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Sammanfattning 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen och är idag ett 

omfattande och allvarligt folkhälsoproblem i världen. I omvårdnaden kring en 

patient med psykisk ohälsa är det viktigt att det första mötet mellan sjuksköterska 

och patienter präglas av att patienten kan känna tillit och hopp gentemot 

sjuksköterskan. Det är vanligt att en patient med psykisk ohälsas första möte med 

vården är på akutmottagningar. Akutmottagningar har ett arbetssätt med ett högt 

tempo som kan göra det svårt för sjuksköterskan att avsätta tid för att hinna bygga 

upp en relation till patienten samt att omvårdnaden är olik omvårdnaden inom den 

psykiatriska vården.   

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnad av patienter med 

psykisk ohälsa på akutmottagningar. 

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt. 

 

Resultat: Det framkom fem teman i resultatet som hade betydelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter, vilka var: miljö, tid, attityder, kommunikation samt 

kunskap och utbildning. Resultatet visade att en brådskande miljö ansågs vara 

opassande för omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Vidare visade 

resultatet att en tidsbrist och kunskapsbrist hos sjuksköterskorna påverkade 

kommunikationen och attityderna gentemot dess patienter.  

 

Slutsats: Litteraturöversikten visar på att sjuksköterskor erfor brister i gällande 

omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningar.   

 

Nyckelord: akutmottagning, omvårdnad, patient, psykisk ohälsa, sjuksköterskors 

erfarenheter 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Mental illness is increasing among the population and is today an 

extensive and serious public health problem. In nursing a patient with mental 

illness, it’s important that the nurse's first meeting with the patient is characterized 

by the patient being able to feel trust and hope towards the nurse. It is common for 

a patient with mental illness to have their first meeting within healthcare in the 

emergency department. The emergency department has a high rate of work that 

can make it difficult for the nurse to set aside time to build a relationship with the 

patient and the nursing requirements are different from nursing in psychiatric care. 

Aim: To describe nurses' experience in nursing patients with mental illness in the 

emergency department. 

Method: A literature review. 

Finding: There were five themes that had significance for the nurses' experiences: 

environment, time, attitudes, communication, knowledge and education. The 

findings showed that a busy environment was considered unsuitable for the care of 

patients. Furthermore, the results showed that a lack of time and lack of nurse’s 

knowledge affected communication and attitudes towards their patients. 

Conclusion: The literature review shows that nurses requires shortcomings in 

nursing patients with mental illness in emergency departments. 

Keywords: Emergency department, mental illness, nurses experience, nursing, 

patient 
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom somatisk vård väcktes ett 

intresse för samtidig psykisk ohälsa bland patienterna. Upplevelsen var att 

omvårdnaden kring dessa patienter var i många fall inriktad på det kroppsliga. På 

den verksamhetsförlagda utbildningen inom akutsjukvård uppmärksammades att 

det var där minst fokus lades på den psykiska ohälsan och därmed tillkom intresset 

av att studera denna kombination. Detta examensarbete kommer därför att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa på 

akutmottagningar. 

 

Bakgrund 

Ett hårdare samhällsklimat med ökad press på prestationer i arbetslivet, sämre 

arbetsmiljöförhållanden samt ökad psykosocial stress är faktorer som förklarar 

ökningen av den psykiska ohälsan bland befolkningen. Idag är psykisk ohälsa ett 

omfattande och allvarligt folkhälsoproblem (Hedelin, Jormfeldth & Svedberg, 

2009). Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som 

stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Exempel på psykiska sjukdomar 

kan vara personlighetsstörningar, psykossjukdomar, panikångest eller 

depressioner. Psykiska besvär är olika tillstånd som påverkar välbefinnandet, till 

exempel oro, ångest, nedstämdhet och sömnbesvär (Skärsäter, 2009). Psykisk 

ohälsa kan definieras som psykiska problem som gör det svårare för en individ att 

fungera och utvecklas normalt (Dahlström, 2014). 

 

Psykisk ohälsa genom tiderna 

Det finns olika synsätt gällande den psykiska ohälsans uppkomst och behandling, 

och dessa synsätt har förändrats genom tiderna (Ottosson, 2015). Hippokrates, 

verksam på 400-talet f.Kr., menade att kroppsliga och psykiska sjukdomar samt 

olika temperament berodde på en olämplig blandning, styrka eller mängd av de 

fyra kroppsvätskorna blod, slem, svart galla och gul galla. För att återställa 

balansen av dessa användes olika tortyrliknande metoder som kräkmedel, 

svettdrivande och slemlösande medel, brännskador av ”spansk fluga” (plåster 

impregnerat med retande medel), åderlåtning, inympning av skabb, variga sår på 

huvudet och hunger- och gödkurer. Senare ansågs psykiska sjukdomar bero på en 
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besatthet av onda andar som förvärvats genom svart magi, trolldom eller djävulens 

verk. Fram till början av 1800-talet användes chockliknande metoder för att driva 

ut de onda andarna ur kroppen. Dessa metoder var till exempel en svänggunga som 

fungerade som en centrifug eller ett iskallt vattenbad (a.a.) 

 

I mitten av 1800-talet inleddes en naturvetenskaplig epok som var inriktad på 

hjärnans struktur och funktion vid normala och sjukliga tillstånd (Ottosson, 2015). 

På grund av det mörka förflutna som präglat psykiatrin har det tagit tid att komma 

ifrån fördomarna gällande den psykiska ohälsan. Psykiatrin befann sig länge 

utanför den medicinska gemenskapen inom hälso- och sjukvård och akademier. 

Inte förrän 1927, då upptäckten av att en form av demens orsakad av syfilis kunde 

botas med feberbehandling fick Nobelpris, fick psykiatrin som vetenskap sitt första 

erkännande. Den nu pågående epoken betonar att förståelsen för uppkomsten av 

psykiska störningar och besvär handlar om både kropp och själ (a.a.). 

 

Den psykiska ohälsan världen över växer med märkbara konsekvenser på hälsan, 

mänskliga rättigheter och ekonomin (World Health Organization, WHO, 2017). 

Idag betraktas psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 

2016 a) och är ett stort och växande problem som kan drabba vem som helst, när 

som helst. Varannan svensk riskerar att någon gång i livet drabbas av psykisk 

ohälsa (Evelius, 2015). I den nationella folkhälsoenkäten bland vuxna (16–84 år) 

rapporterades det att 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen hade lätta 

eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest år 2015 (Folkhälsomyndigheten, 

2016 b). 

 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa 

I den psykiatriska omvårdnaden har sjuksköterskan en viktig roll med sitt 

perspektiv att vårda hela människan (Eide & Eide, 2009). I en studie om 

sjuksköterskans dagliga sysslor inom den somatiska och psykiatriska vården 

visade det sig att det läggs mer tid på omvårdnadsarbetet inom den psykiatriska 

(Furåker, 2009). Teoretikern Hildegard Peplau, som har sin bakgrund inom 

psykiatrisk omvårdnad, menar att relationen mellan sjuksköterska och patient är 

centralt för utförande av god omvårdnad (Eide & Eide, 2009).  När sjuksköterskan 
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möter en patient med psykisk ohälsa är det viktigt att visa medkänsla och att få 

patienten att känna tillit (Hedelin, 2006). Redan vid första mötet är det viktigt att 

patienten känner sig sedd och accepterad som individ. Genom samtal kan 

sjuksköterskan förmedla både hopp och stöd, där samtalet bör bygga på empati och 

aldrig ske rutinmässigt. Hjärtat i psykiatrisk omvårdnad är att inspirera till 

hoppfullhet, vilket är avgörande för att individen ska kunna fortsätta processen 

mot förbättring och återhämtning. En förutsättning för återhämtning är en 

omvårdnad som bygger på empowerment, med betoning på patientens egna 

hälsoprioriteringar. Det vill säga att patienten känner makt över sin egen situation 

(Hedelin, 2006). 

 

Akutsjukvård 

Patienter som är i behov av akutsjukvård har en sjukdom eller skada som kräver 

snabb åtgärd. Akutsjukvård innebär vård på akutmottagning, akutvårdsavdelning, 

intensivvårdsavdelning eller inom ambulansvården (Arvidsson, 2013).  

På akutmottagningar är omsättningen av patienter hög och arbetssättet har ett högt 

tempo (Wikström, 2006). Personalen möter ett stort antal patienter under en kort 

och intensiv period, där förutsägbarheten av arbetet är låg. På grund av den korta 

tiden patienten är på akutmottagningen kan det vara svårt för personalen att hinna 

bygga upp en relation och ett förtroende hos patienten (a.a.). Patienter som 

kommer till en akutmottagning får först träffa en sjuksköterska för en första 

bedömning av vilket behov av vård patienten har. Hur patienten prioriteras 

grundas utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (Arvidsson, 2013), där den patient som 

är i störst behov av vård ska få vård först (SFS 2017:30). Sjuksköterskans 

uppgifter är omvårdnad kring patienterna samt deltar i vidare vård och behandling 

av patienterna (Arvidsson, 2013). 

 

Psykisk ohälsa på akutmottagningar 

Personer med psykisk ohälsa är i dagens samhälle en utbredd grupp vilket gör att 

sjuksköterskan kommer att möta denna patientgrupp inom all hälso- och sjukvård 

(Skärsäter, 2009). Akutmottagningar har alltmer blivit den första kontakten för 

personer med psykisk ohälsa och ingången till den psykiatriska vården. Det är en 
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miljö som kantas av snabba bedömningar och svar, vilket är motsatsen till den 

samtida psykiatriska vården (Marynowsky-Traczyk, Moxham & Broadbent, 2013). 

Möjligheten för omvårdnad av patienter inom akutsjukvården kan vara minimal, 

då arbetsbelastningen ofta är hög. Detta gör att det blir svårt för sjuksköterskorna 

att tillhandahålla en bra vårdkvalitet (Enns & Sawatzky, 2016). Det är aktuellt med 

frågor om huruvida akutmottagningar med de tillgångar som finns där är lämpliga 

att tillhandahålla en passande miljö för personer med psykisk ohälsa, likaså om 

grundutbildade sjuksköterskor på akutmottagningar har förtroende och kompetens 

nog att bistå med den psykiatriska vård som behövs. Det finns en oförenlighet 

mellan den vård som bedrivs på akutmottagningar och den vård som personer som 

söker med psykisk ohälsa är i behov av (Marynowsky-Traczyk et al., 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Katie Eriksson beskriver vårdvetenskap som ett vetande om omvårdnad i relation 

till människan i olika livssituationer, särskilt i relation till hälsa och lidande. 

Erikssons teori kallas för den caritativa vårdteorin, där kärlek och barmhärtighet är 

grunden för all omvårdnad (Wiklund Gustin & Lindwall, 2016) och att lindra 

lidande är omvårdnadens kärna (Eriksson, 2001). Att se varje människa utan 

fördomar och att respektera denne samt bekräfta dennes värdighet är några viktiga 

begrepp i Erikssons teori (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2010). 

 

Människan bör ses som en unik och omätbar enhet av kropp, själ och ande, varför 

det också är viktigt att vårda alla dessa delar för att patienten ska kunna uppleva 

hälsa (Eriksson, 2001; Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2010). Att ha hälsa 

innefattar flera dimensioner, där den kroppsliga dimensionen handlar om friskhet 

medan den själsliga dimensionen handlar om en känsla av inre balans och jämvikt 

i relation till livet och andra människor. I Erikssons teori ses tron om att varje 

människa har inre hälsoresurser, vilket innebär allt det som kan ge kraft för att 

personen ska orka fortsätta sträva mot att ha hälsa och lindra sitt lidande. Dessa 

resurser kan till exempel vara tålamod, tro och hoppfullhet. Som sjuksköterska är 

det därmed viktigt att hjälpa patienten att känna tro och hoppfullhet (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2016). 
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Problemformulering 

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i hela världen och sjukvården 

kommer därmed möta dessa personer i högre grad än tidigare. Sjuksköterskornas 

kunskap om och erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa kan påverka 

omvårdnaden. Omvårdnaden inom den psykiatriska vården och omvårdnaden som 

bedrivs på akutmottagningar är inte av samma typ då de har olika fokusområden, 

varför det kan göra det svårt för sjuksköterskor på akutmottagningar att 

tillhandahålla en optimal vård för patienter med psykisk ohälsa. Därför är det av 

vikt att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på akutmottagningar. 

 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnad av patienter med 

psykisk ohälsa på akutmottagningar. 

 

 

Centrala begrepp 

Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa i denna litteraturöversikt innebär psykiska besvär 

och sjukdomar som gör att en individ inte kan uppnå psykisk hälsa och 

välbefinnande. 

 

 

Metod 

Design 

Detta arbete genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 

artiklar. En litteraturöversikt beskriver det övergripande kunskapsläget inom ett 

visst område (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Urval av litteratur 

Sökning av vetenskapliga studier skedde i databaserna CINAHL, PubMed och 

Web of Science, vilka täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Svenska MeSH har använts för att få så korrekta sökord som möjligt. Sökorden 

som använts är: nurs*, mental illness, psychiatric patients, emergency care, 

emergency nursing, emergency department, emergency nurses, acute medical 

care, patient och nurse experience. Sökorden har satts samman i olika 

kombinationer och dessa har med hjälp av booleska termen AND kombinerats och 

gjort så att resultatet blir antingen smalare eller bredare (Forsberg & Wengström, 

2016). Ett av sökorden trunkerades och markerades med *, detta för att få med alla 

olika böjningsformer av sökordet (Östlundh, 2017).  

 

De studier som använts har varit relevanta för litteraturöversiktens syfte, funnits på 

engelska, varit peer reviewed, varit etiskt godkända av en etisk kommitté, 

publicerats mellan 2006–2017 och uppnått som lägst medel kvalitet vid 

kvalitetsgranskningen. Vid sökningar som gett fler antal träffar än 200 stycken, har 

uppsatsförfattarna valt att endast gå igenom de första 200 träffarna. Studier som 

innehöll barn under 18 år har exkluderats. Sökningar resulterade i 15 stycken 

vetenskapliga studier som resultatet i litteraturöversikten baserats på. Dessa 

återfinns i bilaga 1. 

 

Värdering av studiernas kvalité 

En granskningsmodell för kvalitativa studier av Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008) har använts för att granska studierna 

och kunna värdera deras kvalitet. Detta genomförs genom att besvara 25 stycken 

frågor, där “ja” ger ett poäng och “nej” ger noll poäng. Studier som får medel 

(>60%) eller hög (>80%) poäng har inkluderats. Kvalitetsgranskningen syfte var 

att bedöma om studierna höll en tillräckligt hög kvalitet för att kunna vara 

underlag för det resultat som uppkommit (Friberg, 2017). Mallen för den 

kvalitativa granskningen presenteras i bilaga 2. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökning av studier har skett både gemensamt och individuellt, med överenskomna 

sökstrategier. De studier som varje uppsatsförfattare hittat och funnit intressant 

efter att ha läst studiens abstrakt sparades i ett gemensamt dokument för att båda 
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uppsatsförfattarna skulle kunna läsa studien. De studier som ansågs relevanta av 

båda uppsatsförfattarna för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte sparades 

för att senare kvalitetsgranskas. Om studiens kvalitet var som lägst medel lästes 

den flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att få en tydligare bild av 

innehållet. Uppsatsförfattarna har under hela arbetet samarbetat genom fysiska 

träffar, telefonkontakt samt Connect. Ett gemensamt Google-dokument har 

använts vilket gett uppsatsförfattarna möjlighet att redigera och läsa i dokumentet 

samtidigt i realtid. Arbetet har fördelats likvärdigt och båda uppsatsförfattarna har 

i lika stor utsträckning bidragit med kunskap, reflektion och återkoppling för att nå 

målet med arbetet. 

 

Analys 

Genom att använda de analyssteg som återfinns i Friberg (2017) har 

uppsatsförfattarna analyserat studierna. De olika stegen innefattar 1. att de valda 

studierna ska läsas flera gånger för att dess innehåll och sammanfattning ska kunna 

förstås, 2. att göra en översiktstabell av studierna för att få en överskådlig grund 

för den fortsatta analysen, 3. att ta fram likheter och skillnader i studierna både 

gällande metod och resultat, samt att sammanställa dessa. Vidare har de 

identifierade fynden sorterats och kategoriserats innan en sammanställning av 

resultatet skrevs. 

 

Etiska överväganden 

De studier som låg till grund för resultatet i litteraturöversikten var etiskt godkända 

(Polit & Beck, 2012). Uppsatsförfattarna har läst studierna samt skrivit 

litteraturöversikten ur ett kritiskt och objektivt perspektiv för att undvika egna 

tolkningar och värderingar, och på så vis gjort ett sanningsenligt resultat (Friberg, 

2017). Engelsk-svenskt lexikon har använts för att få en korrekt översättning av 

språket i studierna. Plagiat av litteraturen har undvikts genom att 

uppsatsförfattarna bearbetat litteraturen noggrant samt formulerat egna meningar. 

Texten i litteraturöversikten har refererats korrekt enligt Röda Korsets APA-mall.  
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Resultat 

Resultatet är grundat på 15 vetenskapliga studier, varav tolv stycken är kvalitativa 

och tre stycken är både kvalitativa och kvantitativa. Åtta stycken av studierna 

genomfördes i Australien, fem stycken i England, en i Kanada och en i USA. 

Sammanfattningstabell av studierna återfinns i bilaga 3. 

 

Fem stycken teman identifierades, vilka var: miljö, tid, attityder, kommunikation 

samt kunskap och utbildning. 

 

Miljö 

Akutmottagningarnas hektiska och brådskande miljö ansågs av sjuksköterskorna 

vara opassande för patienter med psykisk ohälsa (Giandinoto & Edward, 2015; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; van Nieuwenhuizen et al., 2013; 

Weiland, Mackinley, Hill, Gerdtz & Jelinek, 2011) eftersom dessa patienter var i 

behov av en tyst och lugn miljö med lite stimulans (Marynowski-Traczyk & 

Broadbent, 2011). Denna typ av miljö upplevdes inte bidra till främjandet av en 

effektiv och optimal omvårdnad för patienter med psykisk ohälsa utan snarare vara 

ett problem för omvårdnaden av dessa patienter (Broadbent, Moxham & Dwyer, 

2013; Innes, Morphet, O’Brien, Munroe, 2014; Goode, Melby & Ryan, 2014; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). 

 

Att som patient med psykisk ohälsa befinna sig i en miljö med oroliga eller 

upprörda människor upplevdes av sjuksköterskorna vara opassande, då det kunde 

vara utmanande för patienterna och även förvärra deras existerande psykiska 

symtom som till exempel ångest eller agitation (Marynowski-Traczyk & 

Broadbent, 2011; Shefer et al., 2014). Att vårda patienter med psykisk ohälsa i, en 

för dem, opassande miljö bidrog till stress hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur 

ledde till att patienternas omvårdnad och bedömningar blev dåligt genomförd och 

inte optimal (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011).  

 

Miljön på akutmottagningarna ansågs inte vara gynnsam för patienter med psykisk 

ohälsa, då den fysiska miljön bidrog till brist på avskildhet för patienterna vilket 

påverkade deras integritet (Broadbent et al., 2013; Gerdtz et al., 2012; van 
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Nieuwenhuizen et al., 2013). Även sjuksköterskornas bedömningar av dessa 

patienter påverkades av den fysiska miljön i och med att det kunde vara svårt att få 

en korrekt historia av patientens problem på grund av brist på avskildhet samt 

buller och stress (Gerdtz et al., 2012). 

 

Tid 

En oförutsägbarhet i arbetet på akutmottagningarna bidrog till tidsbrist i det 

patientnära arbetet (Goode et al., 2014). Brist på tid ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde att de inte kunde genomföra en korrekt bedömning och hantering av 

patienter med psykisk ohälsa, trots att de var medvetna om att tiden var av särskild 

betydelse i bedömningen och hanteringen av dessa patienter (Gerdtz et al., 2012; 

Innes et al., 2014; Shefer et al., 2014; van Nieuwenhuizen et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde även att vården av patienter med psykisk ohälsa kunde 

påverkas negativt på grund av en ofullständig bedömning som var relaterad till 

bristande tid hos patienterna (Gerdtz et al., 2012; Innes et al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna var vana vid att fokusera på snabba bedömningar och tillfällig 

omvårdnad, vilket gjorde att patienter med psykisk ohälsa, som behövde en 

långvarig bedömning, kunde störa det normala arbetsflödet för sjuksköterskorna 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskornas erfarenheter var att 

patienter med psykisk ohälsa inte passar in på akutmottagningar eftersom de är i 

behov av tid, vilket sjuksköterskor på akutmottagningar har brist på. Detta gjorde 

att sjuksköterskorna kände frustration och oro över att inte kunna ge patienter med 

psykisk ohälsa en optimal vård (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). 

 

Attityder 

Sjuksköterskornas attityder gällande omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 

var övervägande negativa enligt studierna. Dessa attityder grundade sig i brist på 

kunskap och utbildning (Gerdtz et al., 2012; Giandinoto & Edward, 2015; Goode 

et al., 2014; Marynowski-Traczyk, Moxham & Broadbent, 2017; Shefer et al., 

2014; Weiland et al., 2011). Okunskapen ledde till att en del sjuksköterskor såg 

patienterna som krävande och svåra att hantera (Giandinoto & Edward, 2015). 

Marynowski-Traczyk et al. (2017) skriver om hur sjuksköterskornas negativa 
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attityder bidrog till att de inte kände sig meningsfulla och viktiga för patienten i 

samband med deras tillfrisknande, utan de ansåg sig mer ha ett tillfälligt ansvar för 

patienten och att patienten ändå inte kunde tillfriskna på akutmottagningen. 

Patienter med psykisk ohälsa blev prioriterade till en mindre brådskande kategori 

och fick därför lång vårdtid i många fall, detta relaterat till sjuksköterskors 

attityder (Clark, D., Brown, A.M., Hughes, L. & Motluk, L., 2006). Vidare 

framkom att respektlösa kommentarer direkt till patienten med psykisk ohälsa 

förekom av sjuksköterskor, då relaterat till sjuksköterskans attityd (Shefer et al., 

2014).  

 

Brist på erfarenhet av att vårda och möta patienter med psykisk ohälsa kunde vara 

en bidragande orsak till negativa attityder (Gerdtz et al., 2012; Goode et al., 2014; 

Weiland et al., 2011). Å andra sidan uttryckte sjuksköterskorna med längre 

erfarenhet av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa, att deras attityd blivit 

lite mer positiv med tiden (Goode et al., 2014). Andra erfarenheter 

sjuksköterskorna beskrev var frustration, oro och rädsla inför mötet med patienten 

med psykisk ohälsa (Giandinoto & Edward, 2015; Goode et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden av patienterna kunde vara svår, 

utmanande och oförutsägbar på ett negativt sätt, vilket i studien benämns som 

”fear of the unknown” (Giandinoto & Edward, 2015).   

 

Kommunikation 

Bra kommunikation betonades som en viktig del i omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa enligt sjuksköterskorna (Goode et al., 2014; Kerrison & Chapman, 

2007; Wolf, Perhats & Delao, 2015). Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att 

kommunikationen ofta blev bristfällig på grund av en arbetsmiljö med snabbt 

tempo på akutmottagningarna samt brist på kunskap. Sjuksköterskor uttryckte en 

känsla av stress, då det inte fanns möjlighet att avsätta den tid som behövdes för att 

kunna underlätta en bra kommunikation med patienten. Sjuksköterskorna berättade 

att de hade lärt sig kommunicera på ett effektivt och tidssparande sätt, samt att de 

kände en osäkerhet i att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa då de 

trodde att felaktig kommunikation kunde sätta dem själva i svårhanterade 

situationer (Goode et al., 2014).  
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Bristfällig kommunikation kunde leda till att omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa blev otillräcklig och försvårad, samt ledde till längre vårdtid för 

patienten relaterat till sjuksköterskornas osäkerhet och oro inför hur 

kommunikationen skulle gå. Sjuksköterskor ansåg att en utbildning i 

kommunikation vore positivt (Kerrison & Chapman, 2007).  

 

Kunskap och utbildning 

Många studier belyser att sjuksköterskors egna erfarenheter kring omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa försvårades då sjuksköterskorna upplevde att 

kunskapen om psykisk ohälsa saknades (Clark et al., 2006; Gerdtz et al., 2012; 

Giandinoto & Edward, 2015; Goode et al., 2014; Kerrison & Chapman, 2007; 

Kidd, Kenny & Meehan-Andrews, 2012; Marynowski-Traczyk et al., 2017; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Shefer et al., 2015; van Nieuwenhuizen 

et al., 2013; Weiland et al., 2011; Wolf et al., 2015). Sjuksköterskorna uttryckte att 

det var svårt att sätta sig in i patienternas situation. Andra erfarenheter 

sjuksköterskorna hade var att patienter med psykisk ohälsa ofta kom tillbaka till 

akutmottagningarna fler gånger och sökte vård. Därför drog sjuksköterskor 

slutsatsen att omvårdnaden var meningslös (Marynowsky-Traczyk & Broadbent, 

2011).  

 

Erfarenheten av att många patienter med psykisk ohälsa fick en felaktig 

omvårdnad och en felaktig bedömning relaterat till sjuksköterskornas okunskap 

togs upp i fler studier, vilket ofta ledde till en längre vårdtid för patienterna 

(Giandinoto & Edward, 2015; Kidd et al., 2012; Weiland et al., 2011). Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter belyste de att grundutbildningen uppfattades som 

otillräcklig. De uttryckte att grundutbildningen inte täckte den kunskap som 

behövdes om psykisk ohälsa samt att utbildningen inte förberett sjuksköterskorna 

på att kunna hantera olika situationer relaterade till patienter med psykisk ohälsa 

(Goode et al., 2014; Kerrison & Chapman, 2007). Mer utbildning inom psykisk 

ohälsa sågs som nödvändigt (Gerdtz et al., 2012; Giandinoto & Edward, 2015; 

Goode et al., 2014; Kerrison & Chapman, 2007; Kidd et al., 2012; Shefer et al., 

2015; Weiland et al., 2011).  
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Sjuksköterskorna uttryckte att de med hjälp av bättre utbildning skulle kunna få 

förbättrad kunskap och det skulle kunna leda till en förbättring av deras 

självförtroende, då självförtroendet hos många sjuksköterskor saknades inför 

omvårdanden av patienterna med psykisk ohälsa (Gerdtz et al., 2012; Kidd et al., 

2012; Weiland et al., 2011). I studien av Shefer et al. (2015) tar sjuksköterskor upp 

som förslag att alla nyexaminerade sjuksköterskor som börjar arbeta på 

akutmottagningar borde få gå en introduktionsdag på en psykiatrisk avdelning för 

att få bättre förståelse för patienter med psykisk ohälsa. Förslag om att 

sjuksköterskor vid två-tre tillfällen skulle få möjlighet att fullfölja vården av en 

patient med psykisk ohälsa som de vårdat genom att få vara med under den 

psykiska bedömningen av patienten togs även upp, sjuksköterskornas förståelse 

skulle då få möjlighet att utvecklas och förbättras (Shefer et al., 2015). 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa på 

akutmottagningar visade på att det fanns fem huvudteman. De upplevde att 

omvårdnaden av dessa patienter kan vara problematisk relaterat till tidsbrist och 

miljön. Sjuksköterskornas egna attityder och förmåga till kommunikation var 

bidragande faktorer till hur omvårdnaden genomfördes. Erfarenheterna hos 

sjuksköterskorna visade att de tyckte att de hade brist på kunskap och utbildning 

inom omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. 

 

Resultatdiskussion 

När sjuksköterskan i sitt dagliga arbete på akutmottagningar möter patienter med 

psykisk ohälsa finns det olika faktorer som kan ha betydelse för omvårdnaden av 

dessa patienter. Tidigare har frågor ställts angående hur anpassade 

akutmottagningarnas miljö är för patienter med psykisk ohälsa (Marynowski-

Traczyk et al., 2013). Centralt i denna litteraturöversikt var att innehållet och 

utformningen av miljön har stor betydelse för omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa på akutmottagningar. Sjuksköterskorna upplevde att miljön var 

opassande för patienter med psykisk ohälsa vilket resulterade i en icke optimal 
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omvårdnad. Dessa situationer kunde leda till stress hos sjuksköterskorna 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011).  

 

Resultatet av litteraturöversikten har betydelse för omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa, då både sjuksköterskor och dessa patienter kan bli lidande. 

Tidigare verksamhetsförlagd utbildning under studietiden kan relatera till detta 

resultat angående att miljön inom akutsjukvården kan vara brådskande och 

stressande till skillnad från den miljö som upplevts inom den psykiatriska vården. 

Miljön på akutmottagningar skulle kunna anpassas för att möta behovet som 

patienter med psykisk ohälsa har, då dessa patienter behöver en tyst och lugn miljö 

med låg stimulans. Det kan vara svårt att anpassa miljön för att möta alla patienters 

olika behov, men att förbättringar bör tänkas igenom. Till exempel skulle ett 

avskilt område på akutmottagningarna kunna finnas tillhands för patienter med 

psykisk ohälsa och därmed även kunna främja omvårdnaden av dem.  

 

Ett annat område som visade sig ha betydelse för sjuksköterskornas erfarenhet var 

tiden. I en studie i litteraturöversiktens resultat av Marynowski-Traczyk & 

Broadbent (2011) framkom att erfarenheterna hos sjuksköterskor på 

akutmottagningar tyder på att det finns en tidsbrist. De snabba bedömningarna och 

den tillfälliga vården som sjuksköterskorna är vana att fokusera på gjorde att 

patienter med psykisk ohälsa inte passade in, då bedömningen och omvårdnaden 

av dessa patienter var i behov av mer tid (a.a.). Det finns ett samband mellan den 

tidsbrist som sjuksköterskorna upplevde och den bullriga och stressiga miljön på 

akutmottagningar som uppgavs i resultatet. Troligtvis påverkar miljön och tiden 

varandra, relaterat till att tidsbristen kan förvärras av den stressiga miljön, och 

tvärtom. Det är viktigt att sjuksköterskorna får möjlighet att kunna avsätta tid för 

omvårdnaden hos patienter med psykisk ohälsa. Eftersom det på akutmottagningar 

kan vara svårt med tiden är det av betydelse att sjuksköterskorna planerar och 

prioriterar omvårdnaden efter varje patients behov. 

 

Sjuksköterskornas attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa på 

akutmottagningar visade sig vara centralt för möjligheten att ge en god 

omvårdnad. Här visade resultatet att patienter med psykisk ohälsa som kom till 
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akutmottagningarna ansågs vara mindre brådskande och inte blev lika högt 

prioriterade på grund av sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med 

psykisk ohälsa (Clarke et al., 2006). Det första mötet inom vården för patienter 

med psykisk ohälsa har betydelse för att de ska känna sig sedda och accepterade 

som individer. Resultatet i denna litteraturöversikt påvisar att sjuksköterskans 

attityder kan påverka hur mötet blir. Attityder hos sjuksköterskorna kring patienter 

med psykisk ohälsa kan vara baserade på varje enskild sjuksköterskas tidigare 

möten och erfarenheter av den här patientgruppen. Därför kan även erfarenhet 

relaterat till arbetslängd ha präglat sjuksköterskornas attityder, i och med att de 

haft fler tillfällen att möta dessa patienter. Det är viktigt att alltid bemöta alla 

patienter med värdighet och respekt. All vård ska ske på lika villkor för alla 

individer, vilket stärks av Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som säger att: 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 

vården. (HSL, SFS 2017:30). 

 

Ett resultat som framkom i litteraturöversikten var att omvårdnaden av patienter 

med psykisk ohälsa blev försvårad och otillräcklig när kommunikationen var 

bristfällig (Goode et al., 2014). Eftersom sjuksköterskans samtal med patienter 

med psykisk ohälsa bör bygga på empati och inte ske på rutin, samt ska förmedla 

både hopp och stöd, är det viktigt att sjuksköterskorna har den kunskap och tid 

som krävs för att kommunikationen ska kunna bli anpassad efter dessa patienter.  

De teman som framkom i resultatet i den här litteraturöversikten hänger samman 

med, och påverkar varandra. De kan ha negativ inverkan på omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa och deras lidande. Lite fokus läggs på den själsliga 

omvårdnaden på akutmottagningar, där den kroppsliga omvårdnaden istället 

prioriteras. Erikssons (2001) caritativa vårdteori är därför viktig i och med 

samspelet mellan kroppsligt och själsligt omhändertagande för att patienterna med 

psykisk ohälsa ska uppleva hälsa. Kommunikationen blir påverkad av att 

sjuksköterskorna inte har tillräckligt med tid till samtal på akutmottagningar. 

Vidare kan kommunikationen påverkas om sjuksköterskorna saknar utbildning i 
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och kunskap om hur kommunikationen bör ske med dessa patienter. Det skulle 

vara en fördel för både patienter och sjuksköterskor om det alltid fanns en 

sjuksköterska med rätt kompetens tillgänglig. För sjuksköterskorna skulle det 

kunna innebära ett stöd och hjälp kring kommunikationen med patienter med 

psykisk ohälsa och omvårdnaden skulle därmed kunna underlättas. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att sjuksköterskor på 

akutmottagningar upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap eller 

utbildning för att ge patienter med psykisk ohälsa en korrekt omvårdnad och 

bedömning (Giandinoto & Edward, 2015; Kidd et al., 2012; Weiland et al., 2011). 

Att vara sjuksköterska präglas av ett livslångt lärande med ständig ny forskning 

och nya riktlinjer. Grundutbildningen till sjuksköterska innehåller ett begränsat 

utrymme för lärande om psykisk ohälsa, och för att kunna hålla kunskapen aktuell 

i arbetslivet krävs uppdatering. Sjuksköterskor på akutmottagningar möter många 

olika patientgrupper, däribland patienter med psykisk ohälsa. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskorna får möjlighet till ytterligare utbildning om psykisk ohälsa. 

Konsekvenser av den bristfälliga kunskapen hos sjuksköterskorna kan leda till att 

omvårdnaden blir påverkad.  

 

Metoddiskussion 

De databaser som användes till sökningarna var CINAHL, PubMed och Web of 

Science. Om fler databaser hade använts hade det kunnat ge en mer heltäckande 

bild av kunskapsläget. Eftersom syftet med litteraturöversikten var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter var endast kvalitativ metod i studierna relevant, då 

dessa studier ger ett tydligare innehåll av personers upplevelser. Att använda 

kvantitativa studier hade kunnat förändra resultatet. Studierna som använts var 15 

till antalet, varav 12 stycken var kvalitativa och tre stycken var av mixad metod, 

det vill säga både kvalitativ och kvantitativ. De studier som var både kvalitativa 

och kvantitativa har kvalitetsgranskats enligt kvalitativ granskningsmodell, då 

enbart det kvalitativa resultatet i studierna användes till litteraturöversiktens 

resultat. Granskningsmallen är tagen från Högskolan Dalarna och är en modifierad 

version av Willman et al. (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar. Alla artiklar som använts var av medel 
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kvalitet enligt granskningsmodellen. Målet var att använda studier med hög, eller 

som lägst medel kvalitet, men studierna som hittades och som besvarade 

litteraturöversiktens syfte var alla av medel kvalitet. Med hjälp av de booleska 

söktermerna OR eller NOT kan sökträffarna förändras, men träffarna blev i detta 

fall inte mer relevanta. 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) är forskning en färskvara och i 

litteraturöversikter bör endast studier användas som är upp till fem år gamla. Från 

början var sökningarna upp till fem år, men de utökades till slut till elva år för att 

få fram tillräckligt med material att grunda resultatet i litteraturöversikten på. 

Studierna som använts har därmed publicerats mellan 2006 och 2017. Frågan är 

hur aktuellt resultatet är baserat på årtalen. Om alla studier varit nyare, som äldst 

fem år, hade resultatet kunnat sett annorlunda ut med tanke på att vården hela tiden 

utvecklas och förändras.  

 

Resultatet i litteraturöversikten är baserat på fem länder. Om resultatet hade varit 

baserat på fler länder hade det kunnat förändrats eftersom studierna då kunnat 

inkludera fler antal kulturer med olika möjligheter i och erfarenheter av vården. 

Länderna som resultatet baserats på är fördelade på olika världsdelar och studierna 

har trots detta, liknande teman i sina resultat. Sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningar ser liknande ut i de olika 

världsdelarna och alla resultat som framkom i studierna var att sjuksköterskornas 

erfarenheter var negativa. Det skulle vara intressant att veta om sjuksköterskor har 

några positiva erfarenheter av att vårda dessa patienter och i så fall vilka dessa är. 

Med fler antal länder hade sannolikheten varit större att även positiva erfarenheter 

framkommit. 

 

När uppsatsförfattarna vid artikelsökandet fått ett stort antal träffar har de valt att 

endast fokusera på de 200 första titlarna. Detta beror på att uppsatsförfattarna 

tycker att relevansen på titlarna minskade allt eftersom och för att det fanns 

svårigheter med att begränsa antalet träffar på annat sätt.  
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En styrka med litteraturöversikten är att sökningar efter studier har pågått under 

hela arbetets gång och de studier som varit relevanta och besvarat 

litteraturöversiktens syfte har noggrant valts ut allt eftersom. Genom grundlig 

bearbetning av studierna har resultatet blivit så sanningsenligt som möjligt. 

Ytterligare en stryka är att studierna visar ett tydligt mönster där fem teman lätt 

kunde urskiljas och skapa resultatet till litteraturöversikten. Att de teman som 

framträdde av studierna, trots lång publiceringsperiod och att de är från olika 

världsdelar, är sammanhängande kan tyda på att resultatet i litteraturöversikten är 

trovärdigt.  

 

Två av studierna i resultatet hade samma författargrupp, dock hade en författare 

tillkommit i den ena studien. Det skulle kunna vara styrka för litteraturöversikten 

att författarna har kunskaper samt tidigare erfarenheter av att ha gjort en studie 

inom ämnet. Å andra sidan kan författarna ha haft förutfattade meningar kring 

ämnet sen tidigare och medvetet vinklat den senare studien åt ett särskilt håll, 

vilket då skulle en svaghet i denna litteraturöversikt. 

 

En annan svaghet med litteraturöversikten kan vara att resultatet inte är baserat på 

studier från så många olika länder. Ytterligare en svaghet med litteraturöversikten 

är att relevanta studier kan ha missats eftersom det valdes att endast gå igenom de 

200 första träffarna på de sökningar där träffantalet var fler än 200 stycken. Det 

här kan ha påverkat resultatet i litteraturöversikten. 

 

Etikdiskussion 

Uppsatsförfattarna har valt att bara använda sig av studier som är granskade av en 

etisk kommitté. Deltagarna i studierna har deltagit frivilligt och haft möjlighet att 

avbryta deltagandet, samt att de blivit avidentifierade för att bibehålla 

anonymiteten. Resultatet har sammanställts och presenterats sanningsenligt och 

utan uppsatsförfattarnas egna värderingar (Polit & Beck, 2012). Studierna har 

därför lästs och granskats med ett neutralt förhållningssätt av båda 

uppsatsförfattarna. Studierna har först översatts av båda uppsatsförfattarna och 

därefter diskuterats för att undvika missförstånd i översättningen. Vid osäkerhet 

kring det engelska språket har engelskt-svenskt lexikon använts för att få en 
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korrekt översättning. Genom att tolka och diskutera fram resultatet och skrivit 

denna litteraturöversikt med egna ord och formuleringar har uppsatsförfattarna 

undvikit plagiering. 

 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Resultatet i litteraturöversikten kan öka medvetenheten och förståelsen för att det 

är ett viktigt område som behöver utvecklas. Ingen utveckling kan ske om inte 

ämnet uppmärksammas. Sjuksköterskornas erfarenheter påverkar omvårdnaden av 

patienterna. Den psykiska ohälsan ökar världen över och kan därmed bli en större 

del av sjukvården. För att patienter med psykisk ohälsa ska uppnå hälsa på 

akutmottagningar är utvecklingen av sjuksköterskornas erfarenheter därmed 

centralt. Det är av betydelse att detta uppmärksammas så att sjuskötekörskorna kan 

få stöd i området om de känner att de behöver det.  

 

 

Slutsats 

Utifrån den här litteraturöversikten framkom fem teman, vilka var: miljö, tid, 

attityder, kommunikation samt kunskap och utbildning. Alla teman var en 

betydande del av sjuksköterskornas erfarenheter kring omvårdnaden av patienter 

med psykisk ohälsa på akutmottagningar.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Detta är ett begränsat forskningsområde och ett viktigt ämne att belysa eftersom 

den psykiska ohälsan är så pass vanlig och ett ökande problem världen över. 

Vidare forskning skulle vara nödvändig för att identifiera sjuksköterskors 

erfarenheter av detta ämne ur ett mer globalt perspektiv. Som följd kan det vara 

viktigt att forska mer grundligt på varje enskilt tema ur resultatet och hur de skulle 

kunna utvecklas för att påverka sjuksköterskornas erfarenheter. Till exempel mer 

forskning om sjuksköterskornas erfarenheter kring miljön och hur den ser ut idag, 

samt hur den kan utvecklas och anpassas så att den även passar patienter med 

psykisk ohälsa. Ett annat exempel på vidare forskning kan vara om och hur 
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sjuksköterskornas attityder skulle förändras med hjälp av mer kunskap i form av 

utbildning. Ytterligare forskning kan bidra till att området blir mer 

uppmärksammat och därmed har större möjligheter för att förbättras. 
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BILAGA 1 

Tabell 1. Söktabell  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning 

CINAHL Emergency department 

AND emergency care 

AND mental illness 

19706 

10438 

132 

0 

0 

32 

0 

0 

4 

4 

CINAHL Emergency department 

AND emergency care 

AND nurse experience 

19706 

10438 

334 

0 

0 

19 

0 

0 

1 
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CINAHL Emergency department 

AND psychiatric 

patients AND nurs* 
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85 

0 

0 

9 

0 

0 

1 
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CINAHL Emergency care AND 

mental illness AND 

psychiatric patients 

29569 

287     

98 

0 

0 

1 

0 

0 

1 
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CINAHL Emergency department 

AND emergency nurses 

AND patients 

19706 
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0 

0 

4 

0 

0 

1 
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PubMed Emergency department 

AND emergency care 

AND mental illness 

125457 

86066 

4450 

0 

0 

20 
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0 

3 
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PubMed Acute medical care 

AND mental illness 

32851 

1561 

0 

15 

0 

1 
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Web of 

Science 

Emergency department 

AND emergency 

nursing AND mental 

illness 

57142 

4614 

58 

0 

0 

4 

0 

0 

1 
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Web of 

Science 

Emergency department 

AND mental illness 

AND nurse experience 

57431 

459 
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0 
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Web of 

Science 

Emergency department 

AND psychiatric 

patients AND nurse 
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BILAGA 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 
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 3 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-

grad 

Broadbent, 
M., Moxham, 
L., & Dwyer, 
T. 

2014 

Australien 

 

Implications 
of the 
emergency 
department 
triage 
environment 
on triage 
practice for 
clients with a 
mental 
illness at 
triage in an 
Australian 
context 

Att undersöka 
konsekvensern
a av 
akutmottagning
ens triage miljös 
tillämpande av 
sjuksköterskor 
som triagerar 
klienter med 
psykisk ohälsa  

Kvalitativ 

 

Intervjuer och 
granskning av 
dokument 

N = 45 Sjuksköterskor 
som arbetar 
med triagering 
inom 
akutsjukvård 
känner till 
miljöns 
inverkan, 
eftersom de 
bedriver snabb 
patientbedömni
ng och hanterar 
upptagna och 
bullriga 
väntrum. 
Triagemiljön 
påverkar 
bedömningen 
och hanteringen 
av patienter 
som uppvisar 
psykisk ohälsa. 

60% 
 
medel 

Clarke, D., 
Brown, A.M., 
Hughes, L. & 
Motluk, L. 

2006 

Kanada 

Education to 
improve the 
triage of 
mental 
health 
patients in 
general 
hospital 
emergency 
departments. 

Att förbättra 
triagering för 
patienter med 
psykisk ohälsa 
genom att 
erbjuda 
utbildning till 
akutavdelninge
ns triage- 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
 
Enkät-
undersökning 
 

N = 17 Denna studie 
fann att 
patienter med 
psykisk ohälsa 
var triagerade 
till en mindre 
brådskande 
kategori än 
medicinska 
patienter, en 
statistik som 
inte 
förändrades 
efter utbildning 

64% 

 

medel 

Gerdz, M., 
Weiland, T., 
Jelinek, G., 
Mackinley, 
C., & Hill, N. 

2012 

Australien 

Perspectives 
of 
emergency 
department 
staff on the 
triage of 
mental 
health-
related 
presentation
s: 
implications 
for 
education, 
policy and 
practice 

Att utforska 
akutvårdsperso
nalens 
uppfattning om 
de faktorer som 
påverkar 
noggrannheten 
av triageringen 
av personer 
med psykisk 
ohälsa 

 

Kvalitativ 

  

Intervjuer på 
telefon 

 

N = 36 

(16 stycken 
SSK) 

Fyra 
huvudfaktorer 
uppfattades 
kunna påverka 
noggrannheten. 
Dessa var: 
miljöfaktorer, 
utbildning, 
personalfaktore
r och 
patientfaktorer  

72% 
 
medel 
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Giandinoto, 
J-A. & 
Edward, K-
A. 

2015 

Australien 

 

The 
phenomeno
n of co-
morbid 
physical and 
mental 
illness in 
acute 
medical 
care: the 
lived 
experience 
of Australian 
health 
professional
s 

Att djupgående 
förklara hälso- 
och 
sjukvårdsperso
nalens 
erfarenhet när 
de vårdar 
patienter som 
upplever 
samtidig fysisk 
och psykisk 
ohälsa i 
australiensiska 
akuta 
vårdinrättningar  

Kvalitativ 

Halvstrukturerade 
intervjuer 

 

N = 6 

(4 stycken 
SSK) 

Sex teman 
uppstod; 
utmanande 
beteenden, 
miljö- och 
organisatoriska 
faktorer, brist 
på kompetens, 
kunskap och 
erfarenhet, 
övervakning 
och ångest, 
negativa 
attityder med ett 
övergripande 
tema för rädsla 
för det okända. 

60% 
 
medel 

Goode, D., 
Melby, V., & 
Ryan, A. 

2014 

England 

Management 
of patients 
with mental 
health needs 

Att undersöka 
kunskaperna 
och 
erfarenheterna 
hos personal på 
akutmottagning 
som arbetar 
med patienter 
med psykisk 
ohälsa 

 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Intervjuer 

 

N = 19 
 
(10 stycken  
SSK) 

De teman som 
kom fram och 
hade betydelse 
för vården var 
miljö, kunskap, 
känslor och 
kommunikation 
 

64% 
 
medel 

Innes, K., 
Morpeth, J., 
O´Brien, A., 
& Munro, I. 

2014 

England 

Caring for 
the mental 
illness 
patient in 
emergency 
departments 
- an 
exploration 
of the issues 
from a 
healthcare 
provider 
perspective 

Att identifiera 
problem, från 
akutavdelninge
ns synvinkel, 
med 
hanteringen av 
patienter med 
psykisk ohälsa 
som kommer till 
akutavdelninge
n 

Kvalitativ 
 
Undersökningar 
och fokusgrupper 

N = 61 
 
(44 stycken 
SSK) 

Det fanns 
brister i 
utbildningen 
hos personalen 
på 
akutavdelninge
n att hantera 
patienter med 
psykisk ohälsa. 
Den fysiska 
miljön bidrog 
även till 
svårigheter vid 
bedömning och 
hantering av 
denna 
patientgrupp 

68% 
 
medel 

Kerrison, S-
A., & 
Chapman, 
R. 

2007 

Australien 

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

Att fastställa 
aktuella 
bekymmer som 
sjuksköterskor 
på 
akutmottagning 
har i vårdandet 
av patienter 
med psykisk 
ohälsa  

Kvalitativ 

  

Intervjuer 

 

N = 5 Resultatet 
visade att 
dessa 
sjuksköterskor 
ansåg att 
patientfokus, 
aggressivitet 
och våld på 
arbetsplatsen, 
psykiatrisk 
teori, 
bedömning av 
psykisk ohälsa 
och kemiskt 
beroende som 
viktiga 
inlärningsområ
den 
  

64% 
 
medel 
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Kidd, T., 
Kenny, A. & 
Meehan-
Andrews, T. 

2012 

Australien 

The 
experience 
of general 
nurses in 
rural 
Australian 
emergency 
departments 

Att utforska 
erfarenheterna 
vad gäller 
ansvaret hos 
allmänna 
sjuksköterskor 
på 
akutvårdsavdel
ningar på 
landsbygden 

 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

  

Frågeformulär och 
fokusgrupper 

 

N = 53 Resultaten 
tyder på att 
sjuksköterskorn
a saknade 
självförtroende, 
vilket de 
relaterade till 
mångfalden 
hos 
patienterna. 
Sjuksköterskor 
identifierade 
behovet av att 
vara en 
mångsidig 
"specialist". 

72% 
 
medel 

Marynowski-
Traczyk, D., 
& Broadbent, 
M. 

2011 

Australien 

New 
Zealand 

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

Att få en 
förståelse för 
erfarenheterna 
sjuksköterskor 
på 
akutmottagning
ar har av att 
vårda patienter 
med psykisk 
ohälsa på 
akutmottagning
ar 

 

Kvalitativ 

  

Intervjuer 

 

N = 6 
SSK 

Tre ämnen 
uppstod när det 
gäller att ta 
hand om 
patienter med 
psykisk ohälsa 
på 
akutavdelninge
n: Tid som 
orsaksfaktor, 
miljö och 
omgivningens 
påverkan samt 
förståelse för 
patientens 
personliga resa 

72% 
 
medel 

Marynowski-
Traczyk, D., 
Moxham, L., 
& Broadbent, 
M. 

2017 

Australien 

New 
Zealand 

Emergency 
Department 
Registered 
Nurses' 
conceptualis
ation of 
recovery for 
people 
experiencing 
mental 
illness 

Att förstå 
sjuksköterskors. 
som arbetar på 
akutmottagning, 
tankar och idéer 
om tillfrisknande 
för patienter 
som upplever 
psykisk ohälsa 

 

Kvalitativ 

  

Intervjuer 

N = 14 
SSK 

Kategorierna 
var: 
tillfrisknande ej 
förekommande; 
söka hjälp från 
akutmottagning; 
komma igenom 
den akuta 
psykiska krisen; 
hänvisning till 
andra områden 
av psykiatrisk 
vård, 
genomföra 
strategier för 
pågående vård 
och bo i 
samhället 

72%  
 
medel 

Shefer, G., 
Henderson, 
C., 
Howard, 
LM., 
Murray, J., 
& 
Thornicroft, 
G. 

Storbritanni
en - 
London 

2014 

Diagnostic 
overshadowi
ng and other 
challenges 
involved in 
the 
diagnostic 
process of 
patients with 
mental 
illness who 
present in 
emergency 
departments 
with physical 
symptoms--a 
qualitative 
study 

Att undersöka 
det upplevda 
omfånget av 
och orsakerna 
till diagnostisk 
överskuggning 
och andra 
utmaningar i 
den 
diagnostiska 
processen av 
personer med 
psykisk ohälsa 
som kommer till 
akutmottagning
ar för fysiska 
besvär 

Kvalitativ 

  

Intervjuer 

N = 39 

(21 stycken 
SSK) 

Direkta faktorer 
som kan leda till 
felaktigheter i 
diagnoseringen 
relaterade till 
dålig 
kommunikation 
eller utmanande 
beteende hos 
patienten. 
Bakgrundsfakto
rer är 
akutvårdsmiljön
s trånga natur, 
tidspress och 
mål samt 
stigmatiserande 
attityder som 
innehas av en 

72% 
 
medel 
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minoritet av 
personalen. 

Shefer, G., 
Cross, S., 
Howard, L., 
Murray, J., 
Thornicroft, 
G., & 
Henderson, 
C.  

2015 

England 

Improving 
the 
diagnosis of 
physical 
illness in 
patients with 
mental 
illness who 
present in 
Emergency 
Departments
: Consensus 
study 

Att skapa 
konsensus 
bland kliniker 
för att kunna ta 
fram 
rekommendatio
ner för 
optimering av 
diagnosen 
fysisk ohälsa 
hos patienter 
med psykisk 
ohälsa som 
kommer till 
akutmottagning
ar. 

Kvalitativ 

  

Intervjuer och 
gruppintervjuer 

 

N = 15 

(7 stycken 
SSK) 

Att ha en 
psykiatrisk 
kontaktpersonal 
tillgänglig 24 
timmar om 
dagen i 
närheten av 
akutavdelninge
n. Utveckla 
detaljerade 
riktlinjer för 
berusade 
patienter och 
parallell 
bedömning av 
patienter av 
både 
akutavdelninge
ns personal och 
psykiatrisk 
personal. Och 
ha regelbundna 
möten mellan 
företrädare för 
båda 
avdelningarna. 

72% 
 
medel 

Van 
Nieuwenhuiz
en, A., 
Henderson, 
C., Kassam, 
A., Graham, 
T., Murray, 
J., Howard, 
LM., & 
Thornicroft, 
G. 

2013 

England 

 

Emergency 
department 
staff views 
and 
experiences 
on 
diagnostic 
overshadowi
ng related to 
people with 
mental 
illness 

Att undersöka 
igenkänning av 
diagnostisk 
överskuggning, 
dvs en 
felaktighet 
gällande att 
fysiska 
symptom beror 
på psykisk 
sjukdom, bland 
akutmedicinsk 
personal samt 
att identifiera 
bidragande och 
förmildrande 
faktorer för 
diagnostisk 
överskuggning 

. 

  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

 

N = 25  
 
(15 stycken 
SSK) 

Bidragande 
faktorer: 
kunskapsproble
m och 
informationsins
amling; 
klinikernas 
attityder mot 
personer med 
psykisk ohälsa, 
missbruk av 
substanser och 
frekventa 
besökare; 
svårigheter att 
arbeta med 
psykiatriska 
tjänster i 
samband med 
ett 4-h-mål. 

76% 
 
medel 

 

Weiland, T-
J., 

 
Optimal 
management 
of mental 

 

Att beskriva 
upplevda hinder 

 

Kvalitativ 

 
 
N = 36  
 

 
Det visade att 
en rad resurser, 
miljö, personal 

 

68% 
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Mackinlay, 
C., Gerdz, 
M-F., & 
Jelinek, G-A. 

2011 

Australien 

 

health 
patients in 
Australian 
emergency 
departments: 
Barriers and 
solutions 

som 
akutmottagning
ar möter i 
bedömningen 
och 
hanteringen av 
patienter som 
kommer med 
psykisk ohälsa 
till australienska 
sjukhus samt 
att beskriva 
upplevda 
strategier för att 
optimera 
vården av 
psykisk ohälsa 
inom 
akutsjukvården 

  

  

Semistrukturerade 
intervjuer 

 

(16 stycken 
SSK) 

och 
patientfaktorer 
bidrar till 
svårigheter att 
hantera 
psykiska 
patienter 
 

medel 

Wolf, L.A., 
Perhats, C. 
& Delao, 
A.M. 

2015 

USA 

US 
emergency 
nurses’ 
perceptions 
of 
challenges 
and 
facilitators in 
the 
management 
of 
behavioural 
health 
patients in 
the 
emergency 
department: 
a mixed-
methods 
study. 

Att beskriva 
amerikanska 
akutsjuksköters
kors 
uppskattningar 
av vistelsetid 
för patienter 
med 
beteendeproble
matik, 
undersöka 
faktorer som 
påverkar 
vistelsens längd 
och bedöma 
sjuksköterskorn
as uppfattning 
om deras 
kompetens, 
attityd och 
självförtroende 
för att ta hand 
om denna 
patientgrupp. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

 

Intervjuer och 
frågeformulär 

N = 20 (för 
den 
kvalitativa 
delen) och 
N = 1229 
(för den 
kvantitativa 
delen) 

Resultatet tyder 
på att kortare 
vistelse är 
förknippat med 
att 
sjuksköterskorn
a har högre 
nivå av trygghet 
och 
förberedelse av 
omvårdnad av 
denna 
patientgrupp. 

72% 

 

medel 

 

 


