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Sammanfattning 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat bland personer som söker sjukvård. Personer 

med psykisk ohälsa känner sig diskriminerade och stigmatiserade i mötet 

med vården. De upplever att de inte blir behandlade med samma respekt 

som personer utan psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ökad 

sjuklighet och dödlighet jämfört med övrig befolkning och de upplever att 

de inte får tillräcklig information. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer 

med psykisk ohälsa. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att få kunskap om 

forskningen inom detta specifika område. Elva vetenskapliga artiklar valdes 

ut där fem var av kvalitativ design, fyra av kvantitativ design och två var av 

mixad design. 

Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra teman. Tema ett var kunskapsbrist där 

det visade sig att det fanns en kunskapsbrist som ledde till osäkerhet och 

rädsla inför vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Det andra temat 

påfrestande arbete innehöll upplevelser av maktlöshet, hopplöshet och 

situationer som skapade oro och ångest. I temat negativa känslor för 

patienten uttrycktes att dessa personer upplevdes som aggressiva, en fara för 

sig själva och en fara för andra. Sista temat organisatoriska hinder innehöll 

bristen av stöd från personal och ledning och att flertalet sjuksköterskor 

kände att det inte var deras ansvar att vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Diskussion: Resultatet visar på kunskapsbrist för allmänsjuksköterskor som vårdar 

personer med psykisk ohälsa. Detta diskuteras utifrån bakgrunden, 

konsensusbegreppet vårdande och begreppet livsvärld. Sjuksköterskornas 

förförståelse och utbildning diskuteras i förhållande till författarnas tankar 

och den teoretiska referensramen. 

Nyckelord: Kunskap, Psykisk ohälsa, Sjuksköterska, Stigma, Upplevelser.  



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Mental illness is increasing among people seeking care. People with mental 

illness feel discriminated against and stigmatized in nursing care. They feel 

they are not being treated with the same respect as people without mental 

illness. People with mental illness have an increased morbidity and 

mortality compared with the rest of the population and they feel they do not 

receive sufficient information. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of caring for 

people with mental illness. 

Method: The present study was conducted as a literature review to gain knowledge 

about the research in this specific field. Eleven articles were selected, five 

of which are based on a qualitative design, four on a quantitative design and 

two were of mixed designs. 

Results: Based on the analysis the authors identified four themes. Theme one is 

knowledge which showed that there was a lack of knowledge that led to 

uncertainty and fear when caring for patients with mental illness. The 

second theme strenuous work contained the experiences of powerlessness, 

hopelessness and situations that created anxiety. Under the theme negative 

feelings towards the patient it was expressed that people with mental illness 

are experienced as aggressive, a danger to himself and a danger to others. 

The last theme organizational barriers included a lack of support from the 

staff and management and that most nurses felt it was not their 

responsibility to care for patients with mental illness. 

Discussion: The results show a lack of knowledge for general nurses who care for 

people with mental illness. This is discussed on the basis of the background, 

the consensus concept of caring and the concept of life-world. Nurses' pre-

understandings and education are discussed in relation to the authors' 

thoughts and the theoretical framework. 

Keywords: Experiences, Knowledge, Mental illness, Nurse, Stigma. 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att patienter som vårdas för 

somatiska problem även har psykisk ohälsa och att många sjuksköterskor uttrycker att de har 

svårigheter att bemöta patienter med psykisk ohälsa på ett adekvat sätt. Vi har upplevt att 

personer med psykisk ohälsa ofta ses som annorlunda och att sjuksköterskor upplever det 

ansträngande att behandla dessa personer då de ses som krävande. Vi har även erfarit att de 

många gånger kan vara svårt att kommunicera med, och nå fram till patienter med psykisk 

ohälsa vilket ofta leder till dålig följsamhet vid behandling och medicinering. Effekterna blir 

att eventuell behandling inte blir densamma som för personer som inte lider utav psykisk 

ohälsa. Vi har mött patienter med psykisk ohälsa som uttrycker också att de inte blir bemötta 

och respekterade likvärdigt. Vi vill undersöka allmänsjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa blir allt vanligare och sedan mitten av 1990-talet har det rapporterats att den 

psykiska ohälsan ökat med ca 20-40 % och att det inom vården har blivit allt vanligare att 

vårda dessa personer (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Depression och 

psykossjukdomar är de vanligaste psykiska sjukdomarna och de tillstånd som ständigt ökar är 

oro, ångest, ängslan och sömnbesvär. Majoriteten av de som söker vård för psykisk ohälsa är 

kvinnor. Ökad press i arbetslivet, försämrad arbetsmiljö och mer psykosocial stress är en 

bidragande faktor till ökad psykisk ohälsa. 

 

Psykisk ohälsa  

I denna uppsats kommer begreppet psykisk ohälsa användas istället för att precisera diverse 

psykiska störningar eller sjukdomar. 

Psykisk ohälsa definieras av World Health Organization (WHO, 2015) som problem inom 

ett brett spektrum med många olika symptom. Oftast när man pratar om symptom vid psykisk 

ohälsa nämns en kombination utav flera symptom vilket ofta karaktäriseras av störd 

tankeverksamhet, störda känslor, stört beteende och störda relationer till andra. Exempel på 

psykisk ohälsa är depression, ångest, bipolär sjukdom och schizofreni. 

 Psykiatri betyder läran om psykiska störningar och psykiska symptom innebär avvikelser i 

beteendet och upplevelser (Ottosson & Ottoson, 2010). Det kan vara normala känslor som 
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förstärks till exempel ångest, oro och nedstämdhet men det kan också uttryckas som 

någonting som läggs till exempelvis hallucinationer och tvångsbeteenden. 

 Psykiatrisk vård utgår från både naturvetenskap och humanvetenskap, vetenskaperna delas 

upp så att psykologiska störningar kan orsakas utav patologiska processer, till exempel 

tumörer, blödningar, infektioner, hjärnskador orsakade av trauma eller påverkan på hjärnan av 

till exempel alkohol (Ottosson & Ottosson, 2010; Skärsäter, 2014). Om processerna är vitt 

spridda har detta ofta en större påverkan på upplevelser och beteende medan processer 

lokaliserade till en specifik plats varierar mer i utfall. Psykologiska störningar kan även 

förklaras av psykogena faktorer och är ofta en reaktion på personens sociala och psykologiska 

miljö. Reaktionerna kan då vara att personen reagerar på något i sin egen personlighet, att 

personen utsätts för stress, traumatiska händelser, eller konflikter med till exempel familj eller 

arbetskamrater. Vanligt bland dessa personer är att de har svaga sociala nätverk. Ibland kan 

psykisk ohälsa inte kopplas till varken psykogena eller patogena orsaker och hänvisas då till 

endogena. Det innebär att sjukdomen troligtvis har gått i arv, eller att personen upplevt tidiga 

negativa erfarenheter så som fosterskador, överbeskydd, blivit ignorerad, eller lidit förlust av 

föräldrarna tidigt i livet. Stress utgör en påverkan på hela människan (Skärsäter, 2014). Organ 

som påverkas är bland annat hjärnan, hjärtat och cirkulationssystemet, men även endokrin- 

och immunsystemet påverkas. Utöver det är människor olika känsliga för påverkan av stress. 

Enligt stress- sårbarhetsmodellen kan en människa som inte är så sårbar hantera en större 

påverkan av stress, medan en människa som i grunden är mer sårbar endast behöver en liten 

påverkan av stress för att utlösa en psykisk reaktion (Skärsäter, 2014). 

 

Att vara patient med psykisk ohälsa 

Diskriminering och stigmatisering 

Diskriminering innebär en särbehandling av individer eller grupper vilket betyder att man tar 

ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika (Nationalencyklopedin [NE], 2016).  

Stigma innebär en sorts märkning, synlig eller osynlig, som individen får leva med. Detta är 

mycket vanligt för personer med till exempel HIV eller psykisk ohälsa (Pinto-Foltz och 

Logsdon, 2008). 

Personer med psykisk ohälsa har i flera studier svarat att de blir utsatta för en daglig 

diskriminering och de känner sig orättvist behandlade när de söker vård (Gabbidon et al., 

2014; Lester & Tritter, 2005; Nankivell, Platania-Phung, Happell & Scott, 2013). De upplever 

att de inte blir behandlade med respekt och att allmänheten visar en rädsla och 
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misstänksamhet (Gabbidon et al., 2014). I studien av Lester och Tritter (2005) upplevde 

deltagarna att de inte blev tagna på allvar när de berättade om sina symptom för personalen på 

vårdcentralen. För att få boka en tid hos läkare behövde de må så dåligt att det var krisläge 

och därför överdrev deltagarna sina symptom. Följden av detta blev att de uppfattades som 

galningar. Deltagarna upplevde en frustration över att de inte blev behandlade på samma sätt 

som patienter utan psykiska problem. 

Lawn och McMahon skriver i sin studie (2015) att deltagarna uppgav att de känt sig 

diskriminerade och blivit behandlade respektlöst. Deltagarna uppgav att de blivit informerade 

att deras tillstånd inte var tillräckligt allvarligt. I genomsnitt fick patienter med psykisk ohälsa 

vänta fyra timmar för att få hjälp på en akutmottagning.  

Personer med psykisk ohälsa anses ha svårt att följa regler och normer i samhället 

samtidigt som de inte anses kunna ta ansvar för sig själva (Hamer, Finlayson & Warren, 

2013). De blir behandlade som att de är ointelligenta och saknar kompetens. I studien utav 

Hamer et al. (2013) beskriver deltagarna som lever med psykisk ohälsa känslan av att bli 

uppdelade i “vi och dom”. De upplever att de blir marginaliserade såsom andra minoriteter till 

exempel homosexuella eller fysiskt funktionsnedsatta. Deltagarna känner sig isolerade och 

segregerade i samhället och en deltagare ställer frågan om vad som egentligen är normalt och 

varför hen måste anpassa sig till en stöpt form och normer. 

  Vidare skriver Hamer et al. (2013) att när folk runt omkring fick reda på diagnosen blev 

deltagarna i studien diskriminerade i och med att de inte blev bjudna på fester längre, de 

ansågs opålitliga och kände sig inte som fullvärdiga medborgare. De uppgav också att de har 

svårare att få jobb och många känner att de måste dölja sin sjukdom för att bli accepterade. 

Kvinnor med psykisk ohälsa har en högre grad av självstigmatisering, detta beror enligt 

Lawn och McMahon (2015) på dålig självkänsla, att de måste be om professionell hjälp 

frekvent och ofta synliga ärr från självskadebeteende. De uppger också dålig självbild och 

självförtroende och de känner sig ensamma. En kvinna uppger att hon blev diskriminerad och 

stigmatiserad i rollen som mamma. Hon jämförde det med att vara mamma med cancer och att 

cancersjuka får ett helt annat bemötande och stöd från samhället (Hamer et al., 2013). Enligt 

Lester och Tritter (2005) har personer med depression ofta ett sämre självförtroende och vågar 

inte eller känner inte att de har rätt att söka hjälp för sina problem. 

 

Brist på information 

Beroende på när diagnos fastställs får patienter med psykisk ohälsa olika mycket information. 

Patienter som haft diagnosen under en längre tid eller fått den tidigare i livet är ofta sämre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finlayson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24147764
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informerade (Lawn & McMahon, 2015; Lester & Tritter, 2005). Deltagarna i studien uppger 

att de inte fått tillräcklig eller korrekt information utav vårdpersonal samt att information inte 

är individuellt anpassad och de inte förstått informationen som ges. Personalen kunde inte 

svara adekvat på frågor om medicinering eller behandling och gav dålig allmän information 

om psykisk ohälsa. Detta upplevdes som ett extra orosmoment och en sänkt livskvalitet bland 

annat för att deltagarna inte visste hur de skulle påverkas av medicin eller behandling. Det 

visar sig även i studierna av Lawn & McMahon (2015) och Lester & Tritter (2005) att män får 

sämre information än kvinnor. 

 

Ökad utsatthet 

Lester och Tritter (2005) beskriver att deltagarna i deras studie kände sig utsatta i kontakten 

med sjukvården. De upplevde en utsatthet när de i receptionen på vårdcentraler var tvungna 

att berätta om sina symptom till exempel att de ser saker eller hör röster framför alla som satt i 

väntrummet. De kände också att de hade svårt att hantera situationen i väntrummet när det var 

mycket ljud och rörelse. När stressen blev för stor var de tvungna att gå därifrån och 

receptionisten gjorde en anteckning om frånvaro. Sjukvårdspersonalen frågade aldrig om 

orsaken till det missade besöket. Detta uppfattades av deltagarna som att personalen trodde att 

deltagarna inte brydde sig och var opålitliga.   

 Deltagarna i Van Hasselt, Schorr, Mookhoek, Brouwers, Loonen och Taxis (2013) studie 

har i genomsnitt 3,5 somatiska sjukdomar. De behövde i större utsträckning söka vård på 

grund av en mer destruktiv livsstil, men till följd av sänkt socioekonomisk status och långa 

avstånd till sjukvården hade de svårare att få vård. Hälften av deltagarna levde ensamma, var 

hemlösa eller hade en nästan obefintlig kontakt med primärvården. Nankivell et al. (2013) och 

Lawn och McMahon (2015) resultat visade också på att långa avstånd, brist på tillgång till 

transportmedel och långa väntelistor är en barriär till sjukvård för personer med psykisk 

ohälsa. Sjukvården upplevdes som mer anpassad för personer utan psykisk ohälsa. 

Undersökningarna riktades mer åt somatiska problem och personalen bortsåg från 

helhetsperspektivet. 

I studien av Lawn och McMahon (2015) uppger alla deltagarna att de tänkt tanken att ta 

sitt liv. De upplever att det är svårt att söka vård och att bli förstådda, att självskadebeteende 

inte tas på allvar, samt att deras läkare inte ens gjort en anteckning om deras tillstånd i 

journalen. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schorr%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22762306
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schorr%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22762306
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brouwers%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22762306
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loonen%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22762306
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Ökad sjukdom och dödlighet 

Socialstyrelsen (2011) publicerade ett dokument som visade på att personer med psykisk 

ohälsa i större utsträckning avlider i somatiska sjukdomar. En slutsats av detta var att personer 

med psykisk ohälsa hade svårare att följa ordinationer och att ta emot vård. 

 Enligt Nankivell et al. (2013) har personer med psykisk ohälsa ofta samsjuklighet med 

andra sjukdomar utöver sina psykiska besvär. De löper större risk för kardiovaskulära 

sjukdomar, övervikt och diabetes. Övervikten relateras till behandling med antipsykotiska 

läkemedel där en av biverkningarna är viktökning. De lever ofta också en mer riskfylld livsstil 

med till exempel dåliga matvanor och substansmissbruk. 

 Även Laursen, Munk-Olsen, Agerbo, Gasse och Mortensen (2009) menar att dessa 

personers somatiska symptom blir förbisedda och förminskade och att dödligheten och 

sjukligheten är högre bland personer med psykisk ohälsa. Laursen et al. (2009) undersökte om 

personer med psykisk ohälsa blir tillräckligt övervakade och omhändertagna av 

vårdpersonalen i den somatiska vården när de söker hjälp för hjärtproblem. De jämförde med 

personer som sökte vård för hjärtproblem som inte hade psykisk ohälsa. Resultatet visade att 

personer med psykisk ohälsa som var under 70 år sökte vård mer frekvent för hjärtsjukdomar 

än de som inte hade psykisk ohälsa. Från den första kontakten med sjukvården och fem år 

framåt var dödligheten för personer med psykisk ohälsa högre. Detta menar också Crump, 

Sundquist, Winkleby och Sundquist (2013) och Van Hasselt et al. (2013). Deras statistik visar 

att både kvinnor och män med psykisk ohälsa dör i genomsnitt 8,5 - 9 år tidigare än personer 

utan psykisk ohälsa. Antal sjukhusbesök och somatiska sjukdomar var på samma sätt här 

högre när resultatet jämfördes mot personer utan psykisk sjukdom. 

 Lester och Tritter (2005) skriver att personer med psykisk ohälsa hade svårt att hantera sin 

sjukdom, försämringar i sjukdomen, och andras åsikter. Självbilden försämrades till följd av 

förändringar i kroppen och de upplevde att personligheten förändrades av mediciner och 

ECT-behandling. De kände en rädsla inför eventuell försämring och vad som skulle hända 

med personligheten och hur det skulle påverka vänner och familj.  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Som sjuksköterska bör man använda sig utav både medicinska, psykologiska och sociologiska 

perspektiv för att bättre förstå en persons situation (Skärsäter, 2014). Man bör även använda 

alla sina sinnen för att förstå patienten (Dahlberg och Segesten, 2010). Sjuksköterskan skall 

visa intresse för patienten och försöka lägga förutfattade meningar åt sidan. En professionellt 
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engagerad sjuksköterska räknar inte med att få ut något för egen vinning i vårdmötet och det 

är viktigt att inte förväxla vårdrelationen med vänskapsrelation då det professionella 

förhållningssättet riskerar att bli lidande.  

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) har 2014 sammanställt en värdegrund för omvårdnad. 

Enligt dokumentet bör alla patienter vårdas med empati, visas respekt och förståelse. 

Sjuksköterskan bör ha ett subjektcentrerat förhållningssätt för att möta patienten som unik 

person. Mötet mellan patient och vårdare är ett tillfälle där livsvärlden kan delas och förstås 

om båda är villiga att mötas med öppenhet inför varandra. Patient och vårdare har lika värde 

och vårdaren bör vara medveten om och reflektera över att hen är i en maktposition för ett 

gott möte, och för att undvika paternalism. Vårdaren bör behärska praktiska färdigheter, vara 

kunnig och uppmuntra till patientens utveckling. Ottosson & Ottoson (2010) nämner att alla 

sjukdomar, även somatiska, medför någon slags psykisk reaktion hos patienten som behöver 

bemötas med förståelse men det kan vara svårt att vara förstående till patienter som befinner 

sig i psykotiska tillstånd och/eller hallucinerar. 

Nankivell et al. (2013) uppmärksammar sjuksköterskors förmåga att förhålla sig till FN:s 

mänskliga rättigheter i vården. De intervjuade sjuksköterskorna upplever att det ibland är 

utmanande att värna om mänskliga rättigheter och samtidigt värna om patienters autonomi. 

Nankivell et al. (2013) skriver om att läkare nekat vård till personer med psykisk ohälsa och 

skyllt på att de är fullbokade. Detta är en kränkning utav Förenta Nationernas (FN, 1948) 

mänskliga rättigheter, där det uttrycks att alla har rätt till hälsovård.  

Alla sjuksköterskor skall arbeta efter International Council of Nurses (ICN:s, 2014) etiska 

kod för sjuksköterskor. I koden uttrycks bland annat att sjuksköterskan har som ansvar att ge 

information på ett lämpligt och korrekt sätt som är anpassat efter patienten.  Det är både 

sjuksköterskans och samhällets ansvar att arbeta för att tillgodose allmänhetens hälsa. 

Sjuksköterskan bör främja ett etiskt förhållningssätt, behandla alla professionellt och visa 

respekt, medkänsla och trovärdighet samt vara lyhörd och värna om patienters integritet. Om 

patienter hotas av andra patienter eller medarbetare ligger det under sjuksköterskans ansvar att 

förhindra detta och skydda patienter mot vårdpersonalens felaktiga handlande.  

 Enligt Pinto-Foltz och Logdson (2008) är det ofta så att sjuksköterskor inte har 

uppmärksammat stigmatisering som pågår på arbetsplatsen gentemot personer med psykisk 

ohälsa.  
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Problemformulering 

Det har visat sig att generellt sett söker fler personer med psykisk ohälsa somatisk vård. De 

upplever dock att de inte får samma hjälp och blir inte bemötta med samma respekt och 

värdighet som personer utan psykisk ohälsa. Det har också visat sig att sjuksköterskor ibland 

stigmatiserar patienter utan att vara medvetna om det själva. Därför vill vi studera 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med psykisk ohälsa för att få en bättre 

förståelse hur de hanterar sitt arbete med dessa patienter. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Konsensusbegreppet som kommer att belysas i denna uppsats är vårdande. Vårdande syftar 

till att främja hälsoprocesser och lindra lidande (Wiklund Gustin, 2014). Vårdande innefattar 

även att vårdaren bidrar till att stärka livskraften hos patienten och uppmuntrar till att återfå en 

balanserad tillvaro så att personen kan uppfylla sina livsprojekt (Dahlberg och Segesten, 

2010). Vårdandet bör vara inriktat på att se hela individen och inte enbart behandla 

sjukdomen. Vårdande bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet men det är också 

viktigt att som vårdare vara öppen för ny kunskap, och ha förståelse för att alla individer är 

olika. 

Livsvärld är det begrepp kommer att diskuteras genom denna uppsats. Husserl (1913/2004) 

beskrev begreppet redan under tidigt 1900-tal och det har sedan dess fortsatt vara en del av 

det holistiska vårdandet. För att främja hälsa och ge en god omvårdnad måste vårdaren förstå 

patientens livsvärld och hur hälsa och vårdande påverkar hens situation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärld beskrivs som världen som förstådd genom den levda kroppen 

(Wiklund Gustin, 2014). Levda erfarenheter och att vara medveten om att det finns en framtid 

spelar in. Människor förstår världen utifrån den situation de befinner sig i för tillfället med 

tankar, minnen och förväntningar. Livsvärlden påverkar hur man ser på sig själv, andra och 

resten utan världen. Det innebär att alla kan uppfatta samma situation på olika sätt.  

Ett vårdande där sjuksköterskan berör patientens livsvärld är till stor vikt för att stärka 

patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan behöver förstå hur 

patienten upplever det att vara sjuk, vad välbefinnande betyder och hur upplevelsen av 
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mening påverkas. Genom att sjuksköterskan använder livsvärlden som grund för vårdandet 

ses hela patienten och alla aspekter som ingår i hens liv. Kroppen och det själsliga kan inte 

åtskiljas och genom ett helhetsperspektiv förstås personens upplevelser av hälsa, ohälsa och 

välbefinnande. Personen är inte en kropp och en sjukdom utan sjuksköterskan måste se livet 

och existensen bakom. Det är genom kroppen vi lever och en förändring i kroppen påverkar 

hela ens existens.  

För att förhålla sig till ett fenomenologiskt förhållningssätt måste sjuksköterskan vara 

medveten om sin förutfattade och förförståelse om den levda kroppen i hälsa och ohälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att vara öppen och lyhörd inför patientens livsvärld är av stor 

vikt speciellt om patienten är tillbakadragen eller har svårt att kommunicera.  

Den teoretiska utgångspunkten kommer att genomsyra resultatdiskussionen.  

 

Metod 

Metoden som användes i denna uppsats var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär 

att befintlig forskning studeras för att skapa en beskrivande sammanställning av 

området (Friberg, 2012). Metoden användes för att få en översikt av kunskapsläget inom ett 

visst ämne i nuläget. Metoden innebar att välja ut vetenskapliga studier som var relevanta för 

ämnet och som kunde svara på syftet. De studier som valdes ut kvalitetsgranskades och 

analyserades. Baserat på detta skapades en tydlig beskrivning av kunskapsläget inom det 

valda ämnet. 

 

Datainsamling & urval 

Arbetet var strukturerat och väl valda sökord som var relevanta för syfte användes. 

Vetenskapliga artiklar söktes och dess resultat jämfördes för att få en bild av hur situationen 

ser ut idag. Utifrån den insamlade informationen valdes att titta närmare på 

allmänsjuksköterskors upplevelser. Artiklar och resultat som tog upp övrig vårdpersonal och 

specialistsjuksköterskors upplevelser uteslöts. 

De sökord som användes var “care”, “nursing”, “health workers”, “mentally ill”, 

“psychiatric patient”, “nurse”, “registered nurses”, “patients with mental illness”, “mental 

health care” “mental disorders”, “nurses”, “general hospital”, “professional”, “staff”, 

“health service staff” “Sweden”, “mental health”, “mental health care”, “mental illness” 

och “experience” (Se bilaga 1). De databaser som användes var Cinahl, PubMed och 

Medline. Flera databaser användes för att få en bredare sökning (Östlund, 2012). De 
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begränsningar som användes var “peer reviewed”, forskning på svenska eller engelska och 

forskning mellan åren 2005 och 2016. Förutom sökningar på specifika sökord söktes även på 

tidskrifter så som “Research in Nursing & Health” och “Social psychiatry and epidemiology”. 

Tidskrifter där det funnits intressanta artiklar tidigare valdes.         

Ambitionen var att använda artiklar enbart från Europa men urvalet blev för litet. Då 

utökades sökningen och artiklar från hela världen valdes ut. Under sökningen lästes de 

abstrakt på artiklarna där rubriken kändes relevant för studiens syfte. De artiklar som ansågs 

svara på syftet lästes igenom och valdes ut genom en kvalitetsgranskning. Det innebär att det 

tittades på både artikelns resultat men också hur metod och bakgrund har arbetats igenom 

(Friberg, 2012). Detta för att säkerställa att artikeln var relevant för det valda syftet. Utifrån 

granskningen valdes elva artiklar ut (Se bilaga 2). 

 

Analys 

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild och en större förståelse 

för studierna (Friberg, 2012). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att undvika 

missuppfattningar och lexikon användes för att översätta dem. Nästa steg var att hitta likheter 

och skillnader mellan studiernas resultat. När detta var genomarbetat lades vikten på likheter i 

resultatdelarna. Artiklarna lästes även här igenom flera gånger och den information som 

ansågs svara på syftet skrevs upp. Likheterna i resultaten kategoriserades med hjälp utav 

färgkodning för att lättare kunna koppla ihop dem. Rubriker skapades utifrån varje artikels 

resultat och utifrån det identifierades gemensamma teman och underteman. Resultatet 

redovisas under rubriker som kommer fram under analysen.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden syftar till att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande (Kjellström, 2012). Etiska övervägningar görs hela tiden, både innan och 

under tiden man genomför en vetenskaplig studie. De görs vid val av ämne och frågeställning 

och senare vid spridning av resultat. Det behövs för att bemöta människor med respekt, och 

för att de som inte vill delta i studien, eller hoppar av ska behandlas illa. Ett arbete bör också 

vara etiskt godkänt för att ge en större tillit till forskningen. Målet var att välja artiklar som är 

granskade av en forskningsetisk kommitté. 

Priebe och Landström (2012) skriver att det är viktigt att författarna är införstådda med sin 

egen förförståelse, reflekterar över denna och försöker åsidosätta den i den mån det är möjligt. 
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Författarna till denna uppsats är medvetna om sin förförståelse i ämnet och har försökt att 

kritiskt granska allt material för att inte påverka resultatet. De tankar som fanns innan var att 

patienter med psykisk ohälsa upplevs svåra att kommunicera med, aggressiva, de uppskattar 

inte vården, de är rädda för att lita på personalen och ifrågasättande. 

Resultat 

Resultatet är indelat i fyra teman och det första är kunskapsbrist med underteman osäkerhet 

och rädsla. Andra temat är påfrestande arbete med undertema sjuksköterskans inställning 

inom somatisk vård och tredje är negativa känslor för patienten. Sista temat handlar om 

organisatoriska hinder med underteman brist på stöd i arbetet och brist på helhetssyn.  

 

Kunskapsbrist 

Enligt Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos och Livaditis (2009); Clark, Parker 

och Gould (2005); Goode, Melby och Ryans (2014); Harrison och Zohhadi (2005); Kidd, 

Kenny och Meehan-Andrews (2011); MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och O´Mahony (2012); 

Reed och Fitzgerald (2005); Sharrock och Happell (2006); Siquiera, Abelha, Lovisi, Saruqao 

och Yang (2016) erfor sjuksköterskorna att de behövde mer utbildning och träning samt att 

det saknas riktlinjer och resurser för att vårda patienter med psykisk ohälsa. Författarnas 

resultat visade att ökad kunskap och förståelse lett till minskad ångest och rädsla hos 

sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som fick kontinuerlig utbildning och träning upplevde att 

de var bättre på att vårda patienter med psykisk ohälsa och att skapa goda relationer med 

dessa patienter. Enligt Clark et al. (2005) hade deltagarna i studien inte tillräckligt med 

kunskap och kunde därmed inte erbjuda adekvat hjälp till personer med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna som hade lite klinisk erfarenhet och mindre kunskap om patienter med 

psykisk ohälsa kände en mindre välvilja till att vårda dessa patienter jämfört med de som hade 

jobbat längre på avdelningen (Siquiera et al., 2016). De mindre erfarna hade ett mer 

auktoritärt förhållningssätt och sämre tålamod gentemot dessa patienter. 

 

Osäkerhet 

Enligt Goode et al. (2014) förstod sig sjuksköterskor inte på patienter som återkommer med 

samma symptom. De upplevde en osäkerhet kring hur de skulle hantera och bedöma 

patienterna samt om de utförde rätt behandling. Osäkerheten de kände kunde spåras till att de 

inte hade tillräckligt med kunskap.  



 
 11 (34) 

 

 

Kidd et al. (2011) intervjuade sjuksköterskor på en akutmottagning och det framkom i alla 

intervjuer att de saknade självförtroende till att vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Deltagarna upplevde att de saknade grundläggande kunskaper i att vårda patienter med 

psykisk ohälsa för att känna sig säkra på vården de gav och när patienterna började prata om 

sina problem upplevde flera av sjuksköterskorna ångest. 

Det fanns även positiva attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa bland de 

intervjuade sjuksköterskorna (Sharrock & Happell, 2006). I grundutbildningen läste 

sjuksköterskorna kurser om psykisk ohälsa och kände att det gav dem en fördel i hur de 

upplevde vårdandet av dessa patienter. Trots detta upplevde de ändå brister när de arbetade 

med dessa patienter. Sjuksköterskorna kände att de hade svårt att veta om de skulle börja 

behandla det somatiska eller psykiska först. Sjuksköterskorna kände att det var bristen på 

kunskap om patienter med psykisk ohälsa som gjorde att erfarenheterna av att vårda dem 

upplevdes som negativa (Plant & White, 2013). Även bristen på kunskap om psykiatrisk 

medicin medförde osäkerhet i vårdandet.  

I studien av Plant och White (2013) menade sjuksköterskorna att det var svårt att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. När sjuksköterskorna fick reda på att patienten levde med till 

exempel bipolär sjukdom blev de tveksamma över hur de skulle agera. Det gick inte längre att 

bara sätta på ett plåster och se situationen som löst. Sjuksköterskorna i studien tyckte att de 

hade svårt att få patienter med psykisk ohälsa delaktiga i vården. Det uttrycktes en oro som 

relaterades till tveksamhet utifall den behandlingen som utfördes var den bästa för patienten. 

Sjuksköterskorna frågade sig om behandlingen var till någon hjälp för patienten eller om de 

förvärrade situationerna ytterligare med sina handlingar. Sjuksköterskorna med längre 

erfarenhet och som hade varit i kontakt med patienter med psykisk ohälsa mer frekvent 

uttryckte en större självsäkerhet i att vårda dem.  

 

Rädsla 

Sjuksköterskorna upplevde en rädsla över att de inte visste hur de skulle hantera personer med 

psykisk ohälsa på grund av kunskapsbristen (Goode et al., 2014; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Sharrock & Happell, 2006). De uppgav att rädslan bidrog till att patienternas uttryck för 

psykiska symptom ignorerades (Sharrock & Happell, 2006). Rädslan kunde också härledas till 

tidigare incidenter där kollegor blivit attackerade (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle agera i en sådan situation vilket skapade en ångest 

inför vårdandet och de kände sig sårbara etiskt, professionellt och legalt. De frågade sig om 

de gjorde rätt och upplevde en rädsla för att vara okunniga. Det skapade oro och ledde till en 



 
 12 (34) 

 

 

större användning av fysiska begränsningar och mer medicinering vilket gjorde att de 

mänskliga rättigheterna ifrågasattes. Sjuksköterskorna var rädda för djupare konversationer 

och undvek tunga samtalsämnen med patienterna då de kände en rädsla för att säga fel saker. 

När patienter på akuten pratade om sin depression upplevde sjuksköterskorna ångest (Kidd et 

al., 2011). 

 

Påfrestande arbete  

Flera studier visade att sjuksköterskor upplevde vårdandet av personer med psykisk ohälsa 

som utmanande då de rådde osäkerhet och oro kring dessa patienter (Harrison & Zohhadi, 

2005; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005). 

Sjuksköterskorna uppgav att vårdandet av patienter med psykisk ohälsa påverkade dem på 

så vis att de kände att de inte gjort ett bra jobb, att de “tagit sig igenom” en situation, inte 

“klarat den” (Harrison & Zohhadi, 2005). De kände sig missnöjda med sig själva, otillräckliga 

och ifrågasatte sitt arbete. De kände också en hopplöshet i att vårda patienter med psykisk 

ohälsa då de upplevde att det var svårt att bidra till en förbättring hos patienterna. 

Plant och White (2013) beskrev maktlöshet som ett övergripande tema i sin studie. Det 

fanns en frustration gentemot personer med psykisk ohälsa eftersom de tog tid från de 

patienter som behövde hjälpen bättre. Sjuksköterskorna menade att det är utmanade och svårt 

att vårda patienter med psykisk ohälsa då de upplevde det som att dessa personer sökte vård 

för att få uppmärksamhet och utnyttjade personalen. Det stoppade upp flödet och påverkade 

både personal och övriga patienter. Deltagarna i Sharrock och Happell (2006) studie kände att 

de psykiska symptomen kom i skymundan på grund av arbetsbelastningen och att 

sjuksköterskan ville lägga fokus på det fysiska.  

Sjuksköterskorna såg patienten som hjälplös, sårbar och i en utsatt situation, och patienten 

behandlades mer som ett barn än som en vuxen (MacNeela et al., 2012). Sjuksköterskorna 

satte upp mål för patienten utan samtycke som inte var personcentrerat. Enligt Plant och 

White (2013) fick sjuksköterskorna ingen respons på att patienterna hade förstått 

informationen som gavs, vad patienterna tyckte om situationen eller vad de tyckte om de 

behandlingsalternativ som fanns tillgängliga. 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns gränser för hur de kan utföra sitt yrke med tanke på 

ökningen av patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005). De manade att det 

behövs ett erkännande av att psykisk ohälsa ingår i det holistiska synsättet för att kunna vårda 

utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan upplevde att den psykiatriska vården på 
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somatiska avdelningar för tillfället baserades på erfarenhet och inte evidens. De ville integrera 

mental hälsa i omvårdnaden för att kunna använda sig mer av det holistiska vårdandet.  

I studien av Clark et al. (2005) svarade flera av sjuksköterskorna nej på frågan om de 

kände att de hade förmågan att bedöma och identifiera personer med psykisk ohälsa. De 

svarade även nej på frågan om de kunde jobba lika effektivt med personer med psykisk ohälsa 

som personer utan psykisk ohälsa. De uppgav också att de kände sig obekväma när de 

arbetade med personer med psykisk ohälsa och tyckte att det generellt sett var svårare att 

arbeta med dessa personer. 

 

Sjuksköterskans inställning inom somatisk vård 

Sjuksköterskorna inom den somatiska vården var mer negativa till att vårda personer med 

psykisk ohälsa än sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. De ansåg det vara svårt att 

kommunicera med personer med psykisk ohälsa, och såg dem som oförutsägbara och farliga 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Goode et al., 2014). 

Flertalet sjuksköterskor ansåg det vara allra svårast att prata med personer som levde med 

schizofreni och depression (Björkman et al., 2008). Medan sjuksköterskorna var mindre 

negativt inställda till personer som led utav panikångestattacker och ätstörningar. 

Sjuksköterskorna var överlag positiva till att personer med psykisk ohälsa kan förbättras, 

förutom vid två tillstånd, schizofreni och demenssjukdom. 

Det visade även att kvinnlig personal hade mindre negativ inställning till psykisk ohälsa än 

manlig personal (Björkman et al., 2008). Den manliga personalen uppgav i större utsträckning 

att patienterna fick skylla sig själva, såg negativt på tillfrisknade och ansåg i större 

utsträckning att personer med depression borde ta sig samman.  

Äldre personal, personal med lång erfarenhet och personal som levde i ett äktenskap visade 

mindre negativa attityder till psykisk ohälsa, och var mer positiva till att samtala med dessa 

patienter (Björkman et al., 2008). De upplevde inte heller patienter med psykisk ohälsa som 

lika oförutsägbara som nyexaminerade sjuksköterskor gjorde. Sjuksköterskor inom somatisk 

vård, och unga sjuksköterskor var mer negativa till psykisk ohälsa. De såg dessa patienter som 

skrämmande, krävande och aggressiva. Majoriteten av personalen upplevde att mer intimitet 

och närhet med patienter ledde till en bättre relation och bättre kommunikation och 

personalen blev positivare till förbättring för patienterna.  

Det finns både positiva och negativa attityder till att vårda personer med psykisk ohälsa 

(Clark et al., 2005). Sjuksköterskorna i studien svarade att de ansåg sig ha bra kvalitéer för att 

arbeta med patienter med psykisk ohälsa och de ansåg att omvårdnad för dessa patienter 
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ingick i en sjuksköterskas arbete. De kände sig säkra i sitt arbete och upplevde att de har 

kunskaperna som krävdes för att arbeta med psykisk ohälsa. Sjuksköterskornas examensgrad 

har stor effekt på omvårdnadsengagemang av patienter med psykisk ohälsa (Clark et al., 

2005). Sjuksköterskor som varit i kontakt med psykisk ohälsa genom att till exempel ha en 

anhörig eller vän med psykisk ohälsa och samtidigt var nöjda med sin arbetsplats var mer 

engagerade i omvårdnaden kring patienter med psykisk ohälsa. 

 

Negativa känslor för patienten 

Patienter med psykisk ohälsa ansågs vara aggressiva, farliga och en risk för både personal, 

andra patienter och sig själva (Arvaniti et al., 2009; Björkman et al., 2008; Harrison & 

Zohhadi, 2005; Kidd et al., 2011; MacNeela et al., 2012; Reed & Fitzgerald, 2005).  

Faktorer och problem som sjuksköterskan identifierade var att patienter med psykisk 

ohälsa upplevdes som störande genom att vara högljudda, gå runt på avdelningen och de 

lämnade inte andras saker ifred (Harrison & Zohhadi, 2005). En ökad ljudnivå ansågs vara en 

anledning till dålig stämning på avdelningen och andra medpatienter led av detta. 

Sjuksköterskorna beskrev det som att oljud alltid fanns i bakgrunden och att de hade svårt att 

koncentrera sig med konstant ljud runtomkring och konstanta avbrott i arbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde beteendet hos personer med psykisk ohälsa som stötande då de var 

högljudda, aggressiva och hade en mer ohämmad inställning till sexualitet. Dessa patienter 

har också stört och manipulerat utrustning eller närmat sig andra patienter på ett opassande 

sätt, till exempel då de sovit. 

MacNeela et al. (2012) genomförde en studie med syfte att belysa allmänsjuksköterskors 

stereotypa uppfattningar av patienter med psykisk ohälsa. Resultatet visade att yngre 

sjuksköterskor såg dessa patienter som aggressiva och krävande. De upplevde att patienterna 

inte lyssnade eller förstod när de försökte förklara något och såg en risk i detta. Risken 

innefattade både en fara för sig själva och för andra och personer med psykisk ohälsa sågs 

överlag som en källa till problem. De ansåg att patienter hade dålig följsamhet och såg även 

en risk med det. Reed och Fitzgerald (2005) menar också att sjuksköterskorna upplevde en 

rädsla för att skadas eller att patienten skadar sig själv eller andra. Miljön ansågs vara dåligt 

anpassad för att vårda patienter med psykisk ohälsa då det kunde uppstå farliga situationer när 

de inte förstår att de kan göra sig själva eller andra illa till exempel på maskiner, saxar eller 

andra verktyg. Björkman et al. (2008) skriver att av alla psykiska tillstånd var sjuksköterskor 

mest negativa till patienter med narkotikamissbruk och schizofreni. Narkotikamissbrukare 
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ansågs vara de mest farliga och oförutsägbara patienterna. Efter dem ansågs 

alkoholmissbrukare och personer med schizofreni också som farliga. Flera utav 

sjuksköterskorna i studien har inställningen att narkotika- och alkoholmissbrukare får skylla 

sig själva och att de kan ta tag i sina liv och rycka upp sig. 

 

Organisatoriska hinder 

Brist på stöd i arbetet 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick något stöd och någon vägledning från ledning eller 

personal på avdelningen i vården av patienter med psykisk ohälsa (Clark et al., 2005; Plant & 

White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). Detta ledde till att 

erfarenheterna av att vårda dessa patienter resulterade i negativa känslor.  

Clark et al. (2005) beskriver att endast ett fåtal sjuksköterskor kände att de hade ett stöd 

från ledningen i sin yrkesroll. Deltagarna upplevde en irritation i vården av dessa patienter 

(Plant & White, 2013). Irritationen kunde härledas till att ingen vidareutbildning erbjöds och 

att ledningen inte tog tag i problem som funnits där en lång tid. Sjuksköterskorna efterfrågade 

också mer specialiserad personal så de kunde ge mer tid till att verkligen lyssna på patienten 

och korta ner tiden för vårdtillfället. 

 

Brist på helhetssyn 

Sjuksköterskorna delade uppfattningen om att det inte var deras ansvar att vårda patienter 

med psykisk ohälsa (Arvaniti et al., 2009; Harrison & Zohhadi, 2005; Reed & Fitzgerald, 

2005) 

Det fanns en brist på helhetssyn hos sjuksköterskorna. De frågade sig om det verkligen låg 

under deras ansvar att vårda psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde det otydligt vem som 

skulle ha ansvar för vad, om allmänsjuksköterskor skulle vårda personer med psykisk ohälsa 

och skulle patienter med psykisk ohälsa vårdas på allmän avdelning? (Harrison & Zohhadi, 

2005). Deltagarna i studien föreslog en uppdelning dels på avdelningarna och dels mellan 

arbetsuppgifterna för psykiska besvär och somatiska besvär. I studien av Arvaniti et al. (2009) 

delade deltagarna samma uppfattning att patienter med och utan psykisk ohälsa inte bör 

vårdas på samma avdelning eftersom avdelningen bedrev somatisk och inte psykiatrisk vård.  

Sjuksköterskan uppgav att de inte uppskattade att ta hand om patienter med psykiskt 

ohälsa, de hade inte samma känslor för dem som för övriga patienter (Reed & Fitzgeralds, 

2005). De upplevde att patienterna inte uppskattade vården, att de inte var samarbetsvilliga 
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och sjuksköterskorna kände sig otillräckliga. I motsatts till Harrison och Zohhadi (2005); 

Arvantit et al. (2009) anser sjuksköterskorna att det kunde vara bra att vårda patienter med 

psykisk ohälsa på vanliga vårdavdelningar, och inte bara psykiatriska, för att minska 

diskriminering och göra psykisk ohälsa mer accepterat (Reed & Fitzgerald, 2005).  Att inte 

klumpa ihop alla på samma ställe bidrog till att minska stigmatisering.  Det finns en risk att 

dessa personer diskrimineras och det kan leda till att de inte söker vård (Björkman et al., 

2008). 

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar vi den valda metodens styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet utifrån bakgrund och syfte samt den teoretiska 

utgångspunkten. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som använts i denna uppsats var en litteraturöversikt. Det innebär att vi har granskat 

artiklar med befintlig forskning inom det valda området. Litteraturöversikten är ett bra 

verktyg för att få en bred bild av hur kunskapsläget ser ut idag och samla vidare information 

för att kunna svara på vårt syfte.   

De valda artiklarna till litteraturöversikten bestod av fem artiklar med kvalitativ design, 

fyra artiklar med kvantitativ design och två var av mixad design. Att ha med artiklar med 

olika design ökar trovärdigheten i en litteraturöversikt eftersom det ger en varierande bild 

utav hur verkligheten ser ut. Kvalitativa studier ger en berättande bild av erfarenheter och 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. De kvantitativa studierna som 

inkluderades i studien står för ett större antal deltagare, resultatet går då att generalisera och 

ger ett bredare perspektiv. Vi upplevde att det var lätt att hitta artiklar inom det valda 

ämnesområdet och det finns mycket tidigare forskning, men sökningarna försvårades genom 

att artiklarna många gånger handlade om specialistsjuksköterskor.   

De kvantitativa artiklarna vi valde ut hade en hög svarsfrekvens och de kvalitativa hade 

inga bortfall. Dock hade en av de kvalitativa artiklarna endast fyra deltagare och en av de 

kvantitativa artiklarna hade endast 47 % svarsfrekvens, vilket vi ser som en svaghet. I den 

kvalitativa artikeln upplevde dock alla samma sak och teman som vi identifierade i artikelns 

resultat identifierades även i flertalet av våra andra artiklar.  
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Sökorden har valts ut utifrån vad som identifierades i bakgrunden och vi har varit noga 

med att inte välja sökord efter vår förförståelse. Vi läste igenom artiklarna upprepade gånger 

och diskuterade vad de kommit fram till för att säkerställa att inga misstolkningar gjorts. Peer-

reviewed var en begränsning som användes för att säkerställa en bra vetenskaplig grund. 

Ytterligare begränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då 

det är dessa språk vi behärskar i tal och skrift och att utesluta de artiklar som är från u-länder. 

Alla artiklar som valdes ut var skrivna på engelska och vi var införstådda med att det fanns en 

risk att texterna kan ha tolkats fel i analysen eftersom engelska inte är vårt modersmål. Vi 

använde oss av flera databaser för att få olika inriktningar på artiklarna och hitta de artiklar 

som bäst svarade på syftet. Vi har använt oss av forskning från 2005 till 2016 för att få en så 

aktuell forskning som möjligt som speglar upplevelserna av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa i dagsläget. 

Henricson (2012) menar att det är till stor hjälp att skriva ned och diskutera förförståelsen 

innan då det minskar påverkan på resultatet. Vi var medvetna om vår egen förförståelse innan 

och har funderat, diskuterat och skrivit ned den för att inte låta oss påverkas när vi granskade 

artiklar och sammanställde resultatet. För att få ytterligare infallsvinklar på arbetet har vi 

deltagit i grupphandledning där utomstående studenter och handledare har läst uppsatsen och 

gett oss konstruktiv kritik som varit till hjälp för hur vi kan tänka vidare. Att delta i 

grupphandledning stärker enligt Henricson (2012) trovärdigheten på arbetet eftersom flera 

personer har granskat materialet.  

I efterhand har vi funderat på vad de kunde ha gjort annorlunda och kommit fram till att vi 

lade ned mycket tid på att utarbeta passande sökord och att alla sökningar och urval av artiklar 

tog lång tid. Utifrån de artiklar vi fann fick vi ångra oss och göra om många gånger fram och 

tillbaka, speciellt vad gäller formulering utav syfte och teoretisk utgångspunkt då det var svårt 

att hitta tillräckligt mycket material till det ursprungliga syftet. Det resulterade i att vi fått 

vrida och vända på orden i syftet för att tillslut komma fram till det vi ville undersöka. Detta 

anser vi berodde på att det var första gången vi genomförde en sådan process och att en 

begränsning var att ingen av oss har engelska som modersmål.  

Planeringen av tid har fungerat bra. Vi gjorde tidigt i arbetet en tidsplan som vi lyckats 

följa. Inga problem har uppstått under arbetets gång som gjort att det tagit längre tid än vad vi 

tänkt. Den utsatta tiden för arbetet har varit tillräckligt för att hinna söka, granska och 

sammanställa artiklarna till bakgrund och resultat. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med psykisk ohälsa. Det har visat sig i litteraturgenomgången att personer med 

psykisk ohälsa inte blir behandlade och respekterade på samma sätt som personer utan 

psykisk ohälsa. De blir stigmatiserade och diskriminerade. Nyckelfynd som hittats är kunskap 

hos sjuksköterskorna och bristen på denna, rädsla för att inte vara tillräcklig och rädsla för 

patienter som upplevs farliga och att sjuksköterskorna har ett utmanande arbete med att både 

hantera somatiska och psykiska problem. 

Som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats används begreppet livsvärld. Livsvärld 

innebär att människan förstår världen utifrån sin situation och utifrån tankar och minnen. 

Detta kan förstås leda till att samma situation uppfattas olika av olika människor. Vården ska 

ha sin grund i patientens livsvärld men vi upplever att sjuksköterskor i våra studier inte alltid 

använder sig av livsvärldsbegreppet i sitt arbete. Alla människor tar sig an världen på sitt eget 

sätt och lever genom sin kropp och hade sjuksköterskorna använt sig av livsvärlden hade de 

haft lättare att förstå personen bakom sjukdomen. Det är viktigt att vara öppen och lyhörd 

inför patientens livsvärld speciellt om patienten är tillbakadragen eller har svårt att 

kommunicera för att kunna ge bästa möjliga vård. Patienten kanske inte alltid kan sätta ord på 

sitt lidande och då är det viktigt att fånga upp och vara följsam inför personen. När 

kommunikationen är fåordig är det extra viktigt att tänka på kroppsspråket för att få patienten 

att känna sig sedd och trygg. Vi tror att arbete med livsvärldsbegreppet som förhållningssätt 

kan leda till minskad rädsla inför personer med psykisk ohälsa då sjuksköterskan måste se 

hela människan och inte bara sjukdom och symptom. Att arbeta med livsvärldsbegreppet i 

åtanke bör leda till att sjuksköterskan bättre kan förstå hur patienten upplever sin sjukdom och 

hur hen påverkas av sin situation.  

Resultatet visar attityder bland de intervjuade sjuksköterskorna som pekar på att det inte är 

deras ansvar att vårda personer med psykisk ohälsa och att de inte är tillräckligt utbildade 

inom ämnet. Vi anser att sjuksköterskor bör ha ett holistiskt synsätt när de vårdar och se 

människan som en helhet där psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov och/eller 

besvär ingår. Vi anser att sjuksköterskor, oavsett avdelning, bör vara rustade för att möta alla 

dessa behov och inte särbehandla beteenden eller sjukdomar.  

Alla studier i resultatet tar upp behovet av kunskap som nyckelfynd. Ökad kunskap leder 

till mindre stigmatisering och mindre rädsla inför patienter med psykisk ohälsa. Brist på 

kunskap har visat sig leda till rädsla, oro, ångest, förutfattade meningar, diskriminering och 
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stigmatisering. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde en rädsla inför 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Detta blir en barriär för att ge alla lika vård då 

sjuksköterskor ofta dömt patienten redan innan de träffats. Ett ytterligare gemensamt fynd är 

att sjuksköterskorna upplever att det är utmanande och svårt att vårda dessa patienter speciellt 

när de inte får tillräckligt med stöd från ledningen.  

I resultatet finner vi även att sjuksköterskor upplevde svårigheter vid samtal med patienter 

med psykisk ohälsa och kunde känna en ångest när patienten pratade om sina symptom. Dessa 

situationer anser vi hade kunnat undvikas om sjuksköterskan ville förstå och vara lyhörd inför 

patientens livsvärld och då fått en bättre förståelse för patienten. Dahlberg och Segesten 

(2010) tar upp att sjuksköterskan bör vara medveten om sin förförståelse, förutfattade 

meningar och att reflektera över hur de själva skulle reagerat i ett tillstånd av ohälsa.  

Laursen et al. (2009) menar att somatiska symptom blir förbisedda och förminskade och att 

mortalitet och morbiditet är högre bland personer med psykisk ohälsa. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen har alla rätt till vård på lika villkor där patientens integritet respekteras och 

den som är i störst behov av vård skall ges företräde (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 2 §). Vården skall ha god kvalitet, främja vårdrelationen och patienten ska känna 

sig trygg. Vården ska främja hälsoprocesser, lindra lidande och bidra till en balanserad 

tillvaro.  

Dålig patientundervisning på grund av rädsla och ointresse för dessa patienter leder till att 

patienterna inte får tillgång till all information på ett anpassat sätt. Det i sin tur leder till att 

personer med psykisk ohälsa har svårare att följa ordinationer och rekommendationer och 

därmed behöver uppsöka vård oftare. Den bristande informationen om biverkningar av 

läkemedel leder ofta också till bristande följsamhet då många antipsykotiska läkemedel har 

negativa biverkningar så som viktuppgång eller ofrivilliga rörelser. 

Forskning visar på att utbildning om psykisk ohälsa har positiva effekter på inställningen 

till att vårda dessa patienter (Hardy, 2012; Yamauchi, Semba, Sudo, Takahashi, Nakamura & 

Yoshimura et al, 2010; Happell & Platania-Phung, 2012). Hardy (2012) genomförde en studie 

där sjuksköterskor på en vårdcentral fick utbildning i psykisk ohälsa för att se om deras 

uppfattningar av psykisk ohälsa förändrades. Resultatet blev att utbildningen gav deltagarna 

mer positiva attityder. De kände mer motivation till att vårda patienter med psykisk ohälsa 

och de flesta upplevde en större säkerhet i att hjälpa patienterna att förstår vad som leder till 

en försämring. De kände sig också säkrare i att hjälpa patienterna att upptäcka vad som var 

meningsfull för dem. Yamauchi et al (2010) utförde likande utbildning på 

sjuksköterskestudenter med samma positiva utgång. Innan utbildningen ansåg 33 av 76 
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deltagare att patienter med psykisk ohälsa var skrämmande men efter utbildningen svarade 

endast fyra stycken att de fortfarande upplevde det så. 13 stycken svarade att patienterna var 

oförutsägbara men efter utbildningen ansåg ingen av sjuksköterskorna att patienterna var det. 

Vikten av att inkludera psykisk ohälsa i grundutbildningen visade sig också i resultatet där 

sjuksköterskor som studerade psykisk ohälsa i utbildningen hade ett bättre självförtroende att 

vårda dessa patienter. Detta visar också studien som Happell och Platania-Phung (2012) 

genomförde. De undersökte sjuksköterskestudenters attityder mot patienter med psykisk 

ohälsa innan och efter deras placering inom psykiatrin. Efter placeringen upplevde 

studenterna att de hade mer kunskap hur de skulle bete sig mot patienterna, de upplevde 

patienterna som mindre oförutsägbara och kände sig säkrare i vården av dessa patienter. Detta 

visar alltså att kunskap är betydande för att höja vårdkvalitén.  

Sjuksköterskorna i studien utav Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė och Razbadauskas 

(2009) anser inte att de har den kunskap som krävs för att vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Studien visar sambandet att kompetensen är högre ju längre sjuksköterskorna varit anställda. 

Mer erfarenhet och mer utbildning gjorde det lättare att identifiera potentiella risker hos 

patienterna. Sjuksköterskorna med längre erfarenhet var också bättre på att identifiera 

påverkan av läkemedel, att känna igen symptom på psykisk ohälsa samt att bedöma sin egen 

inverkan på patienter. Sjuksköterskorna uttryckte att de anser det vara en fördel om personal 

med specialistutbildning vårdade personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna vill få mer 

kunskap och information om vård av patienter med psykisk ohälsa. De föreslog att detta kan 

genomföras genom föreläsningar, kurser, praktiskt arbete, konferenser, seminarier och 

facklitteratur. De vill även ha konsultation av specialister inom psykiatri. Vi anser att 

sjuksköterskan bör involveras mer i anti-stigma kampanjer då de ofta har mer kunskap än 

allmänheten om psykisk ohälsa. Vi finner stöd för det i studien av Tzouvara och 

Papadopoulos (2014) vilka menar att stigma leder till att personer med psykisk ohälsa har 

svårare att integreras i samhället. Deras studie tar även upp att stigmatiseringen härrör från 

gamla religiösa traditioner och värderingar och att det inom kristendom och judendom finns 

mycket negativa attityder gentemot psykisk ohälsa. De anser att kunskap och erfarenhet inom 

ämnet leder till mindre negativa attityder. 

Vi finner liknelser mellan patientens upplevelse av vård och sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda. Vi funderar över om sjuksköterskor är medvetna om att bemötandet inte är korrekt 

samt om de försvårar för sig själva när de inte ger adekvat vård från början så att patienter 

måste komma tillbaka eller överdriva för att bli betrodda? Vi anser att det alltid är viktigt att 
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ta sig tid för patienten, uppmärksamma livsvärlden och samla information för att kunna ge så 

bra vård som möjligt. 

 

Kliniska implikationer  

Vården ska baseras på vetenskaplig och beprövad erfarenhet och vårdpersonal bör ha 

förståelse för att alla människor är olika. Vårdpersonal bör även försöka bortse från 

förutfattade meningar och se patienten och livet bakom sjukdomen.  

Det har visat sig att brister i kunskapen om patienter med psykisk ohälsa leder till en sämre 

vård för dessa patienter. Detta är ett problem som bör uppmärksammas då den psykiska 

ohälsan ständigt ökar. Det behövs mer utbildning om psykisk ohälsa i grundutbildningen för 

sjuksköterskor för att minska fördomar som påverkar vården negativt.  

 Ökad kunskap leder till bättre kommunikation mellan sjuksköterska och patient vilket i sin 

tur kan leda till att patienter får bättre information om sina tillstånd på ett för dem anpassat 

sätt. Sjuksköterskorna i studierna vi läst önskar mer utbildning i form utav kurser och 

informationsdagar. Vi håller med om att det vore bra för vården att informera mer om 

psykiska tillstånd. Mer utbildning leder också till ett bättre bemötande och patienterna får en 

bättre vård och slipper förhoppningsvis att bli diskriminerade och stigmatiserade. Vi anser 

även att mer utbildning kan leda till samhällsnytta i form av en mer kostnadseffektiv vård då 

det är bättre att lägga tid och kunskap på patienten ordentligt när denne söker vård istället för 

att patienten skickas fram och tillbaka mellan olika instanser och frekvent behöver uppsöka 

vård.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Mycket forskning finns redan inom ämnet men vi efterfrågar mer forskning inom vilken sorts 

kunskap som saknas och vad för utbildningar som kan skapas för att höja kunskapen kring 

psykisk ohälsa. Vi efterfrågar även verktyg för att öka intresset för psykisk ohälsa och verktyg 

för att minska stigmatisering och diskriminering. Vi har funnit forskning på hur 

sjuksköterskestudenter ser på personer med psykisk ohälsa men skulle gärna se mer forskning 

inom detta område och hur utbildningen kan utvecklas. 

Vården idag använder sig mycket av så kallad stuprörsvård, vilket förenklat innebär att 

specifika avdelningar behandlar specifika sjukdomar. Det bör ske en utveckling av 

teamarbetet så att de olika professionerna samarbetar bättre och vårdpersonal bör arbeta med 

större öppenhet för att människor kan lida utav flera besvär, såväl fysiska som psykiska. Vi 
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funderar även på om situationen är densamma för psykiatrisjuksköterskor och om deras 

inställning till somatiska besvär förbises såsom den psykiska ohälsan görs av somatiska 

sjuksköterskor. 

 

Slutsats  

Det fanns en brist på kunskap hos sjuksköterskorna som ledde till negativa upplevelser av 

vårdandet av personer med psykisk ohälsa. Hos sjuksköterskan bidrog mötet med dessa 

personer bland annat till upplevelser av oro, ångest och rädsla. Både för att de kände att de 

inte hade tillräckligt med kunskap för att ge en bra och rätt vård. Sjuksköterskorna kände att 

det inte var deras ansvar att vårda dessa patienter utan såg det som psykiatrins uppgift. Vården 

grundade sig varken i ett holistiskt synsätt eller i helhetsperspektivet. De sjuksköterskor som 

fick kontinuerlig träning och utbildning upplevde att de var bättre på att vårda patienter med 

psykisk ohälsa och att skapa goda relationer med dessa patienter. 
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Syftet var att undersöka 

erfarenheterna från 

allmänsjuksköterskor 

som arbetar i lantlig 

miljö, med avseende på 

deras ansvar på 

akutmottagningar. 

Metod: Mixad metod. 

 

Urval: 120 sjuksköterskor från två 

sjukhus med akutsjukvård i Australien. 

 

Datainsamling: Frågeformulär och 

fokusgrupp. 

 

Analys: Intervjuerna spelades in och 

skrevs ner och teman identifierades. 

 

 

Resultaten tyder på att 
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självförtroende, brist på 

sammanhang och utbildning i 

psykisk hälsa. 

MacNeela, P., 

Scott, P.A., 

Treacy, M., 

Hyde, A., & 

O´Mahony, R. 

 

A risk to 

himself: 

Attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical–

surgical units 

År: 2012 

 

Land: Irland  

 

Tidskrift: Research in 

Nursing & Health 

Syftet var att undersöka 

om 

allmänsjuksköterskor 

har stereotypa 

uppfattningar om 

patienter med psykisk 

ohälsa och om det 

påverkar val av 

behandling. 

Metod: Kvalitativ.  

 

Urval: Strategiskt urval för att få en 

bredd på ålder, erfarenhet och område. 

13 sjuksköterskor valdes ut. 

 

Datainsamling: Think-aloud metod, 

deltagarna fick ett patientfall där de 

skulle tänka högt hur de tänkte. Kritisk 

incident intervju. 

 

Analys: Tematisk innehållsanalys. 

 

Två attitydsteman identifierades; 

risk och sårbarhet. 

Risk: patienter med psykisk 

ohälsa upplevdes aggressiva, 

krävande och lyssnade inte. De 

var en fara för sig själva och 

andra, en källa till problem.  

Sårbara: ostabila, ensamma, 

hjälplösa. 

Plant, L.D., & 

White, J.H. 

Emergency 

Room 

Psychiatric 

Services: A 

Qualitative 

Study of 

Nurses’ 

Experiences 

År: 2013 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: Issues in Mental 

Health Nursing 

Syftet var att utforska, 

beskriva och tolka 

sjuksköterskors 

upplevelser som jobbar 

på akuten som kommer 

i kontakt med patienter 

med psykisk ohälsa. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor på 

ett sjukhus i USA. Minst sex månaders 

erfarenhet av patienter med psykisk 

ohälsa.  

 

Datainsamling: Fokusgrupp. 

 

Analys: Alla intervjuer spelades in och 

skrevs ner. Även stämningen och 

kroppsspråk antecknades. Teman 

identifierades. 

 

Maktlöshet som ett övergripande 

tema. Sjuksköterskorna kände att 

det var en utmaning, kände sig 

osäkra om det var rätt behandling 

de gav och patienter med psykisk 

ohälsa skapade problem för andra. 

Frustration över att det inte fick 

vidareutbildning och att inget 

hände för att förändra läget. 
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Reed, F., & 

Fitzgerald, L. 

The mixed 

attitudes of 

nurse’s to 

caring for 

people with 

mental illness 

in a rural 

general 

hospital 

År: 2005  

 

Land: Australien 

 

Tidskrift: International 

Journal of Mental Health 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

sjuksköterskor på 

landets attityder och hur 

dessa påverkar vården, 

de problem de 

förknippade med att ge 

vård till personer med 

psykisk ohälsa, och 

effekterna av 

utbildning, stöd och 

erfarenhet. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Tio sjuksköterskor som arbetade 

på ett lantligt sjukhus.  

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Analys: Insamlad data skrevs ner och 

teman identifierades. 

Sjuksköterskors attityder till att ta 

hand om personer med psykiska 

hälsoproblem vara mycket 

varierande och hade stor betydelse 

för vilken vård de gav. Trots 

negativa attityder som uttrycktes 

av 50% av deltagarna, hade 

majoriteten en stark önskan att 

kunna ge en bra vård till personer 

med psykisk ohälsa.  

Sharrock, J., & 

Happell, B. 

 

Competence in 

providing 

mental health 

care: a 

grounded 

theory analysis 

of nurses' 

experiences 

År: 2006 

 

Land: Australien  

 

Tidskrift: Australian 

Journal Of Advanced 

Nursing. 

Syftet var att undersöka 

den subjektiva 

upplevelsen hos 

sjuksköterskor när det 

vårdar patienter med 

psykisk ohälsa. 

Metod: Kvalitativ, Grounded theory. 

 

Urval: Fyra allmänsjuksköterskor med 

två års erfarenhet i Victoria, Australien.  

 

Datainsamling: Semistruktuerade 

intervjuer. 

 

Analys: Komparativ metod. Intervjuerna 

skrevs ner, bröts ner och teman 

identifierades.  

Övervägande positiva attityder. 

Men sjuksköterskorna kände att 

de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att ge den vården de 

tyckte patienterna skulle ha. Svårt 

att hantera patienterna med 

psykisk ohälsa, visste inte alltid 

om det skulle börja behandla den 

somatiska eller psykiska först. Tre 

tyckte inte att de hade fått 

tillräckligt med psykisk utbildning 

i grundutbildningen medan en 

hade fått mer och kände sig lite 

säkrare att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. Ingen kände att de 

fick tillräckligt med stöd från 

ledningen. 
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Syftet var att undersöka 

om personal med mer 

klinisk erfarenhet och 

högre utbildning har en 

mindre stigmatiserande 

syn på psykisk ohälsa. 

Metod: Kvantitativ. 

 

Urval: 246 från University hospital i Rio 

de Janeiro. 

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: T-test och Multivariate Analys 

of Variance.  

Överlag positiv attityd. Ett tema 

var lägre utbildning och erfarenhet 

mer negativa attityder och de 

kände en mindre välvilja till att 

vårda dessa patienter. 
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