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Sammanfattning 

Bakgrund: Historiskt har personer med psykisk ohälsa setts som annorlunda och varit 

utstötta av samhället. Dagens samhälle porträtterar ofta personer med psykisk ohälsa som 

galna och farliga. Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande, och för att kunna ge 

högkvalitativ vård måste en holistisk syn vara grundläggande. 

Syfte: Syftet är att belysa vårdpersonalens erfarenheter i mötet med patienter med psykiska 

ohälsa inom den somatiska vården. 

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar har gjorts, varav sex artiklar 

är kvantitativa och två kvalitativa. Vikt lades på att belysa vårdpersonalens erfarenheter i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa. Teoretisk förankring har skett till Katie Erikssons 

teori om vårdande. 

Resultat: Resultatet visar att det förekommer negativa attityder gentemot dessa patienter 

inom den somatiska vården. Bristen av kunskap, erfarenhet, interaktion med patienter med 

psykisk ohälsa och stöd ses som bidragande faktorer till dessa attityder. Detta leder många 

gånger till att vårdpersonalen undviker att ge vård till dessa patienter. En liten del av 

vårdpersonalen hade en positiv syn, vilket då grundade sig i att de hade mer erfarenhet av och 

kunskap om personer med psykisk ohälsa. 

Diskussion: Resultatet belyser en vilja att få mer utbildning och kunskap om psykisk ohälsa 

bland vårdpersonalen, dock framkom det att endast utbildning inte var tillräckligt för att 

förändra de negativa attityderna som framkom. Då dessa patienter många gånger befinner sig 

på en somatisk avdelning är det viktigt att reflektera över de attityder som finns mot dessa 

patienter, och hur det påverkar omvårdnaden.  
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Abstract 

Background: Historically, people with mental illness have been seen as different and been 

excluded by society. Todays’ society often portrays people with mental illness as crazy and 

dangerous. Mental illness is now widespread, and to provide high quality care, a holistic 

approach is essential. 

Aim: The aim is to highlight nursing staffs’ experiences in the encounter with patients with 

mental illness in somatic care.  

Methods: A literature review based on eight scientific papers has been carried out, including 

six quantitative and two qualitative articles. With emphasis on illuminating nursing staff s’ 

experience in the encounter with patients with mental illness. Theoretical framework has been 

anchored to Katie Erikson's theory of caring. 

Results: The results indicate that there are negative attitudes towards patients in somatic care. 

Lack of knowledge, experience, interaction with patients with mental illness and support are 

seen as contributing factors to these attitudes. This often leads to nursing staff avoiding 

providing care to these patients. A small part of the nursing staff had a positive outlook, which 

then was based on the nursing staff having more experience and knowledge of people with 

mental illness. 

Discussions: There was a desire to get more education and knowledge of mental health 

among nurses. However, the results showed that only education was not enough to change the 

negative attitudes that emerged. Because these patients often find themselves on a somatic 

ward, it is important to reflect on the attitudes towards these patients, and how it affects the 

nursing care. 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom den somatiska vården har vi stött på personer 

som lidit av psykisk ohälsa. Vi har båda uppmärksammat skiftande attityder, positiva och 

negativa, kring dessa patienter där den psykiska delen av omvårdnaden kring patienten många 

gånger har förbisetts. Då vi som blivande sjuksköterskor, och även omvårdnadsledare, skall 

vårda hela människan är det viktigt att vi ser omvårdnaden utifrån ett helhetstänkande.    

           

2. Bakgrund  

Psykisk ohälsa är ett ökande problem i dagens samhälle. Därmed är detta problem mycket 

angeläget att identifiera då visa av dessa problem går att påverka (Hansson, Dalman & 

Forsell, 2004). Vidare uppskattar WHO att mer än 25 procent av världspopulationen 

åtminstone vid ett tillfälle i livet lidit av psykisk ohälsa (WHO, 2001, s.14).      

 För att få en bättre förståelse för psykisk ohälsa är det av vikt att se hur psykisk hälsa 

definieras. World Health Organization (WHO) definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd av 

välbefinnande där varje individ är medveten om sin egen potential, kan hantera livets normala 

påfrestningar, kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till hans eller hennes 

samhälle." (WHO, 2011).   

2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar allt från psykisk sjukdom, allvarlig psykisk 

störning och upplevelser av psykiska besvär som påverkar det vardagliga livet och stör det 

psykiska välbefinnandet. Personer med dessa problem får dock inte alltid en psykiatrisk 

diagnos (Socialstyrelsen, 2005b, s. 131). Ottosson (2004, s. 13-14) beskriver i sin bok att det 

inte finns några enhetliga kriterier kring vad som utgör det psykiatriska sjukdomsbegreppet, 

utan att flera olika kriterier måste vägas in och uppnås. 1) Konstaterad förändring i hjärnans 

funktion eller struktur, vilket svara mot medicinens somatiska underlag. 2) Svårighetsgraden 

av de psykiska symptomen, där hög symptomprofil ger en hög sjukdomsvalör. 3) Påtaglig 

sjukdomskänsla. Denna typ av patienter är till stor del sjuka i subjektiv mening, vilket kan 

leda till starkt lidande. 4) Oberoende av hjärnskador och subjektivt lidande kan de ha 

svårigheter med att fungera i samliv och arbete. 5) Sjukskrivning och sjukpension är 

nödvändigt vilket grundar sig i föregående kriterier för psykisk ohälsa.  
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 Internationellt och nationellt i västvärlden finns det två vanligt förekommande 

klassificeringssystem som används vid diagnostisering av psykiska sjukdomar (Skärsäter, 

2010, s.19). Dessa är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV] 

framtagen av American Psychiatric Association (American Psychiatric Association, 2002, 

s.1). Det andra klassificeringssystemet är International Classification of Diseases [ICD-10] 

som är framtagen av WHO (WHO, 2013). Enligt DSM-IV och ICD-10 finns det särskilda 

symtom som karakteriserar varje psykisk sjukdom, patienten diagnostiseras beroende på hur 

många symtom hon/han uppfyller (Skärsäter, 2010, s. 19).            

 I arbetet kommer fokus läggas på psykisk ohälsa i form av olika psykisk sjukdomar, och 

inte i upplevelsen av att känna psykisk ohälsa. 

 

2.2 Media samt attityder bland allmänheten 

Människor har länge intresserats och skrämts av personer med psykisk ohälsa. Fördomarna 

gentemot personer med psykisk ohälsa har sjunkit i takt med att det blivit vanligare bland 

befolkningen (Ottosson, 2003, s. 13-14). Genom alla tider har orsaken till psykisk ohälsa 

sökts, men under århundradena har det upptäckts fyra olika förklaringsmodeller på 

uppkomsten. Så som; 1) det skulle vara ett straff från Gud då människan skulle ha förbrutit sig 

mot Gud. 2) Besatthet av onda andeväsen. 3) Platon påstod att psykisk ohälsa uppkom då det 

uppstått en obalans bland någon av människans passioner, och den tagit över så att den 

själsliga harmonin störts. 4) Hippokrates ansåg att psykisk ohälsa uppstod då balansen mellan 

de fyra kroppsvätskorna slem, blod, svart och vit galla rubbats (Ottosson, 2003, s. 19). 

 Mellan det mörker och den medmänsklighet som fanns, byggdes i början av 1800-talet det 

första hospital för personer med psykisk ohälsa. De hospital som byggdes placerades i 

städernas ytterkant eller långt från tätorterna. Uppbyggandet av hospitalen motiverades genom 

att de skyddade de sjuka från olämplig yttre påverkan, och även för att skydda omvärlden från 

dessa personer (Ottosson, 2003, s. 21).                   

 I växlande omfattning har de fyra sätten att uppfatta psykisk ohälsa på levt kvar till idag 

(Ottosson, 2003, s. 19). I dagens samhälle har media sin del i att porträttera fram personer 

med psykisk ohälsa, bland annat vidmakthåller medierna en negativ attityd gentemot personer 

med psykisk ohälsa när de ger allmänheten snävt baserade skildringar kring stereotyper 

(Harrison & Gill, 2010). Personer med psykisk ohälsa framställs ofta som offer, patetiska-, 

galna-, inkompetenta-, farliga figurer, och vikten läggs på associationer förknippade med 
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psykisk ohälsa (Byrne, 1997; Smith & Chashwell, 2010). Media står därmed ofta för en 

kränkande bild av psykisk ohälsa (Duckworth, Halpern Schutt & Gillespie, 2003). I en studie 

av Hyler, Gabbard och Schneider (1991) belyser de vanliga stereotyper av patienter med 

psykisk ohälsa som bland annat galna, narcissistiska eller förföriska, och hur dessa framställs 

i filmer. De påpekar att dessa stereotyper blivit presenterade i media på samma sätt under så 

lång tid att samhället accepterat dem utan att ifrågasätta (Hyler, Gabbard & Schneider, 1991). 

Enligt Corrigan et al. (2001) påverkar ökad grad av kontakt med personer med psykisk ohälsa 

allmänhetens attityder positivt. Detta i kombination med utbildning verkar vara de mest 

framträdande faktorerna till förändringar i attityderna hos allmänheten, enligt studien.   

 

2.3  Patienternas perspektiv 

I en studie av Link, Struening & Cullen (1989) visade de att livskvaliten av individer med 

psykisk ohälsas påverkats av den ”stämpel” som tillståndet tilldelats, så kallad stigmatisering, 

samt negativa attityder och att patienterna tenderar att anta strategier som tillbakadragande för 

att undvika negativa reaktioner. Stämpeln som ofta sätts på personer med psykisk ohälsa kan 

även bidra till livslånga konsekvenser såsom sänkt livskvalitet och dålig självkänsla (Wright, 

Gronfein & Owens, 2000). Detta påvisas även i en studie av Clarke, Dusome och Hughes 

(2007) där patienterna kände sig stämplade av vårdpersonalen på grund utav deras psykiska 

diagnos vid uppsökandet av akutmottaningar. De upplevde att de blev bemötta som en 

”psykpatient” även då de uppsökte vård för somatiska åkommor. Detta ledde till att de inte 

kände sig sedda som individer utan enbart utifrån den psykiatriska diagnosen de hade (Clarke 

et al., 2007).  

Det har även framkommit att personer som lider av psykisk ohälsa själva har en negativ 

uppfattning till andra personer med psykisk ohälsa, vilket kan bidra till att de inte söker hjälp 

för sina besvär. En effektivare och snabbare behandling skulle kunna uppnås om man kan 

minska den tid som går mellan det att patienten börjar utveckla symptom till den dag 

patienten söker hjälp, och detta skulle kunna göras genom förändring av attityder (Simonds & 

Thorpe, 2003).                          

 Schulze, Mathias och Angermeyer (1998) fann att patienter beskrev sin kontakt med 

psykiatrin som ”en fläck på ens rykte” och försökte dölja det från släktingar och vänner som 

ett resultat av deras önskan att ha ett normalt liv, vilket de uppfattade som en kompromiss på 

grund av deras schizofreni. Vidare menar Schultz et al. (1998) att upplevelsen av schizofreni 



8 
 
 

inte enbart är begränsat till symptomen av sjukdomen, utan påverkas också av reaktioner från 

den sociala omgivningen. Där dessa patienter upplever en sekundär påfrestning av den sociala 

omgivningen, då den är associerad med sjukdomen. Anonymous (1993) beskriver sin egen 

erfarenhet av att vara patient med psykisk ohälsa. Han hävdar att många patienter på den 

psykiatriska avdelningen, där han befann sig, inte kände sig trygga och sökte stöd av varandra 

då vårdpersonalen hade så liten förståelse för dem. Vidare beskriver han att ett flertal av 

personalen både var elaka och kränkande.                   

I en studie av Johansson och Eklund (2003)  uttryckte patienterna, vilka själva led av 

psykisk ohälsa, vad de ansåg utgjorde en bra vård. Det som tydligt framkom var vikten av en 

bra vårdrelation. Begrepp som empati, värme och förståelse framkom även som viktiga 

faktorer i vårdrelationen. 

 

2.4 Psykisk ohälsa i Sverige 

Det är vanligt förekommande med psykiska sjukdomstillstånd i befolkningen. Ca 40 procent 

av vårdsökande inom primärvården har hälsoproblem vilka kan relateras till psykosociala 

faktorer. Ca 20 procent av dessa individer uppvisar symptom vilka motsvarar en psykiatrisk 

sjukdomsdiagnos. Detta indikerar starkt för att all vårdpersonal någon gång kommer stöta på 

patienter med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009, s. 14). Vidare hävdar socialstyrelsen 

(2012a, s. 9) att den enskilt största orsaken till ohälsa i vårt samhälle är psykisk ohälsa, där en 

av fyra vuxna någon gång under sin livstid kommer uppleva psykisk ohälsa.      

 Folkhälsan har på många sätt förbättrats i vårt land enligt socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2012a, s.9). Medellivslängden i Sverige har varit stigande i mer än ett sekel, och 

alkoholrelaterade diagnoser har minskat både bland kvinnor och män i åldersgruppen 25-44 år 

med hälften jämfört med 1990-talets början (Socialstyrelsen, 2012b, s.13). Dock visar ett 

flertal undersökningar, såsom exempelvis Statistiska Central Byråns undersökningar av 

levnadsförhållanden vilka innefattar befolkningen 16 år och äldre, att besvär av oro, ångest, 

sömnbesvär och ängslan ökat. Speciellt bland ungdomar under 1990-talet och början av 2000-

talet. 24 procent av kvinnorna rapporterade besvär med oro, ångest och ängslan, medan 

motsvarande siffra bland män var 15 procent. Den grupp som hade mest besvär av dessa 

symptom var kvinnor mellan 16-24 år. Det man dock kan se är att gapet mellan 

åldersgrupperna har minskat, vid 1990-talets början var dessa besvär avsevärt ovanligare 

bland unga och sådana besvär ökade med åldern. Män rapporterar mindre psykisk ohälsa än 
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kvinnor och största ökningarna har skett bland unga vuxna och ungdomar (Socialstyrelsen, 

2012b, s. 42).  Psykisk ohälsa bland unga vuxna, åldern 15-24, kan även påvisas i ökningen av 

inläggningar på sjukhus på grund av alkohol. Inläggning relaterat till narkotikamissbruk, i 

samma åldersgrupp (15-24 år), har ökat snabbast. Vidare har även självmord i denna grupp 

blivit något vanligare, medan de i alla andra åldersgrupper minskat (Socialstyrelsen, 2012b, s. 

45-46, 48).                           

 Alla har rätt till lika vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen, i den står ”att vården skall ges 

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

är således att ge god vård för hela befolkningen på lika villkor (SFS, 1982:763). Vidare 

nämner Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska 

”tillgodose patientens specifika och basala omvårdnadsbehov, såväl sociala, fysiska och 

psykiska, andliga och kulturella” (Socialstyrelsen, 2005a, s.11). För att tillhandahålla 

högkvalitativ vård måste därför de psykiska behoven hos patienten ses som avgörande 

(Happell & Platania-Phung, 2005).           

 

2.5 Definitioner av valda begrepp 

För att kunna belysa syftet finns det några begrepp som är viktiga att definiera och beskriva. 

2.5.1 Erfarenhet 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) är ordet erfarenhet ett filosofiskt begrepp med en 

skiftande innebörd. Erfarenhet i vardagligt tal brukar menas ”sinnesiakttagelse byggande 

färdighet eller kunskap eller på regelmässig verksamhet”. Detta nämns även i Svensk ordbok 

(2009, s. 679), att ha (långvarigt) utövande av någon verksamhet bakom sig, samt att kunna 

använda sig av detta. Erfarenhet står även som en process varigenom en färdighet eller 

kunskap förvärvas som resultatet av processen (Nationalencyklopedin, 2013).     

 Olsson (2002, s. 91) beskriver begreppet att erfara som att ”uppleva”, ”uppfånga” och 

”vara med om” därefter beskriver hon erfarenhet som ”van” och ”kunnig genom erfarenhet”. 

Erfarenhet beskrivs även som kunskap och kunnighet som bygger på upplevelse och 

iakttagelse (Sjögren, Györki & Malmström, 2011, s. 169).  
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2.5.2 Attityder 

Begreppet attityd beskrivs i Nationalencyklopedin (2013) som en inställning, ett 

förhållningssätt. Vidare definierades begreppet attityd som något yttre eller ett beteende som 

kan observeras (Nationalencyklopedin, 2013). I Svensk ordbok (2009, s. 127) beskriver de 

begreppet attityd som en, oftast tydligt visad, inställning gentemot en person. Vidare beskriver 

Svensk ordbok (2009, s. 127) att det finns olika slag av attityder som exempelvis översittar-, 

positiv- och stöddig attityd.  

The tripartie model of attitude structure är en etablerad modell inom socialpsykologin, 

vilken genom tre delar; kognition, beteende och affekt, beskriver en attityd. Kognitionen 

inbegriper värderingar och tankar, exempelvis tanken att en individ med en psykisk sjukdom 

är oberäknelig. Beteende innefattar både själva agerandet, uttalande om att agera samt avsikt 

att agera. Medan affekt ses som en känslomässig reaktion vilken antingen mäts genom verbala 

uttryck för sinnesstämningar eller känslor, eller genom fysiologiska svar exempelvis som 

ökad hjärtfrekvens. Påverkan på dessa komponenter, en eller flera, kan leda till förändring av 

attityderna (Breckler, 1984) 

 

3. Problemformulering 

Utifrån artiklar och litteratur har det framkommit att personer med psykisk ohälsa många 

gånger framställs på ett mer eller mindre kritiskt sätt, och detta påverkar dessa individer 

negativt. Det har även framkommit att dessa personers livskvalitet kan drabbas och bidra till 

dålig självkänsla. Hälsa är helt klart ett komplext begrepp som inbegriper psykologiska, 

sociala, andliga och biologiska faktorer vilka alla influerar varje människas liv och kan inte 

betraktas isolerat. Som framtida sjuksköterskor är det även viktigt att uppmärksamma den 

psykiska delen av omvårdnaden, då sjuksköterskan har en ledande roll bland vårdpersonalen. 

 Då det finns begränsad forskning om erfarenheter i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa utifrån vårdpersonalens synvinkel, inom den somatiska vården, är en fördjupning i 

ämnet intressant.  

4. Syfte 

Syftet är att belysa vårdpersonalens erfarenheter i mötet med patienter med psykisk ohälsa 

inom den somatiska vården. 
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5. Teoretisk referensram 

Utifrån litteraturstudiens syfte och problemformulering valdes Kate Erikssons 

omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Hennes omvårdnadsteori baseras på en holistisk 

människosyn, som innefattar hela människan (Eriksson, 1987, s. 9).  

 

5.1 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

5.1.1 Helhetssyn 

Den holistiska principen eller helhetssyn på människan borde idag omfattas av alla människor 

som jobbar inom vården. Varje person som är i en bestämd kultur kommer så småningom att 

överta kulturens tankeformer och spelregler, vilket sedan kommer uppfattas som en 

självklarhet. Exempelvis: om en individs perspektiv, vilken arbetar i vården, formats av 

kulturens perspektiv och traditioner vilka funnits där under årtionden, kommer personen i 

fråga ta till sig och godta kulturens tankeformer utan att reflektera över detta. Detta kommer 

leda till att personen inte kommer urskilja de centrala elementen som återfinns i vårdkulturen, 

vilka är viktiga för vidareutveckling. Att ha en helhetssyn innebär att vi individer i denna 

situation ändå kan inse att vi har ett eget val, att kunna reflektera. Hur vi människor än väljer 

att agera kommer detta påverka helheten (Eriksson, 1987, s. 62). 

 

5.1.2 Kropp-själ-ande 

Att vara integrerad eller hel innebär att ha hälsa. Att vara människa innefattar en helhet av 

kropp, själ och ande (Eriksson, 1987, s. 10). Helhetssynen kan tolkas från olika modeller. Om 

människan ses som en helhet kan man indela denna helhet i tre dimensioner, kropp-själ-ande. 

Vilken kan ses utifrån olika tolkningar (Eriksson, 1987, s. 63). 1) En dimension där kropp, själ 

och ande överlappar varandra. 2) En dimension där kropp, själ och ande ses som en helhet, 

men där andedimensionen riskeras att glömmas bort. 3)  En dimension där helhetssynen 

innebär att det föreligger en samverkan mellan kropp, själ och ande, men att de ändå är 

separata delar. Tanken med dessa tre dimensioner är att visa att det finns olika möjligheter till 

reflektion, och en balans mellan val av perspektiv och helhetssyn (Eriksson, 1987, s. 63-64). 
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5.1.3 Lindra lindande 

I Katie Erikssons (1994, s. 82-83) teori beskriver hon tre olika slag av lindande: livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är ett lidande som uppstår under livet, detta 

lidande påverkas av vart personen i fråga befinner sig i sin livscykel och vad personen 

drabbats av. Livslidandet kan kopplas till livshändelser av allvarligare form så som sjukdom 

och trauman, men kan även vara händelser och mönster som pågår över en tid t ex. att inte få 

någon bekräftelse då något bra har gjorts (Eriksson, 1994, s. 93-95). Sjukdomslidande innebär 

ett lidande som är orsakat av sjukdom, det är alltså kopplat till en diagnos och de symtom som 

kan uppkomma (Eriksson, 1994, s. 83-86). Vårdlidande är det lidande som patienten drabbas 

av som ett resultat av vård eller brist på vård, detta kan dock förhindras genom försöka 

förebygga att patienter exempelvis kränks, glöms bort eller på något annat sätt känner 

maktlöshet. Vårdlidandet kan även vara ett resultat av välvilja om sjuksköterskan utgår från 

sitt egna perspektiv och vårdar därefter (Eriksson, 1994, s. 86-93). 

 

6. Metod 

Uppsatsen är en beskrivande litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar och har 

utformats i enlighet med Friberg (2012). Utifrån syftet, vilket berör vårdpersonalens 

erfarenheter, har vetenskapliga artiklar sökts som överensstämmer med detta. Utifrån sökning 

valdes åtta artiklar, vilka besvarar syftet. Det kommer inte att göras några begränsningar av 

vare sig kvantitativa eller kvalitativa artiklar, då detta kommer resultera i en bredare insikt i 

området.                             

 En litteraturstudie baseras på att få en överblick över forskningsområde som berör aktuellt 

syfte. Dock finns det, i en litteraturstudie, risk för en selektion av valda artiklar där forskaren 

väljer studier som stödjer ens egen ståndpunkt. Det gäller att ha självkännedom och vara 

kritisk. Vidare innebär en litteraturstudie andra nackdelar där resultatet byggs på redan 

bearbetad data (Friberg, 2012, s. 133, 134-135). Detta kan leda till att viss information 

förbises, då endast resultatet utläses från andra forskares artiklar där de kan ha styrt resultatet. 

Dock kan en litteraturstudie ge ett brett perspektiv inom det område som studeras, vilket kan 

vara en fördel. 
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6.1 Litteratursökning 

Datainsamling har gjorts i databaser Cinahl, PubMed, Medline samt PsycInfo med engelska 

sökord. Dessa databaser valdes då det var önskvärt att få ett vårdvetenskapligt perspektiv, 

samt beröra ämnet psykisk ohälsa varav databasen PsycInfo även användes. De sökord som 

användes var: Mental health, Mental illness, Attitudes, Stigma, Nurses, People with mental 

illness, Perception, Mentally ill people, Patients who use drugs, People, Schizophrenia. Dessa 

sökord valdes då de var nyckelord till syftet, nyckelorden ändrades under processens gång då 

syftet justerades samt att det var svårigheter att hitta artiklar som besvarade syftet. De sökord 

som ytterligare uppkom för att kunna möta det nya syftet var: Experience, Professionals 

attitudes. En artikel återfanns i en annan studies referenslista, därav söktes artikel via dess 

titel ” Registered nurses’ experience of interaction with patients with mental health challenges 

in medical wards in Johannesburg” i Cinalh. Samtliga sökord söktes i olika kombinationer 

med varandra, och ett ”AND” mellan, detta för att få så många sökningsresultat som möjligt. 

För att effektivisera och begränsa sökningen användes vissa exklusion- samt 

inklusionskriterier, såsom ”peer reviewed”, ”fulltext”, årtal mellan åren 1980 och 2012.  Allt 

material som inte berörde vårdpersonalens erfarenheter och attityder valdes bort. Utifrån 

sökträffarna skapades en sökmatris (bilaga 1). Samtliga artiklar lästes noggrant igenom, och 

de som inte stämde överens med syftet valdes bort. Via artiklarna kunde även andra relevanta 

artiklar väljas ut som rörde ämnesområde, utifrån deras referenslista.  

 

6.2 Analys 

Analysen gjordes i enlighet med Friberg (2012, s.140). När artiklarna valts ut påbörjades en 

noggrann läsgenomgång, där artiklarna lästes igenom flera gånger. Vikt lades på 

vårdpersonalens erfarenheter av och attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Under 

läsgenomgången skapades först en preliminär matris där likheter/skillnader i artiklarna 

rörande metod, teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och 

syfte kunde urskiljas. Enligt Friberg (2012, s. 140) rekommenderas detta tillvägagångssätt då 

det ger en tydligare struktur i granskning. Artiklarnas innehåll diskuterades och därefter ströks 

det relevanta i artiklarna under. Relevanta stycken, meningar och ord vilka besvarade syftet 

urskiljdes och översattes till svenska. Utifrån artiklarnas stycken, meningar och ord, som ofta 

återkom, kunde några teman identifieras samt några subkategorier vilka gick under dessa 

teman. Detta resulterade i en primär temamatris, vilket sedan omarbetades och slutligen 
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framgick tre huvudteman vilka återfinns i resultatet. Detta övergick sedan i en slutgiltig 

temamatris. Utifrån den framkom resultatmatrisen (bilaga 2). 

 

6.3 Etiska överväganden 

Enligt Friberg (2012, s. 134) finns det en risk att forskaren selektivt väljer vissa artiklar, samt 

väljer bort andra i mån om att stödja sin egen ståndpunkt. Noggrannhet har vidtagits med 

avsikt att inte välja bort artiklar i syfte till att förvränga resultatet, och inte heller plagiera. 

Vidare har refereringen alltid skett utifrån primärkällor i syfte att minimera misstolkningar 

eller värderingar för att inte snedvrida resultaten i artiklarna. I så stor mån som möjligt har ett 

kritiskt förhållningssätt används i urvalet av artiklar, vid granskning av artiklarna samt i 

skrivprocessen.  

 

7 Resultat  

I resultatet av litteraturstudien framkom tre huvudteman: Faktorer som bidrar till attityder i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa, Attitydernas Inverkan på vårdrelationen och Behov 

av utbildning och kunskap. Samt två subteman: Erfarenheternas betydelse samt professionellt 

stöd som en viktig aspekt. 

 

7.1 Faktorer som bidrar till attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa 

I en studie av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) samt en studie av Reed och Fitzgerald 

(2005) där de båda undersöker sjuksköterskors erfarenheter och attityder av patienter med 

psykisk ohälsa, framkom det att uppfattningen av oro samt rädsla uppkom på grund utav 

otillräcklig kunskap och färdigheter kring patienter med psykisk ohälsa. Vilket ledde till 

känslor av rädsla och aggression hos sjuksköterskorna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att 

patienterna inte ville medverka, var verbalt och fysiskt aggressiva samt var svåra att stå ut 

med. De upplevde även att patienterna hade oförutsägbara beteenden då deras beteenden 

plötsligt kunde skifta. De oförutsägbara beteenden associerades delvis, som vissa av 

sjuksköterskorna sade, i känslan att inte ha kontroll, vilket signifikant bidrog till deras 

attityder (Poggenpoel et al., 2011). Detta framkommer även i en studie gjord av Lethoba,  

Netswera, och Rankhumise (2006) där de flesta av deltagarna ansåg att patienterna med 

psykisk ohälsa var oförutsägbara. En sjuksköterska beskrev att hon vårdat en patient som till 
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början inte uppvisade några psykiska problem, men sedan plötsligt började slå mot ett fönster 

med en stol. Ytterliggare en aspekt vilket bidrog till sjuksköterskornas rädsla när de 

interagerade med patienter med psykisk ohälsa, var det oförutsägbara och aggressiva 

beteendet som dessa patienter kunde visa. Sjuksköterskorna uttryckte känslor som 

nedstämdhet, frustration, rädsla och aggression under intervjuerna (Poggenpoel et al., 2011)

 I en studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) visade resultatet att attityderna 

varierade för olika psykiska besvär patienten hade. De negativa inställningarna var gentemot 

patienter med schizofreni, drog- och alkoholmissbruk, medan patienter med svår depression, 

ätstörningar och panikångest inte hade samma negativa laddning. Drogmissbrukare och 

patienter med schizofreni ansågs vara farliga och oberäkneliga, dessutom betraktades 

patienter med schizofreni som svåra att prata med samt udda. Cirka hälften av vårdpersonalen 

som deltog i studien ansåg att alkoholister skulle bli bättre om de skärpte sig och hade sig 

själva att skylla för sitt alkoholproblem, och lite mindre än hälften av deltagarna hade samma 

inställning avseende drogmissbrukare. Medan endast en liten del av deltagarna hade det mot 

patienter med panikångest. Det framgick också att vårdpersonal på den somatiska avdelningen 

visade mer negativa attityder i jämförelse med vårdpersonal inom den psykiatriska vården. 

Det var inga skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskors attityder gentemot 

patienter med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008).              

 I en studie gjord av Brinn (2000) påträffades ett mönster av hur vårdpersonal på ett 

allmänsjukhus, där majoriteten var sjuksköterskor, i en större utsträckning hade en mer 

negativ uppfattning och en lägre nivå av positiv uppfattning gentemot patienter med psykisk 

ohälsa. Studien visade att personalen var försiktiga i mötet med patienterna, men hade 

förståelse för deras beteende gällande schizofreni. Dock visade denna studie att personalen 

automatiskt förväntade sig att patienter med schizofreni skulle vara aggressiva, utmanande, 

kräva extra vård och att personalen väntade sig att bli avbrutna i sitt arbete på grund av dem 

(Brinn, 2000).                           

 I en annan studie beskriver de hur personalen har en positivare syn i större utsträckning på 

patienter med depression än patienter med schizofreni. Cirka hälften av vårdpersonalen trodde 

att patienter med depression skulle kunna återhämta sig helt med professionellt stöd, dock 

förmodade vårdpersonalen att dessa patienter inte kunde återhämta sig från sin depression 

överhuvudtaget utan professionell hjälp. I jämförelse med hur vårdpersonalen upplevde att 

patienter med schizofreni skulle kunna återhämta sig ansåg ingen att dessa patienter skulle 

kunna återhämta sig helt utan professionell hjälp, medan endast signifikant liten grupp 



16 
 
 

förmodade att dessa patienter skulle kunna återhämta sig med stöd av professionell 

vårdpersonal (Hugo, 2001).                         

 

7.1.1 Erfarenheternas betydelse 

I studien av Poggenpoel et al. (2011) framkom det att sjuksköterskornas erfarenheter 

inkluderade känslor som rädsla och nedstämdhet. Detta på grund utav otillräckliga resurser 

samt frustation då man kände att det inte gick att förutse patienternas beteenden. 

Erfarenheternas betydelse kan även utläsas utifrån resultatet i en studie av Björkman et al. 

(2008) som visade att vårdpersonal med högre grad av kontakt, och mer erfarenhet av 

patienter med patienter med psykisk ohälsa också hade positivare attityder gentemot patienter 

med schizofreni, demens och depression.  Arbetsrelaterad erfarenhet var också en aspekt som 

bidrog till att vårdpersonalen hade positivare attityder gentemot patienter med depression, 

panik attacker, schizofreni, demens, ätstörningar och drogmissbruk (Björkman et al. 2008). 

 I studien av Lethoba et al. (2006) framkom det att deltagarna, vilka bestod av 

sjuksköterskor, uppfattade patienter med psykisk ohälsa på olika sätt beroende på ålder och 

erfarenhet. Resultatet visade att alla sjuksköterskor under 25 år ansåg att de inte kunde 

upprätta en god vårdrelation till patienter med psykisk ohälsa, medan majoriteten av 

sjuksköterskorna över 55 år menade att det var möjligt. Detta understöds även i studien av 

Brinn (2000) där det framkom att vårdpersonal med längre erfarenhet av patienter med 

psykisk hälsa kände sig säkrare i mötet med dessa patienter. Vidare i Lethoba et al. (2006) 

framkom det att ett fåtal deltagare ansåg att det var förhållandevis lätt att vårda patienter med 

psykisk ohälsa, dock ansåg majoriteten att detta var svårt. Vidare visade resultatet att 

majoriteten av deltagarna kände sig mindre säkra i omvårdnaden kring patienterna med 

psykisk ohälsa. 

 

7.2 Attitydernas inverkan på vårdrelationen 

I en studie av Reed och Fitzgerald (2005), där de undersökte sjuksköterskors attityder av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa, visade det sig att trots negativa attityder som uttryckts av 

hälften av deltagarna, ville majoriteten ändå ge god vård till dessa patienter. Dock i studien av 

Poggenpoel et al. (2011) hävdar en sjuksköterska att hon ”inte gillar” patienter med psykisk 

ohälsa, medan en annan uttrycker att de inte kan hantera patienter med psykisk ohälsa.   
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 Sjuksköterskorna i Reed och Fitzgerald (2005) beskrev hur de kände att de många gånger 

inte fick någon uppskattning från patienterna med psykisk ohälsa, vilket ledde till att 

sjuksköterskorna kände negativa känslor gentemot dessa patienter. Detta bidrog i sin tur till en 

viss distansering från patienterna vilket drabbade omvårdnaden (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 Vidare i studien av Poggenpoel et al. (2011) uttrycker en sjuksköterska att det är en 

utmaning att vårda patienter som är självmordsbenägna då dessa patienter är väldigt svåra att 

hantera då de är oförutsägbara. Sjuksköterskorna upplevde att de många gånger inte riktigt 

kunde bedöma vad patientens faktiska problem var. De kände att de psykiska problem som 

patienterna hade inte blev bemötta då de fokuserade på det fysiska. (Poggenpoel et al., 2011). 

 Då de flesta patienterna kom till avdelningen utan uppvisande av psykiska problem var det 

svårt för sjuksköterskorna att veta vad de kunde förvänta sig, eller vad de skulle göra, när 

patientens psykiska tillstånd började förändras. Det oförsägbara beteendet gick ut över 

sjuksköterskornas ansvar att ge vård, detta grundades bland annat i de erfarenheter de haft att 

patienterna plötsligt blivit okontrollbara eller störande. En dålig relation mellan patient och 

sjuksköterska resulterade även i svårigheter för sjuksköterskorna att hantera 

arbetsbelastningen, och samtidigt kände de att de inte kunde vara där för de andra patienterna. 

En sjuksköterska menar att det är svårt att enbart ha ett allmänt samtal med patienter med 

psykisk ohälsa då hon/han inte upplevde ha de färdigheter som behövs. Detta upplevde de 

som en börda då de var tvungna att lämna fysiskt sjuka patienter för att ta hand om patienter 

med psykiska problem. Vidare upplevde sjuksköterskorna också att de inte kunde interagera 

med patienter med psykisk ohälsa på grund utav deras eget stressiga schema. Detta i sig ledde 

även till emotionellt jobbiga situationer som många gånger ledde till utbrändhet (Poggenpoel 

et al., 2011).                       

 

7.2.1 Professionellt stöd som en viktig aspekt 

I en studie av Mavundla (2000) intervjuades sjuksköterskor på ett allmänsjukhus angående 

deras uppfattning om att vårda patienter med psykisk ohälsa. Studiens resultat visade att de 

dagliga rutinerna blev störda av patienter som krävde mer uppmärksamhet än andra. 

Sjuksköterskorna upplevde frustation och otillräcklighet när det inte fanns utrymme eller 

personal nog att lägga mer tid på patienter med speciella behov. Patienter med avvikande 

beteende, agiterande eller högljudda upplevde sjuksköterskorna som mer tidskrävande i 

omvårdnaden, detta kunde även upplevas störande för de andra patienterna. Rastlöst 
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vandrande patienter, utom och inom avdelningarna, var också en påfrestande situation då detta 

många gånger krävde mer personal. Professionellt och emotionellt stöd underlättade 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Studiens resultat visade att sjuksköterskor som 

fått detta stöd kände en positivare inställning till omvårdnaden (Mavundla, 2000).    

 I en kvantitativ studie av Ford, Bammer och Becker (2008) deltog ett stort antal 

sjuksköterskor varav man fann att brister i en arbetsmiljö (organisation) påverkar deras 

attityder gentemot patienter med missbrukarproblematik negativt, där det inte fanns utrymme 

för stöd och råd av annan vårdpersonal med specialistkunskap. Den faktor som väsentligt 

påverkade sjuksköterskornas attityder positivt var role support, vilket är ett stöd med fördel av 

personal med specialistkunskap i ämnet, för att snabbt kunna få hjälp i att hantera en svår 

situation. Begreppet role support innefattar ett evidensbaserat arbetssätt samt tydliga 

riktlinjer, vilket bör ingå i arbetsplatsen. Efter denna faktor var interaktion mellan det 

professionella stödet och arbetsplatsutbildning viktig, och därefter erfarenhet av patienter med 

psykisk hälsa. Studien visade att role support var en så viktig aspekt för sjuksköterskorna att 

enbart en ökning av arbetsrelaterad utbildning kring droger och alkohol visade sig vara 

ineffektivt utan det professionella stödet. Dock visar Ford et al. (2008) att role support 

tillsammans med utbildning beräknas förändra vårdpersonalens negativa attityder gentemot 

patienter som tar olagliga droger med 17,2 procent. Varav endast role support bidrar till en 

förändring av dessa attityder med 15,8 procent (Ford et al., 2008). 

 

7.3 Behov av utbildning och kunskap  

I studien av Brinn (2000) samt i studien av Reed och Fitzergerald (2005) syntes ett tydligt 

mönster där mer utbildning, kunskap, men även erfarenhet spelar stor roll i 

sjukvårdspersonalens säkerhet, trygghet och bekvämlighet i att ta hand om och vårda patienter 

med psykisk ohälsa. Dock ansåg vårdpersonalen att de inte tyckte att endast teoretisk 

utbildningen förberedde dem på den här typen av möten utan även behövde praktisk träning 

(Brinn, 2000).                          

 Hugo (2001) kunde i sin studie se ett mönster i deltagnas redogörelser då de beskrev vilka 

de viktigaste motiven till att veta vart de själva står gällande synen på patienter med psykisk 

ohälsa. Den viktigaste punkten är den egna erfarenheten av patienter med psykisk ohälsa där 

vårdpersonalen själva har haft mycket kontakt med patienter med psykisk ohälsa, den näst 

viktigaste är deras egna åsikter och värderingar gällande patienter med psykisk ohälsa och den 
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minst viktiga punkten är grupptrycket (Hugo, 2001).               

 I Mavundla (2000) uttrycker en sjuksköterska att de ibland bara ”vill bli av med patienten” 

då de inte har en aning om vad de ska göra. I studien framkom det att sjuksköterskorna inte 

kände sig tillräckligt rustade med kunskap och färdigheter gentemot patienter med psykisk 

ohälsa och därmed dåligt förberedda för att vårda dessa patienter på bästa sätt. I denna studie 

framkommer det även att sjukskörskorna kände att adekvat kunskap och terapeutiska 

färdigheter skulle göra att de bättre förstod patienterna. Deltagarna kände att om en 

sjuksköterska har färdigheter eller kunskaper kommer hon/han ha en mer positiv uppfattning 

av patienter med psykisk ohälsa än en sjuksköterska utan detta.           

 I studien av Poggenpoel et al. (2011) framkommer det tydligt att sjuksköterskorna inte 

kunde hantera interaktionen med patienter med psykisk ohälsa, och detta ansåg 

sjuksköterskorna främst bero på bristen av kunskap och färdigheter för att bemöta dessa 

patienter. Känslor av aggression, frustration och olycklighet grundades framförallt i 

oförmågan och brist på kunskap, i att hantera patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter att vårda patienter med psykisk ohälsa då de kände att de inte hade 

tillräckligt med kunskap och information kring psykisk ohälsa där de arbetade. En 

sjuksköterska menar att om de skulle få mer träning och stöd i att hantera dessa patienter så 

skulle de klara av det bättre (Poggenpoel et al., 2011).              

 En mindre skara av deltagarna i Reed och Fitzgerald (2005) uttryckte sig positivt till att 

vårda patienter med psykisk ohälsa vilket grundade sig i att de fått positiv respons, men även 

undervisning vilket bidrog till en bättre och effektivare vård för dessa patienter. Deltagarna i 

studien belyste behovet av ytterligare utbildning för att kunna förstå patienterna bättre, och 

därmed utveckla deras färdigheter vad gäller omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. 

 

8 Diskussion 

I enlighet med Friberg (2012 s. 86-87) kommer en metoddiskussion samt en 

resultatdiskussion att göras. I metoddiskussionen kommer vi diskutera vald metod, 

urvalsförförande samt analys. I resultatdiskussionen kommer vi diskutera resultatet, vikten av 

resultatet för vården och hur det kan förbättras, resultatet i relation till vald teori, samt lyfta 

vårt resultat med ytterligare artiklar. 
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8.1 Metoddiskussion 

Ursprungligen var det önskvärt att belysa utifrån sjuksköterskornas perspektiv. Vid 

litteratursökningen var det svårt att hitta relevanta artiklar, som endast utgick från deras 

perspektiv. Då detta var problematiskt ändrades syftet till vårdpersonalens perspektiv, men 

med fokus på sjuksköterskors perspektiv som utgör en stor del av vårdpersonalen och som har 

en ledande funktion.  

  Till litteratursökningen valdes sökning av artiklar som inte enbart var vårdvetenskapliga då 

det var önskvärt att få ett bredare perspektiv. Såsom exempelvis inom socialpsykologi. Den 

litteratur som var tillgänglig var engelskspråkig. Översättningen har främst genomförts av 

författarna. Risk för feltolkningar av ursprungstexten kan ha förekommit vilket kan ha 

påverkat resultatet. Dock anses översättningen vara tillförlitlig då vi både granskat varandras 

översättningar och även i vissa fall, där det var önskvärt med en bättre förståelse för vissa 

begrepp, översattes detta med lexikon.                 

 Efter många litteratursökningar valdes åtta artiklar ut vilka ansågs belysa syftet. Åtta 

resultatartiklar kan minska valideringen av arbetet och resultatet skulle kunna få en annan 

vändning om flera artiklar används. Den primära tanken var att begränsa oss till Europeiska 

länder, dock var det begränsat med vetenskapligt material. Detta gjorde att sökningen 

utökades till samtliga delar av världen. Artiklar som exkluderades var artiklar som berörde 

demoner, religion och andliga väser i anknytning till psykisk ohälsa. Valda artiklar innehåller 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta ger resultatet en bredare förståelse, då 

begreppet attityd och erfarenheter är komplexa och inte helt lätt att definiera. Friberg (2012, 

s.99) hävdar att kvalitativa studier ger en djupare förståelse för en persons livsvärld. De två 

kvalitativa artiklarna som lyckades sökas fram förmedlar därav en djupare innebörd till vårt 

syfte, då de belyser erfarenheter och attityder på djupare nivå.           

 I Hugo et al. (2001) har man tittat på vårdpersonalens attityder och även 

psykiatrisjuksköterskors attityder vilka de jämförde med samhällets attityder. Denna artikel 

valdes att ha med, för att belysa vårdpersonal som möter patienter med psykisk ohälsa 

dagligen. Då denna grupp av vårdpersonal har mer erfarenhet och utbildning av patienter med 

psykisk ohälsa. I studien av Björkman et al (2000) undersökte man både vårdpersonalens 

attityder inom den somatiska vården samt den psykiatriska vården. Dock ansågs denna studie 

vara relevant då en större del av deltagarna (69 av totalt 120) var från den somatiska vården. 

Studien av Lethoba et al. (2009) valdes att ha med då det finns aspekter som belyser den 

somatiska vården.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter i mötet med patienter 

med psykisk ohälsa. Vi ansåg att de valda vetenskapliga artiklarna vi har i vårt resultat belyser 

studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. Tre huvudteman, samt två subteman framkom 

utifrån analysen. Dessa teman framkom som tydliga faktorer vilka påverkade vårdpersonalens 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa.       

 

8.2.1 Attitydernas påverkan på omvårdnaden 

Det framkom många känslor som bidrog till vårdpersonalens attityder i artiklarna, men den 

mest framträdande kognitiva aspekten av attityder var att de ansåg att patienterna var 

oförutsägbara. Detta uttrycktes av vissa i känslan att inte ha kontroll vilket signifikant 

påverkade omvårdnaden. Rädsla gentemot patienter med psykisk ohälsa var dock den 

frekventaste negativt laddade affektiva aspekten av attityd. Detta understödjs även i en studie 

som studerade sjuksköterskor av Natan, Beyil och Neta (2009) där det visar sig att 

sjuksköterskorna som hade en starkare stereotypisk uppfattning gentemot patienter med 

drogmissbruk ansåg själva att vårdkvalitén gentemot dessa patienter blev lägre i jämförelse 

mot andra patienter. Detta berodde främst på att sjuksköterskorna var rädda för våld och 

manipulation från denna patientgrupp.                   

 I bearbetade artiklar från referenser framkom det att det råder negativa attityder gentemot 

personer med psykisk ohälsa. De negativa attityderna gentemot personer med psykisk ohälsa 

skilde sig inte så mycket från resultatet. Detta var oväntat då en skillnad var förväntad i 

vårdpersonalens attityder från allmänhetens attityder, då vårdpersonal både har professionell 

erfarenhet och mer teoretisk kunskap i jämförelse med allmänheten som inte arbetar i vården. 

Det framkom att ett flertal av vårdpersonalen kände att de inte hade tillräckligt med utbildning 

och positiva erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa, vilket i sin tur ledde till en viss 

distansering från patienterna vilket drabbade omvårdnaden. Detta kan i stor utsträckning bidra 

till ett vårdlidande. Eriksson (1994, s. 86) menar att patienter kan drabbas av ett lidande som 

benämns som ett vårdlidande. Detta lidande kan exempelvis förorsakas av att patienten inte 

får den vård hon/han behöver. Det är angeläget att komma ihåg att patienten är en egen 

individ med egna värderingar, där det är viktigt att våga möta patienten och ge den omvårdad 

som patienten är i behov av.                       
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 Dock i en studie framkom det att personalen var försiktiga i mötet med patienterna, men 

hade förståelse för deras beteende gällande schizofreni. Detta kan indikera på att personalen 

ändå har en del kunskap kring patienter med psykisk ohälsa. Vidare visar resultatet att trots 

negativa attityder som uttryckts av hälften av deltagarna ville majoriteten ändå ge god vård till 

patienter med psykisk ohälsa i en studie.                   

 

8.2.2 Vikten av helhetssyn inom vården 

I resultatet visade det sig tydligt att vårdpersonalen automatisk förväntade sig att patienter 

med schizofreni skulle vara aggressiva, utmanande och kräva extra vård när de kom in på 

avdelningen. Eriksson (1987, s. 62) visar vikten av reflektion och att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Det är lätt att anamma de värderingar som existerar på en arbetsplats, utan att 

reflektera över detta. Eriksson (1987, s. 62) menar att det är viktigt att fundera över vilka 

centrala element (grundläggande värderingar) som finns i vårdmiljön man arbetar i. Detta 

menar hon är centralt för att kunna urskilja vad som ligger till hinder för utveckling, och 

därmed själv kunna vidareutvecklas. Detta kan uppnås genom att vårdpersonalen har en 

helhetssyn, där de ser alla dimensioner av människan kropp-själ-ande (Eriksson, 1987, s. 62-

63)    

 Vidare visade resultatet att vårdpersonalen kände att de psykiska problemen som 

patienterna hade blev åsidosatta då de fokuserade på de fysiska. Dock visar resultatet i studien 

av Natan et al. (2009) att desto starkare intentioner sjuksköterskorna hade att ge god vård till 

patienter som använde droger desto positivare attityder hade de gentemot dessa patienter. 

Enligt Eriksson (1987, s.10) kan individen endast uppnå hälsa om hela människan vårdas, 

vilket omfattar kropp, själ och ande. Därav kan inte det fysiska och psykiska välbefinnandet 

särskiljas, detta är viktigt att ha i åtanke vid all form av omvårdnad. Vilket återigen kan 

kopplas till Erikssons tanke kring helhetstänkandet. Synen på omvårdnad och hälsa, där ett 

helhetstänkande kring omvårdnaden återfanns eller inte, var också en faktor som lade grund 

för vårdpersonalens attityder. En faktor som var kopplad till en mer positiv attityd gentemot 

patienter med psykisk ohälsa var en holistisk syn på omvårdnaden (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Detta kan indikera på att vårdpersonal med en holistisk syn är mer måna om att vårda hela 

människan, och ser det psykiska som en viktig del av människan. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori baseras på en holistisk människosyn, vilken omfattar hela människan. Den 

holistiska principen eller helhetssyn på människan borde idag omfattas av alla människor som 
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jobbar inom vården (Eriksson, 1987, s. 9). Genom att ha en holistisk syn skapar vårdaren en 

bättre förståelse för patienten då hon/han ser alla delar av patienten (kropp-själ-ande). Detta 

minimerar även uppkomsten av ett eventuellt vårdlidande. 

 

8.2.3 Utbildning, kunskap och erfarenhet 

Det framkom ett samband i artiklarna mellan vårdpersonalens negativa attityder mot 

patienterna samt brist på kunskap kring psykisk ohälsa. Detta uttrycktes så starkt i en studie 

att en sjuksköterska till och med sade att de ibland ville bli av med patienten då de inte har en 

aning om vad de ska göra. Det är här viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin roll som 

omvårdandsledare, där hon/han som ledare skall föregå med gott exempel gentemot övrig 

vårdpersonal. Fortsättningsvis är det då även viktigt att ha i åtanke att sjuksköterskan, som 

Katie Eriksson nämner, har en hälsofrämjande funktion (Eriksson, 1987, s. 9). 

 I en studie av Deans och Soar (2005) hävdar vårdpersonal inom psykiatrin att majoriteten 

av dem kände att de inte fått tillräcklig adekvat grundutbildning för att bemöta patienter med 

dubbeldiagnoser (i denna studie psykisk ohälsa i kombination med narkotika- och 

alkoholmissbruk). Detta bidrog även till att de kände att de hamnade i så de kallade, 

kränkande situationer, detta på grund utav bristande kunskap kring diagnoserna (Deans & 

Soar, 2005). Vidare uttryckte en del sjuksköterskor att omvårdnaden kring patienter med 

psykisk ohälsa inte hörde till deras arbetsområde. Detta understödjs i en studie av McDonald 

et al. (2003) där man undersökte hur patienternas psykiatriska diagnoser skulle påverka 

omvårdnaden, då de kom in för ett medicinskt besvär. Det visade sig att sjuksköterskorna var 

mer nonchalanta i omvårdnaden av dessa patienter om de hade en dokumenterad psykisk 

diagnos i journalen. Som tidigare nämnts är det mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv. 

Som Eriksson poängterar är människan en helhet av kropp, själ och ande (Eriksson, 1987, s. 

10). Genom att bortse från den psykiska delen hos en individ ser sjuksköterskorna, i 

ovanstående studie, inte patienterna som människor utan mer som fysiska kroppar. Vilket 

kommer drabba omvårdnaden av dessa patienter, och eventuellt leda till ett vårdlidande.  

  I Björkman et al. (2008) framkom det att både privat och professionell erfarenhet av 

psykisk ohälsa var en av de mest betydelsefulla faktorerna för en mer positiv inställning 

gentemot patienter med psykisk ohälsa. Det framgick också att vårdpersonal på den somatiska 

avdelningen visade mer negativa attityder i jämförelse med vårdpersonal inom den 

psykiatriska vården (Björkman et al., 2008). Det framkom inte tydligt i artikeln varför, men 
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det kan bero på att vårdpersonal inom den psykiatriska vården har mer kontakt med dessa 

patienter och mer erfarenhet samt utbildning. Dock i en studie av Rogers och Kashima (1998)  

där man studerade sjuksköterskor, visade resultatet att även då både allmänsjuksköterskorna 

och psykiatrisjuksköterskorna har en utbildning inom omvårdnad hade det ingen effekt på 

deras personliga föreställningar om personer med schizofreni.          

 Förutom utbildning och kunskap framkom stöd som en central faktor vilket påverkade 

vårdpersonalens attityder positivt. Stöd i den form där vårdpersonalen visste att de snabbt 

kunde hitta någon som kunde hjälpa henne/honom att få svar på frågor relaterat till 

patientvård, visade sig vara den starkaste drivkraften för det terapeutiska förhållningssättet. 

  En faktor som framkom utifrån resultatet, som visade sig ha en korrelation med attityderna 

som fanns gentemot patienter med psykisk ohälsa, var tillgång till resurser av olika typer 

(exempelvis stöd, utbildning) samt struktureringen på arbetsplatsen (organisationen). Det 

framkom även att vårdpersonal som hade tillgång till professionellt stöd av annan mer kunnig 

och erfaren personal, upplevde sig tryggare i sin roll att ge omvårdnad till patienter med 

psykisk ohälsa. Avslutningsvis såg man ett behov av ökade resurser såsom praktiska resurser 

(exempelvis kapital) och personal, vilka ökade säkerheten för patienterna och personalen.  

 

9 Slutsats  

De faktorer som låg till grund för de flesta negativa attityder var brist på erfarenhet, rädsla och 

okunskap. Olika strategier för förbättrandet av attityder har framkommit i artiklarna varav 

stöd, främst i form av tillgång till personal som har mer kunskap om psykisk ohälsa, verkar 

vara det mest påtagliga behovet. Vidare verkar utbildning, erfarenhet och interaktion med 

patienter med psykisk ohälsa ha en positiv påverkan på attityderna.  

 

9.1 Praktiska implikationer 

Professionellt stöd, i form av personal med utbildning inom psykiatrin, framkom som den 

viktigaste bidragande faktorn för att kunna upprätthålla en god vårdrelation gentemot 

patienter med psykisk ohälsa. Denna faktor bör ses som en användbar resurs i det praktiska 

omvårdnadsarbetet då det bidrar till att vårdpersonalen känner sig säkrare i sin roll, vilket i sin 

tur leder till en bättre vårdrelation. Utöver detta framkommer det att utbildning, erfarenhet och 
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interaktion är ytterligare faktorer som verkar positivt på vårdpersonalens trygghet i sin roll 

som vårdare vilket sedan ökar kvaliteten i omvårdnadsarbetet. 

 

9.2 Vidare forskning 

Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde att de inte kunde interagera med patienter med 

psykisk ohälsa på grund utav deras eget stressiga schema, vilket i sin tur även ledde till 

emotionellt jobbiga situationer som många gånger ledde till utbrändhet. Detta är ett område 

som skulle vara viktigt att uppmärksamma då det bidrar till en extra påfrestning i 

omvårdnadsarbetet.   

 I den här uppsatsen så har de flesta artiklar vi använt oss av berört många psykiska tillstånd, 

men där schizofreni samt drog- samt alkoholmissbruk särskilt framkommit. Det är även av vikt att 

forska kring attityder till andra psykiska ohälsotillstånd och hur attityder kring dessa tillstånd kan 

förändras.  
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sjuksköterskor och 

undersköterskor vilka 

intervjuades om hur man 

förhåller sig till personer 

med psykisk ohälsa och 

attityder inför sju olika 

psykiska sjukdomar.   

 

 

 

 

Resultatet visade att 

vårdpersonal i den 

somatiska vården 

rapporterade, till en 

större utsträckning än 

vårdpersonal i den 

psykiatriska vården, 

mer negativa attityder 

gentemot personer 

med bland annat 

schizofreni som 

farliga och 

oförutsägbara. 

 

Mavundla, 

T. R. 

Professional 

nurses' 

perception of 

nursing 

mentally ill 

people in a 

general 

hospital 

setting 

2000, 

Sydafrika, 

Journal of 

advanced 

nursing 

Undersöka och 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa 

på en somatisk 

avdelning i 

Durban. 

En kvalitativ studie där 12 

sjuksköterskor valdes efter 

att ha uppfyllt 

inklusionskriterierna. 

Metoden utgjordes av 

fenomenologiska semi-

strukturerade intervjuer 

som spelades in på band, 

samt observationer av 

fältarbetet där 

anteckningar användes 

som dokumentation under 

datainsamlingen. Detta 

analyserades av forskaren 

och en oberoende expert.   

I studien framkom 

fyra teman: 1) 

självuppfattning: 

kunskap och 

erfarenhet påverkar 

vården av patienter 

med psykisk ohälsa 

positivt. 2) 

Uppfattning av 

patienterna: 

högljudda, 

våldsamma och 

märkligt beteende. 3) 

Uppfattning av 

arbetsmiljön: 

underbemanning 

samt överbeläggning 

som ledde till 

svårigheter till att 

utveckla en relation 

till patienterna med 

psykisk ohälsa. 4) 
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Känslor hos 

personalen: Rädsla, 

förtvivlan och 

frustration uttrycktes 

bland personalen 

gentemot dessa 

patienter. 

Lethoba, 

K.G., 

Netswera, F. 

G. & 

Rankhumise, 

E. 

How 

professional 

nurses in a 

general 

hospital 

setting 

perceive 

mentally ill 

patients 

2006, 

Sydafrika, 

Curationis 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning 

kring att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa 

på ett sjukhus. 

Studien 

studerade två 

olika 

uppfattningar, 

vilka även 

återfinns i 

Mavundlas 

studie (2000), 

självuppfattning 

och uppfattning 

av patienter. 

 

171 sjuksköterskor valdes 

ut vilka skulle ha minst 2 

års erfarenhet och 

arbetade dagskift, dock 

var det endast 124 som 

deltog. Data samlades in 

genom frågeformulär som 

fylldes i anonymt. På 

frågeformuläret kunde 

man svara ”håller med”, 

”håller inte med” och 

”osäker”. ”Osäker” togs 

bort från resultatet. 

Studien visar att 

majoriteten av 

professionella 

sjuksköterskor hade 

en övervägande 

positiv bild av sig 

själva ”i vårda av” 

eller ”ge omvårdnad 

till” patienter med 

psykisk ohälsa, även 

då en stor del av 

deltagarna hade 

negativa och 

stereotyp uppfattning 

av patienterna.  

Brist på kompetens, 

kunskap, och 

erfarenhet inom 

psykiatrin bland 

vårdpersonalen 

identifierades som en 

bidragande orsak till 

påverkan av 

omvårdnadsprocessen 

av patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

Brinn, F. Patients with 

mental 

illness: 

general 

nurses' 

attitudes and 

expectations 

2000, Wales, 

ProQuest 

Nursing & 

Allied 

Health 

Source 

Syftet med 

studien var att 

mäta 

emotionella 

reaktioner och 

förväntningar 

av minst 64 

sjuksköterskor 

via påhittade 

fall, vilka 

beskrev 

patienter med 

Småskalig 

enkätundersökning (med 

hjälp av en inom-grupps 

konstruktion). 65 

vårdpersonal av 200 fyllde 

i enkäten, all vårdpersonal 

arbetade på ett 

allmänsjukhus (medicin 

och kirurgi). De flesta var 

sjuksköterskor. 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor 

generellt var rädda 

för personer med 

psykisk ohälsa. De 

var på sin vakt för 

eventuella 

oförutsägbara 

beteenden.  
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ostabil diabetes, 

demens samt 

schizofreni. 

Hugo, M. Mental 

health 

professionals' 

attitudes 

towards 

people who 

have 

experienced 

a mental 

health 

disorder 

2001, 

Australia, 

Journal of 

psychiatric 

and mental 

health 

nursing 

Syftet med 

studien var att 

få information 

om attityder 

från 

vårdpersonal 

arbetandes 

inom vården 

gentemot 

personer som 

har upplevt 

psykisk ohälsa. 

Metoden utgick ifrån 2 

uppdiktade historier kring 

en patient med schizofreni 

och en med depression. 

Personalen fick sedan ett 

frågeformulär som utgick 

ifrån dessa 2 uppdiktade 

historier. Frågorna rörde 

diagnos, prognos med och 

utan medicinering, 

långsiktiga utfall vilka 

jämfördes med andra 

individer i samhället 

(vilket utgick ifrån en 

annan studie av Jorm et al. 

1999). 

Resultatet visar att 

vårdpersonalen var 

mindre optimistiska 

kring prognos och 

mindre positiva kring 

långsiktiga resultat i 

jämförelse med 

allmänheten. 

Medicinskt utbildad 

personal var mindre 

optimistiska kring 

patienternas utfall 

(resultat) i jämförelse 

med annan 

vårdpersonal, där 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin generellt 

var mer optimistiska. 

De flesta av 

vårdpersonalen 

baserade sina 

attityder på deras 

erfarenhet kring 

arbetet med patienter 

med psykisk ohälsa. 

 

Reed, F. & 

Fitzgerald, 

L. 

The mixed 

attitudes of 

nurse’s to 

caring for 

people with 

mental 

illness in a 

rural general 

hospital 

2005, 

Australia, 

International 

Journal of 

Mental 

Health 

Nursing 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

attityder av att 

vårda personer 

med psykisk 

ohälsa, 

problematiken 

kring vad som 

bidrar till deras 

förmåga till att 

ge vård, och 

effekten av 

utbildning, 

erfarenhet och 

support. 

En kvalitativ deskriptiv 

studie användes. 

10 sjuksköterskor från 2 

avdelning på ett sjukhus 

vid landsbygden var 

intervjuade, och var med i 

en semi-strukturerad 

bandinspelad intervju. 

Deltagarna från en av 

avdelningarna hade 

utbildning och support 

från sjuksköterskor med 

vidareutbildning i 

psykiatrin. 

 

Tydliga fynd gjordes 

då man såg ett 

samband mellan 

attityder och 

sjuksköterskornas 

förmåga att ge vård. 

Sjuksköterskor 

uttryckte ovilja i att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa då de 

ansåg att det inte var 

deras uppgift. Andra 

sjuksköterskor 

uttryckte rädsla vilket 

medförde att de 

undvek dessa 

patienter. De 

sjuksköterskor som 
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fick stöd och 

utbildning om 

psykisk ohälsa kände 

sig mer bekväma. 

Vissa sjuksköterskor 

uttryckte att de kände 

engagemang för 

dessa patienter och 

ansåg att detta var en 

del av omvårdnaden.    

Prioriteringen av den 

fysiska vården, 

tidsbrist, ingen 

anpassad miljö, 

bristen på kunskaper, 

färdigheter minskade 

säkerheten och 

effektiviteten på 

vården. 

Begränsad möjlighet 

till hjälp 

rapporterades trots 

stöd för att uppnå 

strategiska mål inom 

psykisk ohälsa. 

 För att förbättra 

sjuksköterskornas 

attityder och vård var 

utbildning och stöd 

nödvändigt. 

Poggenpoel, 

M., 

Myburgh, C. 

P. H. & 

Morare, M. 

N. 

Registered 

nurses 

experiences 

of interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical 

wards in 

Johannesburg 

2011, Africa, 

Journal of 

Nursing 

Management 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

interaktion med 

patienter med 

psykisk ohälsa, 

samt 

svårigheter som 

är kopplat till 

interaktionen 

vid medicinska 

avdelningar i ett 

sjukhus i 

Djupgående 

fenomenologiska 

intervjuer gjordes på åtta 

sjuksköterskor, arbetandes 

vid fyra medicinska 

avdelningar där de 

interagerade med personer 

med psykisk ohälsa. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde frustration, 

nedstämdhet, rädsla 

och hot när de 

interagerade med 

patienter med psykisk 

ohälsa på 

avdelningarna. Detta 

kan tyda på brist av 

kunskap och 

färdigheter av 

psykisk ohälsa. 
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Johannesburg. 

Ford, R., 

Bammer, G. 

& Becker, 

N. 

The 

determinants 

of nurses’ 

therapeutic 

attitude to 

patients who 

use 

illicit drugs 

and 

implications 

for 

workforce 

development 

2008, 

Australia, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Syftet med 

studien var att 

undersöka olika 

faktorer som 

inverkar på 

sjuksköterskans 

förhållningssätt 

gentemot 

patienter som 

använder 

olagliga droger. 

Sjuksköterskor 

förhållningssätt bedömdes 

med hjälp av en 

modifierad version av 

alkohol-och 

alkoholproblem 

uppfattningsfrågeformulär. 

Personliga egenskaper, 

attityder till narkotika och 

professionella variabler 

såsom droger och alkohol 

utbildning, erfarenhet av 

patientgruppen och stöd 

(role support), undersöktes 

med hjälp av en blandning 

av standardiserade och 

nya frågor. 

Den faktorn som var 

mest framträdande i 

sjuksköterskans 

förhållningssätt 

gentemot patienterna 

var ”role support”. 

Vilket kan förklaras 

som tillgång till 

annan personal, vilka 

helst skall ha kunskap 

inom psykiatrin. 

Även då negativa 

attityder mot olagliga 

droger hade en 

signifikant 

association med 

attityderna, lade det 

mindre än 1 % 

förklaring till 

variabeln.  Personliga 

egenskaper visade 

inte något samband. 

 

 


