
 

 
 

 

 

Examensarbete 

Kandidatexamen 

Att möta patienter med psykisk ohälsa 

Sjuksköterskans attityder och erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården 

 

Meeting patients with mental illness – Nurses’ attitudes and 

experiences of nursing patients with mental illness in somatic care 

 

Författare: Edith Sonehag och Kamilla Rauch 

Handledare: Anncarin Svanberg 

Examinator: Maria Forsner 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad 

Kurskod: VÅ2018 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 25 maj 2016 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 
Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 



 

 
 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i hela världen, även i Sverige, främst hos den unga, 

kvinnliga befolkningen. Psykiska problem är ofta kopplade till somatisk ohälsa. 

Kvaliteten på den somatiska vården blir ofta sämre, mycket på grund av att många 

sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet inom psykiatriska 

omvårdnaden.  

Syfte: Föreliggande arbete avser att undersöka sjuksköterskors attityder och 

erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

Metod: Litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. Litteratursökning i databaser 

med hjälp av lämpliga sökord. Artiklarnas kvalitet granskas sedan med hjälp av 

granskningsmallar. 

Resultat: Sammanlagt granskades 15 artiklar, varav 8 kvalitativa och 7 

kvantitativa. Undersökningen visar att sjuksköterskor ofta har negativa erfarenheter 

av att vårda patienter med psykisk ohälsa. En förklaring kan vara bristande kunskap 

och färdigheter, vilket leder till rädsla, frustration och stress i mötet med dessa 

patienter. Även miljön nämns som som en stress- och orsaksfaktor till detta. Dessa 

faktorer leder till att sjuksköterskor till övervägande del har negativa attityder mot 

denna patientgrupp. 

Slutsats: Slutsatsen av undersökningen visar att de identifierade bristerna när det 

gäller kunskap och färdigheter bland annat leder till otrygghet vid vård av patienter 

med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Förbättring av detta tillstånd kan 

uppnås genom att höja sjuksköterskors kompetens, t.ex. genom att lägga större vikt 

på den psykiatriska omvårdnaden inom den praktiska utbildningen. 

Nyckelord:  

Psykisk ohälsa, somatiska vårdavdelningar, sjuksköterskornas attityder, 

sjuksköterskornas erfarenheter, litteraturundersökning 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background: Mental illness is increasing in the whole world and also in Sweden, 

mainly among the young female population. Mental problems are often linked to 

somatic illness. The quality of somatic health care for these patients is often worse, 

mainly because a lot of nurses don’t have enough knowledge and experience of 

psychiatric nusing. 

Aim: The aim of this study is to examine nurses’ attitudes against and experiences 

of patients with mental illness in somatic health care. 

Method: Literary review of scientific articles. Literary search in data bases with 

appropriate search terms. The quality of the articles was examined by using grading 

templates.  

Results: In total 15 articles, 8 qualitatives and 7 quantitatives, were examined. The 

examination shows that nurses have predominantly negative experiences of caring 

for patients with mental illness. One explanation can be lacking knowledge and 

skills which leads to fear, frustration and stress when meeting this group of patients. 

The environment of the work place was also named as a causing factor of stress. 

These factors are contributing to the nurses’ predominantly negative attitudes 

towards those patients. 

Conclusion: The conclusion of this study is that the identified lack of knowledge 

and skills among the nurses leads to insecurity among other negative emotions 

while taking care of patients with mental illness in somatic health care. Improving 

this situation can be achieved by raising nurses’ competence, for example by 

focusing more on psychiatric nursing during practical training. 

Key words: Nurses’ experiences, nurses’ attitudes, mental disorders, mentally ill, 

general, primary, literary study 
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INLEDNING  

Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning träffat ett flertal patienter 

med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar. Erfaren personal uppgav att de 

upplevde svårigheter i kontakt med patienter med psykisk ohälsa. Detta väckte 

tanken att undersöka varför det upplevdes som svårt eftersom patienter med psykisk 

ohälsa återfinns i alla vårdformer. I sjuksköterskeutbildningen läggs stort fokus på 

helhetsbilden av människan. Fysisk och psykisk hälsa går inte att skilja åt, utan är 

beroende av varandra. 

Det ligger i allmänhetens intresse att sjukvården kan bemöta patienter med psykisk 

ohälsa och minska onödigt lidande. Följaktligen är det inte bara sjuksköterskor med 

specialistutbildning i psykiatri, utan även sjuksköterskor med grundutbildning som 

behöver tillägna sig kunskaper och färdigheter i omvårdnaden av personer med 

psykisk ohälsa. 

 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är en term som används i flera sammanhang där det talas om 

psykiskt lidande som på ett eller annat sätt går ut över den drabbades liv. 

Välmående, intellekt och känslor är några av de psykiska och fysiska funktioner 

som påverkas i olika grad vid psykisk ohälsa (Eriksson, 2006). Till de psykiska 

diagnoserna hör bland annat depression, ångesttillstånd, psykoser, bipolaritet, 

personlighetsstörningar och schizofrena tillstånd (World Health Organization 

[WHO], 2016).  

För att förstå vad psykisk ohälsa innebär behöver man först förstå vad psykisk hälsa 

är. WHO beskriver hälsa som ett tillstånd av kroppsligt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, mer än enbart frånvaro av sjukdom. Vidare beskrivs psykisk hälsa 

som en subjektiv känsla av bland annat välmående, autonomi, kompetens och 
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förmågan att använda sin emotionella och intellektuella potential (WHO, 2003). 

Hälsa och psykisk hälsa är alltså en subjektiv upplevelse som inte kan mätas utifrån. 

Varje individ upplever hälsa respektive ohälsa utifrån upplevd grad av 

välbefinnande (Wiklund, 2003).  

 

Epidemiologi 

Psykisk ohälsa ökar bland Sveriges befolkning, det är främst bland ungdomar som 

ökningen märks. Det rör sig framför allt om depression, ångest och missbruk samt 

personlighetsstörning, och det är framför allt unga kvinnor som är mest drabbade. 

Psykisk ohälsa i unga år medför ofta långdragen psykisk ohälsa även i vuxen ålder 

(Socialstyrelsen, 2013). Av den vuxna befolkningen anser sig 37 % av kvinnor och 

24 % av män mellan 16-84 år lida av lätta till svåra besvär av ångest, oro och 

ängslan (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Globalt sett lider ungefär 7 % av befolkningen av psykisk ohälsa, och den siffran 

förväntas öka under kommande år. Det här för med sig större krav på vården och 

allt större kostnader för samhället. Psykisk ohälsa medför även stort personligt 

lidande för den som drabbas (WHO, 2003).  

 

Patienter med psykisk ohälsa 

Patienter med psykisk ohälsa påvisar i stor utsträckning även somatisk ohälsa. 

Dödligheten bland patienter med psykisk ohälsa är högre än hos resten av 

befolkningen (Lawrence & Kisely, 2010; Socialstyrelsen, 2015) och kan till och 

med vara nästan dubbelt så stor (Felkner, Yazel & Short, 1996). Den ökade 

dödligheten återfinns framför allt bland patienter med schizofreni och bipolär 

sjukdom. Den ökade dödligheten beror hos denna patientgrupp bland annat på 

läkemedelsbiverkningar och ökade livsstilsriskfaktorer (Socialstyrelsen, 2015).  



 

3 
 

Patienter med psykisk ohälsa löper stor risk att få allvarliga kroniska sjukdomar 

som ofta innefattar flera organsystem samtidigt (Jones et al., 2004; Van Hasselt, 

Oud & Loonen, 2013). 35 % av patienterna med psykisk ohälsa har även 

odiagnostiserade somatiska problem. Och hos var femte patient förvärras den 

psykiska hälsan på grund av somatisk ohälsa (Felkner et al., 1996). Kroppsliga 

sjukdomar upptäcks ofta senare hos patienter med psykisk ohälsa och behandlingen 

uteblir eller är bristfällig dels på grund av dålig compliance men även på grund av 

att vården inte möter patientens behov (Socialstyrelsen, 2015).  

Somliga patienter upplever att möjligheten att få vård är begränsad och att 

kvaliteten därför blir lidande (De Hert et al., 2011). Vidare söker fler patienter med 

somatiska problem vård än patienter med psykiska besvär, men ojämnheter i vården 

existerar (Mitchell, Malone & Doebbeling, 2009). Däribland sämre kvalitet, 

minskad tillgång och upplevda ojämnheter kan bero på negatva attityder, dåliga 

behandlingsuppföljningar, dålig kontinuitet av vårdgivarna, fokus på att hitta en 

psykiatrisk orsak till problemen men även dålig compliance, unvikande av 

vårdgivare eller vårdinrättning, svårigheter att uttrycka sina behov, hög 

smärttolerans och ökade svårigheter att förändra livsstil (Lambert, Velakoulis & 

Pantelis, 2003; Dickey, Normand, Weiss, Drake & Azeni, 2002) 

Därtill har 43 % av patienterna med psykisk ohälsa känt sig diskriminerade någon 

gång i samband med sjukvårdsbesök (Hansson och Lundberg). Patienter med 

psykisk ohälsa känner sig ofta missförstådda och utsatta i vården. De beskriver att 

de blir behandlade som barn eller objekt. Det mynnar ut i en känsla av frustration 

och minskad tillit till vården (Gaillard, Shattell & Thomas, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (ICN) publicerar sedan 1953 en vägledande 

sammanställning av sjuksköterskans omvårdnadsarbete, The ICN Code of Ethics 

(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor). Den lyfter fram fyra områden som 

sjuksköterskor ska arbeta utifrån: främjande av hälsa, förebyggande av sjukdom, 

återställning av hälsa och att lindra lidande. Enligt ICN har sjuksköterskan en 
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professionsetik, det vill säga ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga 

rättigheter för att bevara och utveckla yrkeskompetensen och professionaliteten. 

Sjuksköterskor ska arbeta med hänsyn till människans egenvärde oavsett dennes 

bakgrund och status (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

Svenska sjuksköterskeföreningen (SSF) publicerade en värdegrund för omvårdnad 

som utgör ett stöddokument för sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskans arbete är 

inriktat på forskning, utbildning, vårdkvalitet och utveckling av god omvårdnad. 

Värdegrunden lyfter fram att sjuksköterskan i sin yrkesutövning ska ha patienten 

och dennes hälsa i fokus, samt behandla alla människor lika. Det är betydelsefullt 

då patient och sjuksköterska inte är jämställda i en vårdrelation, eftersom patienten 

befinner sig i en beroendeställning samtidigt som sjuksköterska och patient är 

beroende av varandra för att skapa en fungerande vårdrelation. Vårdrelationen 

påverkas av hur en sjuksköterska ser sig själv och hur denne ser på omgivningen. 

Det är därför viktigt att ha god självkännedom och att bemöta alla patienter 

likvärdigt, oavsett livsåskådning och personliga värderingar (SSF, 2010). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori bygger på relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Enligt Travelbee är det grundläggande att sjuksköterskan är trygg i 

sig själv och känner sina styrkor samt svagheter för att kunna anpassa sig till 

omvårdnadsrelationen. Sjuksköterskans främsta yrkesansvar består av att hjälpa 

patienten att hantera sjukdom och lidande som sjukdomen medför, genom att ge 

hopp och få patienten att se mening i livet (Bjørk & Breievne, 2002). Vidare bör en 

sjuksköterska känna empati och sympati gentemot patienten för att kunna förstå vad 

denne går genom och därigenom etablera en mellanmänsklig relation (Rich, 2003). 

För att kunna etablera en medmänsklig, genuin relation krävs det att sjuksköterskan 

kan se förbi yrkes- och patientrollen (Bjørk & Breievne, 2002).  
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Problemformulering 

Omvårdnaden av patienter ska utformas på ett sådant sätt att den anpassas efter 

individen, oavsett patientens bakgrund. I och med att alltfler människor drabbas av 

psykisk ohälsa ökar även kraven på att vården anpassas efter behovet. Det är inte 

helt klarlagt varför patienter med psykiska sjukdomar upplever att de får sämre vård 

eller varför de i mindre utsträckning än andra patienter blir diagnostiserade och får 

behandling. Det är därför angeläget att göra en sammanställning av sjuksköterskors 

attityder och erfarenheter av att möta denna patientgrupp inom den somatiska 

vården för att kunna identifiera utvecklingsbehoven, såväl i 

sjuksköterskeutbildningen samt hos legitimerade sjuksköterskor. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturundersökning är att i vetenskaplig litteratur sammanställa 

sjuksköterskors attityder och erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska vården. 

 

Definition av använda begrepp 

Definition av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är en term som används i många sammanhang där det talas om 

psykiskt lidande som på ett eller annat sätt går ut över den drabbades liv. 

Välmående, intellekt och känslor är några av de fysiska och psykiska funktioner 

som i olika grad påverkas, beroende på vilken psykisk sjukdom det gäller (Eriksson, 

2006).  

Psykiska sjukdomar innefattar depression, ångestsyndrom, psykoser, bipolaritet, 

personlighetsstörningar och schizofrena tillstånd (WHO, 2016). 
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Författarna använder psykisk sjukdom, psykisk diagnos och psykiskt problem som 

synonymer i detta arbete. 

 

Definition av sjuksköterskor 

Begreppet sjuksköterska används för grundutbildad sjuksköterska i följande arbete. 

När det rör sig om till exempel en psykiatrisjuksköterska framkommer det i texten. 
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att sammanställa relevant 

kunskap inom det valda ämnet.  

 

Urval 

De vetenskapliga artiklarna till studien valdes ut med hjälp av Cinahl och PubMed 

eftersom de innehåller en bred databas av artiklar inom omvårdnad. 

Litteratursökningen skedde systematiskt med hjälp av sökord utifrån syfter. Först 

utfördes en inledande sökning med hjälp av sökorden Psychiatric AND Somatic 

samt Attitudes AND Mentally ill. Tre artiklar valdes ut under denna fas. Denna 

första sökning hjälpte författarna att precisisera sökorden för den egentliga 

sökningen. Ordet Upplevelse översattes med de engelska orden Experience och 

Attitude då motsvarande ord Experience begränsade sökningen samtidigt som det 

exkluderade många artiklar som använde sig av Attitude för att återge 

sjuksköterskornas upplevelser. 

Sökord 1 
 

Sökord 2 Antal  träffar 
Cinahl 
(PubMed) 

Antal valda artiklar 
Cinahl (PubMed) 

Nurses experience  AND Mental disorder 
AND General  
OR Primary 

 
70 (140) 
51 (1231) 

 
3 (3) 
1 (1) 

 AND Mentally ill 
AND General 
OR Primary 

 
16 (6) 
4 (3) 

 
1 (1) 
0 (0) 

 AND Patients with mental 
AND General 
OR Primary 

 
93 (71) 
90 (51) 

 
5 (4) 
1 (1) 

Nurses attitude AND Mental disorder 
AND General 
OR Primary 

 
71 (266) 
58 (216) 

 
3 (7) 
1 (1) 

 AND Mentally ill 
AND General 
OR Primary 

 
20 (20) 
4 (5) 

 
2 (2) 
0 (0) 

 AND Patients with mental 
AND General 
OR Primary 

 
148 (127) 
126 (73) 

 
4 (7) 
1 (1) 
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Artiklar som svarade på arbetets syfte och som var skrivna på svenska eller engelska 

inkluderades i studien. Likaså ställdes det krav på att artiklarna skulle ha hög eller 

medelhög kvalitet enligt granskningsmallen för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(se bilaga I och II).  

Artiklar som var litteraturstudier eller vars innehåll inte svarade mot arbetets syfte 

användes inte. Författarna anser att litteraturstudier kunde använda sig av artiklar 

som även ingick i detta arbetes resultatdel.  

Vidare måste deltagarna i artiklarna vara sjuksköterskor och där det finns flera 

yrkeskategorier måste de vara tydligt avgränsade i resultatdelen, för att kunna 

avgöra vilka svar kom från sjuksköterskor respektive andra yrkeskategorier. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskningen av artiklarnas kvalitet genomfördes med hjälp av en modifierad 

version utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) som fanns tillgänglig på Högskolan Dalarnas läroplattform 

Fronter (se bilaga I och II). 

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen genomfördes av båda författarna. Vid databassökningen lästes 

artiklarnas titlar och vid behov även abstraktet för att kunna avgöra om artikeln 

skulle gå vidare i urvalsprocessen. Om titel och abstrakt överensstämde med arbetes 

syfte laddades artikeln ned och lästes sedan av båda författarna. Därefter sållades 

olämpliga artiklar bort, det vill säga artiklar som inte svarar mot syftet. Artiklarnas 

kvalitet granskades av båda författarna tillsammans med hjälp av 

granskningsmallen. För att få en överblick sammanfattades artiklarna i en tabell. 

Sedan lästes artiklarna igenom på nytt och huvudresultaten i varje artikel 

sammanställdes för vidare analys. 
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Författarna framställde hela arbetets innehåll tillsammans och i samråd med 

varandra.  

 

Analys och tolkning av data 

Författarna läste igenom resultatet av studierna flera gånger för att kunna sortera 

fram det viktigaste i artiklarna. Inledningsvis arbetade författarna med att identifiera 

likheter och skillnader samt syfte och metodologiska tillvägagångssätt i de olika 

studierna. Därefter plockade författarna ut centrala fynd i de olika artiklarna, 

sammanställde dem och satte dem i relation till varandra för att se likheter och 

skillnader (Friberg, 2012). 

 

Etiska överväganden 

De artiklar som ingick i studien ska antingen ha granskats av en etisk kommitté, 

eller också ska författarna ha tagit hänsyn till etiska aspekter. Alla resultat som 

svarade på syftet redovisades oberoende av författarnas åsikter eller förväntningar. 

Författarna hade även haft som mål att göra en så neutral och objektiv granskning 

som möjligt.  
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RESULTAT 

Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Det innehöll kvalitativa (n=8) och 

kvantitativa (n=7) artiklar. De vetenskapliga artiklarna kom från följande länder, 

från Irland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Turkiet och USA samt två artiklar 

från Storbritannien, tre artiklar från Sydafrika och fyra artiklar från Australien. 

Samtliga artiklar publicerades år 2000-2013.  

Nedan följer en sammanställning av de huvudrubriker och huvudresultat som 

framkom i analysen av de utvalda artiklarna. 

Erfarenheter Attityder 

• Kunskap och färdigheter 

• Erfarenheter i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa 

• Positiva 

• Negativa 

 

Erfarenheter 

Kunskap och färdigheter 

Några studier visade att sjuksköterskor hade tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa 

(Aydin, Ygit, Inandi & Kirpinar, 2003; Švedienė, Jankauskiene, Kušleikaitė & 

Razbadauskas, 2009). Kunskapen var avhängig av yrkeserfarenhet. Längre 

yrkeserfarenhet medförde ökad kunskap om psykisk ohälsa (Van der Kluit, 

Goossens & de Leeuw, 2013; Švedienė et al., 2009). 

De flesta studierna visade dock att sjuksköterskor saknade färdigheter och 

kunskaper om psykisk ohälsa (Haddad et al., 2005; Kerrison & Chapman, 2007; 

Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; 

Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 

Happell, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att dessa brister påverkade deras 

omvårdnadsarbete på ett negativt sätt (Lethoba et al., 2006). Omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa sågs som en utmaning främst på grund av egna 
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begränsningar och begränsningar på arbetsplatsen (Kerrison & Chapman, 2007; 

Plant & White, 2013). 

 

Mötet med patienter med psykisk ohälsa 

Rädsla 

Flera studier fann att sjuksköterskorna upplevde rädsla i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa (Aydin et al., 2003; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Brinn, 

2000; MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012; Mavundla, 2000; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005).  

I en studie väntade sig sjuksköterskorna problem när de mötte patienter med 

psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008). I flera studier ansågs patienterna aggressiva, 

våldsamma och som ett hot mot sjuksköterskorna och andra patienter på 

avdelningen (Kerrison & Chapman, 2007; Mavundla, 2000; Poggenpoel et al., 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Negativ erfarenhet bekräftade sjuksköterskornas 

förutfattade meningar.  I en studie beskrev nästan 80 % av sjuksköterskorna att de 

hade upplevt konflikter med patienter med psykisk ohälsa. Av dessa hade 30 % 

blivit skadade av patienter (Švedienė et al., 2009). I en annan studie höll 

sjuksköterskorna distans till patienterna på grund av tidigare negativa erfarenheter 

med denna patientgrupp (Reed & Fitzgerald, 2005). Vissa sjuksköterskor upplevde 

negativa känslor kring omvårdnaden av patienterna, vilket ledde till att de undvek 

patienterna (Aydin et al., 2003; Reed & Fitzgerald, 2005; Švedienė et al., 2009). 

 

Frustration och motvilja 

Somliga sjuksköterskor kände frustration när patienter med psykisk ohälsa 

vårdades på en somatisk vårdavdelning trots att patienterna i första hand sökte vård 

på grund av somatisk sjukdom (Mavundla, 2000; Poggenpoel et al., 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna inte borde vårdas på den avdelningen, på 

grund av att patientgruppen krävde mer tid av personalen. Sjuksköterskorna ansåg 
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att den tiden i stället borde ägnas patienterna med somatisk ohälsa (Mavundla, 

2000). De kände också frustration för att patienter med psykisk ohälsa betedde sig 

oförutsägbart och var svåra att hantera och lydde inte (Poggenpoel et al., 2011). En 

del sjuksköterskor kände sig även frustrerade när de vårdade patienter med psykisk 

ohälsa, dels på grund av att de kände sig begränsade i utförandet av 

omvårdnadsarbetet.  Även på grund av miljön på avdelningen som inte ansågs 

lämplig för patienter med psykisk ohälsa och som påverkade patienterna med 

psykisk ohälsa negativt (Plant & White, 2013). Vissa sjuksköterskor var till och 

med motvilliga att vårda patienterna trots att de hade allvarliga somatiska 

sjukdomar eller var akut sjuka (Kerrison & Chapman, 2007; Mavundla, 2000; Reed 

& Fitzgerald, 2005).  

 

Osäkerhet 

Flera studier beskrev sjuksköterskornas känsla av osäkerhet i mötet med patienter 

med psykisk ohälsa (Haddad et al., 2005; Kerrison & Chapman, 2007; Mavundla, 

2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006). 

Osäkerheten handlade ofta om bedömningen av patientens behov och tillstånd 

(Haddad et al, 2005; Kerrison & Chapman, 2007; Sharrock & Happell, 2006) men 

även om hur sjuksköterskorna skulle bemöta patienterna (Sharrock & Happell, 

2006). Sjuksköterskorna saknade förtroende för sina färdigheter, något som 

sjuksköterskorna ansåg berodde på kunskapsbrist kring psykiatrisk omvårdnad 

(a.a.). 

 

Stress och miljö 

Flera studier uppgav överbeläggning samt personal- och tidsbrist som de främsta 

orsakerna till en negativ upplevelse i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 

(MacNeela et al., 2012; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 

2000; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Švedienė et al., 2009). 

Dessa omständigheter ledde ofta till att sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge 
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patienterna den kvalitet på vården som eftersträvades (Mavundla, 2000; 

Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskorna uttryckte 

även ett behov av såväl emotionellt samt professionellt stöd i samband med 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa (Mavundla, 2000; Poggenpoel et al., 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Van der Kluit et al., 2013).  

Ett antal studier beskrev även sjukhusmiljöns inverkan på sjuksköterskornas 

upplevelser och kvaliteten på omvårdnaden (Kerrison & Chapman, 2007; 

MacNeela et al., 2012; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 

2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Švedienė et al., 2009). 

Bland bristerna nämndes att sjukhusmiljön var anpassad för somatisk vård istället 

för psykiatrisk vård. Rummen ansågs dessutom ligga för långt ifrån 

sjuksköterskeexpeditionen för att sjuksköterskorna skulle kunna övervaka 

patienterna. Även olåsta trapphus och utgångar utpekades som stora brister i miljön. 

Dessutom låg medicinska redskap fritt ute på avdelningarna, vilket ökade risken för 

att patienterna skulle kunna skada sig själva eller andra på avdelningen (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

 

Attityder 

Positiva attityder 

Vissa sjuksköterskor hade positiva attityder mot patienter med psykisk ohälsa 

(Haddad et al., 2005; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; 

Švedienė et al., 2009). Positiva attityder kunde härledas till att sjuksköterskorna 

hade erfarenhet i form av praktik under utbildningen eller arbetserfarenhet på 

psykiatriska vårdinrättningar (Brinn, 2000; Mavundla, 2000) och trygghet och stöd 

i det dagliga arbetet (Reed & Fitzgerald, 2005). Några av sjuksköterskorna ansåg 

att vården av patienter med psykisk ohälsa var en positiv utmaning och de ville 

förbättra sina kunskaper om psykiatrisk omvårdnad (Haddad et al., 2005; Sharrock 

& Happell, 2006). 
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Negativa attityder 

De flesta sjuksköterskorna hade negativa eller stereotypa attityder mot patienter 

med psykisk ohälsa (Aydin et al., 2003; Björkman et al., 2008; Brinn, 2000; 

Kerrison & Chapman, 2007; Lethoba et al., 2006; MacNeela et al., 2012; 

Poggenpoel et al., 2011). Vissa sjuksköterskor hade trots kunskaper om psykisk 

ohälsa negativa attityder gentemot patienterna (Aydin et al., 2003). Men negativa 

attityder återfanns ändå framför allt hos de sjuksköterskor som saknade erfarenhet 

och kunskap (Björkman et al., 2008; Brinn, 2000; Lethoba et al., 2006; Mavundla, 

2000). Somliga sjuksköterskor visade till och med en motvilja mot att vårda 

patienter med psykisk ohälsa (Kerrison & Chapman, 2007) eller ansåg att 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inte ingick i deras arbetsuppgifter 

(Reed & Fitzgerald, 2005).  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet delades in i två huvudkategorier: erfarenheter och attityder. 

Erfarenheter delades vidare in i underkategorierna: kunskap och färdigheter och 

erfarenheter i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Studierna visade att de flesta 

sjuksköterskor hade både brist på kunskap och färdigheter om omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa. Endast en liten del av sjuksköterskorna ansåg sig 

själva ha tillräckligt med kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa innefattade rädsla, frustration och motvilja, osäkerhet 

samt stress och miljö. Många sjuksköterskor kände sig rädda, frustrerade, 

motvilliga och osäkra i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Många deltagare i 

studierna upplevde även ökade stressnivåer, mestadels på grund av personal- och 

tidsbrist. Det ansågs även att miljön på de somatiska vårdavdelningarna inte var 

gynnsam för patienterna. Detta dels på grund av dålig planering av rummen på 

avdelningarna, men också för att farliga medicinska instrument låg framme 

obevakat. 

Attityderna var främst negativa. I vissa fall var attityderna negativa trots att 

sjuksköterskorna tyckte att de besatt kunskap om psykisk ohälsa. Några 

sjuksköterskor hade positiva attityder som kunde hänföras till större erfarenhet av 

omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och till en känsla av trygghet på 

arbetsplatsen. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor som tyckte att de hade tillräcklig kunskap hade trots det ofta 

negativa attityder. Det visade sig att dessa sjuksköterskor ansåg att patienterna med 

psykisk ohälsa var bland annat farliga, oförutsägbara och tidskrävande. Några 

sjuksköterskor tyckte att de saknade kunskaper och färdigheter i omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa. De ansåg inte att omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa ingick i deras arbetsuppgifter. För att ge god omvårdnad krävdes 

ökad kunskap och förståelse. En del sjuksköterskor upplevde att deras 

grundutbildning inte förberedde dem för att möta patienter med psykisk ohälsa. 
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Några sjuksköterskor fick professionellt stöd från psykiatrisjuksköterskor. Dessa 

sjuksköterskor kände sig tryggare i arbetet med patienter med psykisk ohälsa och 

kände entusiasm inför att vårda denna patientgrupp.  

De flesta sjuksköterskor var dock rädda när de mötte patienter med psykisk ohälsa. 

De tyckte att dessa patienter var aggressiva, våldsamma och upplevde att både de 

själva och andra patienter utsattes för hotfulla situationer. Rädslan ledde till att 

sjuksköterskorna undvek dessa patienter. Somliga kände sig frustrerade och 

motvilliga till att vårda dessa patienter. De ansåg att patienter med psykisk ohälsa 

inte hade rätt till att vårdas på en somatisk vårdavdelning, trots somatisk sjukdom. 

Sjuksköterskorna tyckte att patienterna var oförutsägbara och det ökade 

sjuksköterskornas nivå av upplevt stress och rädsla.  

Dessa attityder bekräftades av patienter som upplevde att vården och bemötande 

var dåliga (Mitchell et al., 2009). Vissa kände sig till och med diskriminerade 

(Hansson & Lundberg, 2012).  

Flera sjuksköterskor tyckte att det var omöjligt att etablera en relation med patienter 

med psykisk ohälsa på grund av patienternas beteende. Enligt Travelbee ska en 

sjuksköterska känna empati och sympati samt hjälpa patienterna att hantera 

sjukdom och lidande (Bjørk & Breievne, 2002). Detta omöjliggjordes av att 

sjuksköterskorna inte kunde skapa en genuin relation till sina patienter. En del 

sjuksköterskor försökte tänka holistiskt, men det var omöjligt då teori och 

verklighet var motstridiga. Det berodde på bland annat yttre påverkan som stress 

samt tids- och kunskapsbrist. Sjuksköterskorna ansåg inte att de kunde förlita sig 

på den utbildning de fått och uttryckte till och med besvikelse över att utbildningen 

inte förberett dem på omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska vården, med tanke på att patienter med psykisk ohälsa ökar i antalet 

(WHO, 2003). Sjuksköterskors motvilja mot att vårda patienter med psykisk ohälsa 

på somatiska vårdavdelningar strider mot etiska koden för sjuksköterskor. Enligt 

den har sjuksköterskor ett moraliskt ansvar att respektera människan oavsett dennes 

bakgrund och status (SSF, 2014). Enligt SSF ska sjuksköterskor sträva efter att ge 

god vård och alltid se till att patienten står i fokus i omvårdnadsarbetet. En del 

sjuksköterskor tyckte inte att patienterna hade någon anledning att vårdas på en 

avdelning som inte var specialiserad på psykisk ohälsa. SSF lyfter fram att 

vårdrelationen påverkas starkt av den bild som sjuksköterskan har av både sig själv 
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och patienten. Känner sjuksköterskan motvilja mot patienten finns inga 

förutsättningar för att en vårdrelation kan skapas. 

 

Metoddiskussion 

Med tanke på de förutsättningar som råder för sjuksköterskestudenterna valde 

författarna att skriva en litteraturstudie för examensarbetet då tid och möjlighet 

saknades för att genomföra en empirisk studie. En litteraturstudie grundar sig på 

tidigare kunskaper inom ett valt kunskapsämne för analys.  

Litteraturen som granskades i denna litteraturstudie söktes i två av de främsta 

databaserna inom omvårdnaden. Författarna undersökte även möjligheten att betala 

för artiklar, men valde att avstå eftersom det var väldigt dyrt att få tillgång till 

enstaka artiklar. Dessutom fanns det gott om relevant litteratur fritt tillgängligt på 

nätet och att beställa med hjälp av högskolebiblioteket. Det fanns intressanta 

abstrakt av artiklar som författarna inte hade fri tillgång till, och det kan vara en 

nackdel att de inte togs med i studien. Även på grund av tidsbrist bestämde sig 

författarna till slut för att inte inkludera artiklar som inte fanns fritt tillgängliga på 

nätet.  

De sökord som inkluderades i litteratursökningen anpassades för att i största 

möjliga mån inkludera relevant litteratur med hänsyn till variation. Ordet general 

kunde till exempel inkludera flera relevanta sökord som general nurse, general 

hospital och general ward, med mera. Sökningen genomfördes strukturerad med så 

många sökord som möjligt för att säkerställa en bred reliabilitet.  

Inklusionskriterierna valdes ut för att säkerställa att arbetets syfte skulle besvaras 

och exklusionskriterierna för att inte förfalska resultaten. Författarna valde att inte 

inkludera litteraturöversikter i arbetets resultat vilket kan ha haft såväl positiva som 

negativa konsekvenser för resultatets validitet. Författarna ansåg dock att de 

negativa konsekvenserna övervägde, att litteraturöversikter kunde inkludera artiklar 

som även ingick i detta arbetes analys och därmed påverka resultatet två gånger, 

dels genom originalartikeln och genom litteraturöversikten. 
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Analysen av studierna genomfördes så noggrant som möjligt för att inkludera 

relevanta resultat utan att förlora viktig information. Författarna genomförde 

analysen genom att granska varandras analyser, för att säkerställa resultatets 

trovärdighet i största möjliga mån. 

Författarna redovisade alla resultat och lade egna åsikter och förväntningar åt sidan, 

allt för att inte förfalska resultatet. Granskningen av artiklarna genomfördes med en 

neutral och objektiv syn, utan att lägga några värderingar i resultatet av studierna.  

 

Klinisk betydelse för samhället  

Resultaten från denna litteraturundersökning tyder på att det råder kunskapsbrist 

om hur omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården 

ska utformas. Bristen på kunskap för med sig negativa attityder som bland annat 

bekräftades av negativa erfarenheter. Det finns dock inga bevis för att det skulle 

vara negativt att ha patienter med psykisk sjukdom på en somatisk vårdavdelning, 

men människor har tyvärr en tendens att bilda sig förutfattade meningar utifrån 

enstaka händelser. Att mötet med patienter med psykisk ohälsa upplevs som 

negativt kan även bero på okunskap, något som kan få till följd att sjuksköterskor 

agerar på ett sätt som inte är patientfokuserat och/eller empatiskt. Sjuksköterskorna 

kände sig även otrygga och osäkra på grund av bristande kunskaper, vilket kunde 

resultera i negativa händelser. 

För att vårdmötet ska förbättras krävs det att grundutbildningen av sjuksköterskor 

anpassas och förändras, samt att legitimerade sjuksköterskor får vidarutbildning i 

omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Dessutom krävs det att 

sjuksköterskorna vet vart de kan vända sig när de behöver hjälp, det vill säga 

psykiatrikontakt. 
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Slutsats 

Resultaten av litteraturundersökningen tyder på att det råder brist på kunskap bland 

sjuksköterskor när det gäller omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom. Det 

finns en osäkerhet bland personalen och en önskan om att höja sin egen kompetens 

för att underlätta arbetet samt skapa en god omvårdnad för dessa patienter. Det 

behövs vidare forskning kring kunskapsläget hos sjuksköterskor i Sverige och en 

anpassning och förändring av grundutbildningen för sjuksköterskor. Dessutom 

anser författarna att kontakten med patienter med psykisk ohälsa är för bristfällig 

under grundutbildningen, trots fem veckors praktisk utbildning. Det upplevs som 

att det är väldigt ojämnt fördelat. Vissa studenter, som praktiserar på en psykiatrisk 

vårdavdelning, har mycket kontakt, men studenter som praktiserar på en liten 

öppenvårdsmottagning har färre kontaktmöjligheter med patienterna. 

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom det fanns så få studier om hur sjuksköterskor i Sverige upplever 

omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom på somatiska vårdavdelningar 

anser författarna att detta ämne behöver undersökas vidare för att man ska kunna 

identifiera utbildningsbehoven i den svenska sjuksköterskeutbildningen.  
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BILAGA I: Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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BILAGA II: Granskningsmall för kvantitativa artiklar 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstraktet studiens innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Finns populationen beskriven?   
15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
16. Anges bortfallets storlek?   
17. Kan bortfallet accepteras?   
18. Anges var studien genomfördes?   
19. Anges när studien genomfördes?   
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24. Besvaras studiens frågeställningar?   
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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BILAGA III: Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet 

1 Aydin, N., 
Yigit, A., 
Inandi, T. 
och 
Kirpinar, I. 
2003 
Turkiet 

Attitudes of 
hospital staff 
toward 
mentally ill 
patients in a 
teaching 
hospital, 
Turkey 

To investigate and 
compare hospital 
workers’ attitudes 
toward and 
knowledge of 
schizophrenia and 
depression. 

Kvantitativ
. 
Enkätstudi
e. 
 

N = 160 
sjukvårdsperso
nal varav N = 
40 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna hade tillräckligt med 
kunskaper om schizofreni och depression 
men de hade negativa attityder mot 
människor med psykisk sjukdom. 

Hög, 
84 % 

2 Björkman, 
T., 
Angelman
, T. och 
Jönsson, 
M. 
2008 
Sverige 

Attitudes 
towards 
people with 
mental illness: 
a cross-
sectional study 
among nursing 
staff in 
psychiatric and 
somatic care 

To investigate 
attitudes towards 
mental illness and 
people with 
mental illness 
among nursing 
staff working in 
psychiatric or 
somatic care. 

Kvantitativ
. 
Enkätstudi
e. 
 

N = 120 
sjuksköterskor 
och 
underskötersko
r varav n = 69 
inom somatiken 
och n = 51 
inom psykiatrin. 
 

Resultaten visade att sjuksköterskorna 
inom den somatiska vården hade en mer 
negativ attityd mot människor med 
schizofreni jämfört med sjuksköterskorna 
inom den psykiatriska vården och 
upplevde dessa människor som farliga 
och oberäkneliga. Det visar sig att 
yrkeserfarenhet, kontakt med psykiska 
sjukdomar och vilken vårdinrättning det 
handlar om påverkade attityder mot 
specifika psykiska diagnoser och huruvida 
dessa kunde hanteras och behandlas.  

Medel,  
76,9 % 

3 Brinn, F. 
2000 
Storbritan
nien 

Patients with 
mental illness: 
general 
nurses’ 
attitudes and 
expectations 

To measure the 
emotional 
reactions and 
expectations of 64 
nurses in a 
general hospital to 
vignettes 
describing 
patients with 
unstable diabetes 
and co-morbid 
psychiatric 
diagnosis. 

Kvantitativ
. 
Enkätstudi
e. 

N = 64 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna var rädda för personer 
med psykisk ohälsa. De förväntade sig 
oförutsägbar beteende. Utbildad personal 
upplevde sig mer förberedda att handskas 
med sådana patienter, tack vare deras 
psykiatriska erfarenheter. 

Medel, 
72 % 
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4 Haddad, 

M., 
Plummer, 
S., 
Taverner, 
A., Gray, 
R., Lee, 
S., Payne, 
F. och 
Knight, D. 
2005 
Storbritani
en 

District nurses’ 
involvement 
and attitudes 
to mental 
health 
problems: a 
three-area 
cross-sectional 
study 

To obtain 
information on the 
extent of staff 
contact and input 
with mental health 
problems and to 
determine their 
experience, 
training and 
attitudes to such 
problems. 

Kvantitativ
. 
Tvärsnitts
studie 
med hjälp 
av enkät. 

N=217 
kommunal och 
distriktssköters
kor 

Sjuksköterskorna uppskattade att 16 % av 
patienterna de mötte lider av psykiska 
hälsoproblem, framför allt demens, 
depression och ångestproblematik. De 
uppgav stor frekvens av psykiatrisk 
omvårdnad i deras dagliga arbete, men 
kände att de saknade träning. ¾ av 
sjuksköterskorna har aldrig fått sådan 
träning de senaste 5 åren. De 
rapporterade en vilja att utveckla sin 
förståelse och sina färdigheter med hjälp 
av utbildning. Attityder var generellt 
optimistiska gentemot patienterna framför 
allt när det gällde depression och deras 
roll i omvårdnaden av patienterna. 

Medel, 
72 % 

5 Kerrison, 
S. A. och 
Chapman, 
R. 
2007 
Australien 

What general 
emergency 
nurses want to 
know about 
mental health 
patients 
presenting to 
their 
emergency 
department 

To determine the 
current concerns 
that nursing staff 
had in caring for 
patients who 
present to a 
general hospital 
ED with mental 
illness.  

Kvalitativ.  
Intervjuer i 
fokusgrup
per och 
halvstrukt
urerade 
intervjuer. 

N = 5 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde att 
omhändertagande av patienter med 
psykisk ohälsa var bristfällig på grund av 
säkerheten på arbetsplatsen var hotad 
och att brister i bedömning och 
kommunikation hindrar god vård. 
Sjuksköterskorna kände sig otillräckligt 
utbildade för att bedöma, triagera och 
hantera dessa patienter och det uppstår 
ofta aggressioner och våld på 
arbetsplatsen. Det var uppenbart att 
sjuksköterskorna saknade kunskap och 
säkerhet att kunna bedöma och 
omhänderta patienterna. Många av 
sjuksköterskorna berättade att de eller 
medarbetarna ofta inte var förberedda för, 
och i vissa fall, motvilliga till att ta hand 
om akut sjuka patienter med psykisk 
ohälsa. 
 
 
 

Medel,  
72 % 
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6 Lethoba, 
K. G., 
Netswera, 
F. G. och 
Rankhumi
se, E. 
2006 
Sydafrika 

How 
professional 
nurses in a 
general 
hospital setting 
perceive 
mentally ill 
patients 
 

To describe 
professional 
nurses’ 
perceptions of 
nursing mentally ill 
people in a 
general hospital 
setting. 
 

Kvantitativ
. 
Enkätstudi
e. 
 

N=124 
sjuksköterskor 
inom somatiska 
vården 
 

Sjuksköterskorna hade en generellt en 
positiv upplevelse av sig själva vid 
omvårdnaden av patienter med psykiska 
sjukdomar även om en signifikant andel 
hade negativa och stereotypiska åsikter 
om patienterna. Brist på kunskap, 
färdigheter och erfarenhet inom psykiatrin 
påverkade sjuksköterskornas 
omvårdnadsarbete. 

Hög,  
85,7 % 

7 MacNeela
, P., Scott, 
P. A., 
Treacy, 
M., Hyde, 
A. och 
O’Mahony
, R. 
2012 
Irland 

A risk to 
himself: 
attitudes 
toward 
psychiatric 
patients and 
choice of 
psychosocial 
strategies 
among nurses 
in medical-
surgical units 

To assess 
whether nurses 
working in general 
hospitals have 
access to 
stereotyped 
perceptions or 
specialized 
insights on 
psychiatric 
patients.  
 

Kvalitativ. 
Intervjuer 
med en 
beslutstag
ande 
övning. 
 

N=13 
sjuksköterskor 
 

Två olika attityder framkom. Den ena att 
patienterna är en risk och den andra att 
patienterna är sårbara. Båda attityder 
anses som stereotypiska. 
Sjuksköterskorna beskrev 
omvårdnadsstrategier som snarare var 
pragmatiska än personcentrerade. De 
hade förväntningar som påverkade 
relationen till patienten och samarbetet. 
Författarna identifierade utbildningsbehov 
och behovet av kommunikationsträning 
för sjuksköterskorna. 

Hög, 
82,6 % 

8 Marynows
ki-
Traczyk, 
D. och 
Broadbent
, M. 
2011 
Australien 

What are the 
experiences of 
Emergency 
Department 
nurses in 
caring for 
clients with a 
mental illness 
in the 
Emergency 
Department? 

To articulate the 
experiences of 
Emergency 
Department 
nurses caring for 
clients with a 
mental illness in 
the Emergency 
Department. 

Kvalitativ.  
Halvstrukt
urerade 
intervjuer. 

N = 6 
sjuksköterskor 

Tre huvudämnen med relation till vården 
av patienter med psykisk ohälsa kom 
fram: tid, miljö och omgivning samt 
förståelse för patientens personliga resa. 
Sjuksköterskorna bekräftade att antalet 
patienter med psykisk ohälsa som sökte 
akutsjukvård ökade. Sjuksköterskorna 
uppmärksammade tidsbrist som en viktig 
faktor i bemötande av patienter med 
psykisk ohälsa och att miljön på 
avdelningen inte gynnade vården av 
dessa patienter.  
 
 

Hög, 
86,3 % 
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9 Mavundla, 
T. R. 
2000 
Sydafrika 

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

To explore 
professional 
nurses’ perception 
of nursing 
mentally ill 
patients in a 
tertiary hospital in 
Durban. 
 

Kvalitativ. 
Explorativ, 
deskriptiv 
och 
kontextuel
l design.  
 

N=12 
sjuksköterskor 
 

Det framkom fyra övergripande ämnen i 
resultaten: uppfattning av sig själv, 
uppfattning av patienten, uppfattning av 
känslor som hindrar omvårdnaden av 
patienter med psykisk sjukdom och 
uppfattning av miljön. Uppfattningen av 
omvårdnaden av patienter med psykiska 
hälsoproblem i en generell sjukhusmiljö 
var negativ och påverkade den 
intellektuella och affektiva komponenten 
av sjuksköterskornas psykologiska 
funktion i den interna miljön. Det föreslogs 
att sjuksköterskornas kunskap och 
färdigheter borde lyftas och att de borde 
få emotionellt stöd i form av rådgivning. 

Hög, 
88 % 

10 Plant, L. 
D. och 
White, J. 
H. 
2013 
USA 

Emergency 
room 
psychiatric 
services: a 
qualitative 
study of 
nurses’ 
experiences 
 

To explore, 
describe and 
interpret the 
experiences of 
emergency nurses 
who care for 
patients with 
mental illness. 

Kvalitativ. 
Intervjuer i 
fokusgrup
per. 
 

N=10 
sjuksköterskor 
 

Fyra övergripande ämnen framkom i 
resultaten. Sjuksköterskorna beskrev 
framför allt vanmakt inför utmaningen i 
relation till patienterna, sina egna 
begränsningar och förutsättningar och 
miljön som påverkande faktorer i mötet. 
De var positivt inställda till förändring för 
att kunna erbjuda bättre vård och för att 
känna sig tryggare. 

Hög, 
92 % 

11 Poggenpo
el, M., 
Myburgh, 
C. P. H. 
och 
Morare, 
M. N. 
2011 
Sydafrika 

Registered 
nurses’ 
experiences of 
interaction with 
patients with 
mental health 
challenges in 
medical wards 
in 
Johannesburg 

To explore and 
describe 
registered nurses’ 
experiences of 
interacting with 
patients with 
mental health 
challenges in the 
medical wards of 
a public hospital in 
Johannesburg. 

Kvalitativ. 
Fenomen
ologiska 
intervjuer. 
 
 
 

N=8 
sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade, 
ledsna och rädda i mötet med patienter 
med psykiska hälsoproblem på sina 
avdelningar. Det berodde på brist på 
kunskap och färdigheter i psykisk 
omvårdnad. 
 
 
 
 
 

Hög, 
88 % 
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12 Reed, F. 
och 
Fitzgerald, 
L. 
2005 
Australien 

The mixed 
attitudes of 
nurse’s to 
caring for 
people with 
mental illness 
in a rural 
general 
hospital 
 

To investigate 
nurses’ attitudes 
to caring for 
people with 
mental illness, the 
issues that impact 
on their ability to 
provide care, and 
the effect of 
education, 
experience, and 
support. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
 
 
 

 

N=10 
sjuksköterskor  
 

Sjuksköterskorna från en avdelning fick 
utbildning och stöd från 
psykiatrisjuksköterskor. Attityderna var 
kopplade till de faktorer som påverkar 
sjuksköterskornas förmåga att ge vård. 
Motvilja fanns uppenbart från 
sjuksköterskor som inte såg omvårdnad 
av patienter med psykisk sjukdom som 
deras ansvar. Andra identifierade rädsla 
som orsakade undvikande. De som fick 
stöd och utbildning däremot beskrev ökad 
trygghet och även entusiasm för arbetet 
med patienter med psykisk ohälsa. 
Säkerhet och effektiv omvårdnad 
påverkades av prioriteringar, tidsbrist, 
olämplig miljö, landsbygdssamhälle samt 
brist på färdigheter och kunskap. 
Samarbetet med psykiatrisjuksköterskor 
ansågs hjälpa sjuksköterskor att 
övervinna rädsla och öka deras 
kompetens att vårda människor med 
psykiska sjukdomar. 
 

Medel, 
75 % 

13 Sharrock, 
J. och 
Happell, 
B. 
2006 
Australien 

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

To explore and 
describe the 
subjective 
experience of 
nurses in 
providing care for 
patients 
experiencing 
mental health 
problems. 

Kvalitativ. 
Grundad 
teori. 
Halvstrukt
urerade 
individuell
a 
intervjuer. 

N=4 
sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskorna strävade efter att nå 
kompetens i sitt omvårdnadsarbete av 
patienter med psykiska hälsoproblem. De 
lyfte fram patienternas mentala 
hälsobehov och deras rätt till god 
omvårdnad. 
 
 
 
 

Medel, 
78,26 % 
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14 Švedienė, 
L., 
Jankauski
ene, L., 
Kušleikait
ė, M. och 
Razbadau
skas, A. 
2009 
Litauen 

Competence 
of general 
practice 
nurses caring 
for patients 
with mental 
health 
problems in 
the somatic 
departments 

To investigate 
competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with 
mental health 
problems in the 
somatic 
departments. 

Kvantitativ
. 
Enkätstudi
e. 
 

N=124 
sjuksköterskor  
 

Nästan hälften av sjuksköterskorna hade 
kunskap om omvårdnaden av patienter 
med psykiska hälsoproblem. Det sågs 
samband mellan erfarenhets- och 
kunskapsnivå. 30,5 % av 
sjuksköterskorna visste hur de kunde 
hantera konflikter. Ungefär 23 % tyckte att 
negativa händelser berodde på miljön, 
brist på tid och personal samt svårigheter 
att få en tid hos psykiater. Enbart drygt 3 
% av sjuksköterskorna tyckte att de 
negativa händelserna berodde på 
personalens bristande kunskaper. De 
flesta sjuksköterskor, omkring 80 %, hade 
positiva attityder till patienterna. 
 
 

Medel, 
73 % 

15 Van der 
Kluit, M. 
J., 
Goossens
, P. J. J. 
och de 
Leeuw, J. 
R. J 
2013 
Nederländ
erna 

Attitude 
disentangled: 
a cross-
sectional study 
into the factors 
underlying 
attitudes of 
nurses in 
Dutch 
rehabilitation 
centers 
towards 
patients with 
comorbid 
mental illness 

To explore and 
clarify the 
factorsunderlying 
the attitudes of 
nurses in Dutch 
rehabilitation 
centers toward the 
nursing care of 
patients with 
comorbid mental 
illness. 

Kvantitativ
. 
Tvärsnitts
studie 
med 
enkäter. 
 

N=358 
sjuksköterskor  
 

De viktigaste fynden i sjuksköterskornas 
attityder var känslor av kompetens och 
erfarenhet i samband med omvårdnaden 
av patienter med psykisk sjukdom. Andra 
faktorer var upplevt stöd, frekvensen och 
erfarenhet av att vårda patienter med 
psykisk sjukdom, vidarutbildning och 
personlighetsdrag såsom extraversion, 
emotionell stabilitet och öppenhet för 
erfarenhet. Uppfattat stöd var den 
viktigaste faktor som mest påverkade 
känslor av kompetens. 

Hög, 
81,48 % 
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