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Abstrakt 

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är en växande patientgrupp. I denna 

litteraturöversikt ses psykisk ohälsa som ett vitt begrepp som rymmer både 

lindrigare former av psykisk ohälsa och inkluderar allvarligare psykiska tillstånd 

och diagnoser. Gemensamt är att dessa patienter får ett bristfälligt bemötande i 

kontakt med vården. Personcentrerad vård är ett begrepp som används flitigt inom 

sjukvården. Avsikten är att stärka patienters autonomi och bidra till en trygg och 

säker vård. 

Syfte: Att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Utifrån sökdatabaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO har 14 artiklar valts ut. Publiceringsår 2011-

2017. 

Resultat: Flera olika faktorer påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa på sjukhus. Dessa är attityder och känslor, organisation och 

kunskap. Patienter med psykisk ohälsa och sjuksköterskor har olika syn på 

vårdrelationen vilket också påverkar sjuksköterskans bemötande. 

Konklusion: Flera av faktorerna som presenteras i litteraturöversiktens resultat är 

påverkbara. Sjuksköterskor behöver vetskap om vilka faktorer som påverkar deras 

bemötande av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus för att kunna skapa 

förutsättningar för att möta deras komplexa omvårdnadsbehov. Kunskapen 

behöver även implementeras på vårdavdelningar och spridas vidare inom hälso- 

och sjukvårdsorganisationen.  
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Abstract 
Background: Patients with mental illness are an increasing group. In this 

literature review, mental illness is seen as a widely spread concept that includes 

both minor forms of mental illness and more serious mental conditions and 

diagnosis. Patients with mental illness receives poor treatment encounter the 

healthcare. Person-centered care is a term that is frequent used in healthcare. The 

intention is to strengthen patients' autonomy to ensure secure care to all patients. 

Aim: To illustrate factors that affect the nurse treatment of patients with mental 

illness in hospitals. 

Method: The study was conducted as a literature review. Data collection was 

found through searches in PubMed, CINAHL and PsycINFO. 14 articles between 

2011-2017 were selected. 

Results: Attitudes and emotions, organization and knowledge is factors that affect 

nurses treatment of patients with mental illness in hospital. Nurses and patients 

with mental illness have different views on the nurse-patient relation. 

Conclusion: These factors are possible to change. Nurses need knowledge about 

the factors that affect their treatment of patients with mental illness in hospitals to 

create circumstances that offers adequat care. It is important that knowledge 

spreads in healthcarewards and also implements furhter in the healthcare 

organisation. 
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1. Introduktion 

För att bedriva omvårdnad är ett gott bemötande centralt och av betydelse för att 

kunna möta och ge omvårdnad till alla patienter oberoende av fysiska eller 

psykiska symtom. Patienter med psykisk ohälsa upplever oftare än andra att de blir 

dåligt bemötta i vården (Socialstyrelsen, 2012). Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi inom flera olika vårdsammanhang stött på patienter som vårdas 

för somatisk sjukdom och har psykisk ohälsa sedan tidigare. Vår delade upplevelse 

är att dessa patienter blir bemötta på ett bristfälligt sätt av sjuksköterskor och vi 

tror att detta till viss del kan bero på okunskap eller att psykisk ohälsa inte är 

prioriterat i utbildning och inom hälso- och sjukvården. Vi vill med denna 

litteraturöversikt undersöka vad forskningen säger om vilka faktorer som påverkar 

bemötandet av denna patientgrupp. För att möjliggöra detta strävar vi efter att 

återge dessa faktorer på ett flerdimensionellt sätt och av den anledningen har vi 

valt att inkludera både sjuksköterskors och patienters perspektiv för att kunna 

presentera en komplett bild av dessa faktorer. 

 

2. Bakgrund 

För att belysa syftet med denna litteraturöversikt presenteras en bakgrund där 

begrepp definieras och problem som finns med ett bristfälligt bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa beskrivs. I bakgrunden lyfts patienter med psykisk 

ohälsa som patientgrupp, sjuksköterskans roll och vikten av ett gott bemötande. 

Även teoretiska referensramar i form av definition av hälsa och lidande utifrån en 

omvårdnadsteori samt personcentrerad vård introduceras för att sätta syftet med 

litteraturöversikten i ett sammanhang.  

 

2.1 Patienter med psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa är enligt Socialstyrelsen (2016) ett sammanfattande 

begrepp som inkluderar både lindrigare psykiska problem och mer allvarliga 

symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Patienter som har 

psykisk ohälsa är en växande patientgrupp. Orsaken till detta är inte känd. 
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Socialstyrelsen (2016) anser att psykisk ohälsa kan vara ett hinder för individer att 

fungera optimalt och leda till att de mår dåligt. De menar vidare att orsaken till den 

växande patientgruppen kan vara en kombination av ökad benägenhet att uppsöka 

vård för psykisk ohälsa och att psykisk ohälsa i olika former ökar. Psykisk ohälsa 

är ett omfattande område som kan rymma allt från stress, nedstämdhet och känslor 

av utanförskap till att handla om mer komplexa psykiska tillstånd och psykiska 

sjukdomar. Detta kan vara depressioner, ångesttillstånd, beroendesjukdomar, 

psykossjukdomar eller olika former av personlighetsstörningar. I sjuksköterskans 

arbete är det sannolikt att träffa på patienter med psykisk ohälsa oberoende av var 

eller i vilken vårdform sjuksköterskan är verksam. Enligt International Council of 

Nurses (2009) kan psykisk ohälsa leda till somatisk sjukdom. De uttrycker att 

majoriteten av alla personer med psykisk ohälsa sedermera söker den somatiska 

vården som en konsekvens av psykiska hinder. Enligt Swildens, Termorshuizen, 

de Ridder, Smeets & Engelhard (2015) är människor med psykisk ohälsa en 

växande grupp som riskerar att drabbas av somatiska sjukdomar och fysiska 

begränsningar i större utsträckning än andra grupper. De individer med psykisk 

ohälsa som utvecklar somatiska komplikationer har i dagens läge begränsad 

tillgång både till en adekvat psykiatrisk och somatisk vård. Enligt Ran et al. (2018) 

så möts dessa patienter i högre grad av ett bristfälligt bemötande av vårdpersonal 

än andra. I en studie med 453 deltagare där patienter med schizofreni, svår 

depression och bipolär sjukdom upplevde nästan alla att de blivit dåligt bemötta 

och diskriminerade inom hälso- och sjukvården. Detta ledde till att 94,7% av 

patienterna skattade att de själva hade ett internaliserat förakt mot personer med 

psykisk ohälsa. 

 

2.2 Stigmatisering 

Stigmatisering är enligt världshälsoorganisationen (WHO) ett sätt att kategorisera 

och klassificera individer utifrån olika egenskaper. WHO (u.å.) menar att det kan 

handla om negativa förväntningar, stereotyper eller förutfattade meningar som 

riktar sig mot människor eller grupper i samhället och som leder till att den 

utpekade individen eller gruppen får en längre status samt riskerar att få mindre 
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resurser. Stigmatisering skapar en vi och dom-känsla och leder sedermera till 

diskriminering. Det finns olika former av stigmatisering. En mindre omtalad form 

är självstigmatisering som innebär att stigmatisering över tid kan framkalla att den 

utsatta individen utvecklar ett självförakt. Enligt Or et al (2013) kan 

självstigmatisering vara förhindrande tankar och känslor kopplade till patientens 

egenförmåga som kan påverka och stå i vägen för patientens möjlighet att återta 

hälsan. Självstigmatisering kan leda till att patienten identifierar sig själv som sin 

psykiska ohälsa. Ett självstigmatiserande förhållningssätt inkluderar en låg tilltro 

till den egna förmågan där synen på tillfrisknande kan vara låg.  

 

2.3 Bemötande 

Kunskap om patienternas perspektiv är viktigt eftersom vårdresultatet påverkas av 

patienternas upplevelser. Det anser Fatemeh, Foroozan, Soroor & Meimanat 

(2017) som menar att sjuksköterskans kunskap om förhållningssätt, attityder och 

kommunikation kan bidra med att utveckla och förbättra vårdkvaliteten. Vårdmötet 

påverkar både patienter och anhörigas upplevelser av vården. Detta påtalas även av 

Lindberg, Faherstöm, Sivberg & Willman (2014) som poängterar att bemötandet 

är centralt för patientens upplevelse av välbefinnande och tillfredsställelse med 

vården. Hemsley, Baladin & Worrall (2012) menar att ett gott bemötande som 

främjar en trygg och säker vård handlar om att kunna kommunicera med 

människor oberoende av patientens kommunikationsmöjligheter Vikten av ett gott 

bemötande kan vara extra väsentligt för patientgrupper som har en ökad utsatthet 

eller sårbarhet. Stenhouse (2011) skildrar patienters upplevelser på en psykiatrisk 

vårdavdelning. Patienterna beskriver att sjuksköterskorna uppmanar dem att 

komma till dem och prata om sina problem om de behöver. Samtidigt gör 

någonting i sjuksköterskornas bemötande att patienterna ändå inte väljer att 

anförtro sig till dem. Patienterna upplever att det som uttalas verbalt inte stämmer 

överens med sjuksköterskorna kroppsspråk och leder till att patienterna inte känner 

sig välkomna. Detta får till följd att patienterna hellre vänder sig till 

medpatienterna än till sjuksköterskorna. 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 
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International Council of Nurses (2012) uppdaterar regelbundet den etiska koden 

för sjuksköterskor. Enligt den etiska koden är sjuksköterskans primära 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Det är av vikt att bemöta alla individer med värdighet och respekt och 

aldrig diskriminera någon på grund av ålder, etnisk bakgrund, trosuppfattning, 

kön, sexuell läggning, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Allas lika rätt till vård beskrivs även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2017:30). I det tredje kapitlet i Hälso- och sjukvårdslagen står: 

”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.”  

 

Detta förtydligas ytterligare i patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet (Patientlagen, SFS 2014:821). 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans uppgift att 

skapa förutsättningar för en god omvårdnad genom att erbjuda bästa tillgängliga 

vård baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet tillsammans med en 

humanistisk människosyn. Muller-Juge et al. (2013) menar att sjuksköterskan 

också har en arbetsledande roll i omvårdnadsarbetet och att det är sjuksköterskans 

uppgift att vara en länk mellan den medicinska vetenskapen och den 

omvårdnadsvetenskapliga sektorn. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver 

vårdrelationen som asymmetrisk. Det är därför nödvändigt att sjuksköterskan är 

medveten om den maktförskjutning som finns i vårdrelationen för att kunna skapa 

förutsättningar för att patienten ska behålla sin autonomi, integritet och 

delaktighet. Sjuksköterskan behöver ha en god kommunikativ förmåga både för att 

kunna förmedla sig och skapa förtroende och för att inhämta information från 

patienter och anhöriga. Sjuksköterskan bör se patienter som jämlikar och möta 

dem med respekt. Det är också sjuksköterskans uppgift att ge förutsättningar för 

kontinuitet i vården och att se till att patientens behov och rättigheter tas till vara. 

 

2.5 Hälsa 
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Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt. I denna litteraturöversikt 

definieras det utifrån Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori som beskriver hälsa 

som ett integrerat tillstånd av välbefinnande och tillfredsställelse som innebär mer 

än frånvaro av sjukdom. Eriksson anser att hälsa uppnås genom en harmonisk 

balans mellan kropp, själ och ande. Hon redogör för olika dimensioner av 

hälsobegreppet och beskriver olika perspektiv på hälsa. Enligt Eriksson (1994) kan 

kroppens hälsa karakteriseras av friskhet och sundhet. Själens hälsa upprätthålls av 

en jämvikt mellan individens egna behov och en förmåga att kunna fungera 

tillsammans med andra människor. Den andliga hälsan handlar om att utvecklas 

och finna en djupare mening med livet. Alla delar av hälsoperspektivet bör beaktas 

och harmonisera för att inte obalans ska leda till hälsoproblem, osunda behov och 

begär. Obalans kan göra att människan inte accepterar sin situation och får 

destruktiva beteenden vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Erikssons sätt att beskriva 

hälsa överensstämmer med WHOs definition. WHO (1948) definierar hälsa som 

ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller svaghet. Även Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och 

patientlagen (Patientlagen, SFS 2014:821) lyfter detta. 

 

2.6 Lidande 

För att förstå och arbeta med hälsa och omvårdnad måste det också finnas en 

kännedom om dess motsats som enligt Eriksson (1994) är lidande. Hon menar att 

lidandet är skapat av människan och formas av omgivningen samt att motivet för 

all vård är att lindra lidandet. Det finns enligt Eriksson olika former av lidande. 

Det kan handla om fysiska, själsliga eller andliga dimensioner. Ett fysiskt lidande 

kan vara ett sjukdomslidande där smärta eller andra fysiska symtom manifesterar 

sig. Sjukdomslidandet kan även inkludera en själslig eller andlig smärta. Känslor 

av maktlöshet eller en förlorad autonomi kan enligt Eriksson utlösa ett emotionellt 

lidande hos patienten. Hon beskriver även ett vårdlidande där orsaken kan vara en 

bristfällig, felaktig eller utebliven vård. Känslor av rädsla, ensamhet och osäkerhet 

på grund av att patienten inte får tillförlitlig information om sin hälsostatus eller 

inte känner sig sedd och bekräftad kan också ses som ett vårdlidande. Eriksson 

poängterar att alla patienter som är i kontakt med vården har någon form av 
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lidande. Därför är ett gott bemötande nödvändigt för att patienterna ska kunna 

återta hälsan och välbefinnandet. Patienter som inte får ett gott bemötande och ges 

bristfällig vård får inte sina behov uppfyllda. De får heller inte hjälp med sina 

fysiska, själsliga och andliga problem som ligger till grund för lidandet. 

Omvårdnad som har till syfte att lindra patientens lidande riskerar istället att leda 

till ett livslidande. Detta ser Eriksson som en paradox då hon menar att människor 

vill göra gott. 

 

2.7 Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård används för att beskriva en vårdform där patienten 

står i centrum för vården. Utvecklingen av begreppet uppstod till följd av att 

McCormack & McCance (2010) upptäckte att patienter tycktes ha ett behov av en 

mer individanpassad vård. Begreppet personcentrerad vård har etablerats allt mer 

inom vården men definitionen är komplex och tolkningsbar. Enligt Hörnsten & 

Udo (2017) ska individer ”först och främst ses som en person med unika behov, 

erfarenheter och mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk 

kropp, ett tillstånd, eller en diagnos.” Tidigare användes begreppet 

patientcentrerad vård i högre utsträckning men denna benämning har kritiserats av 

bland andra Ross, Tod & Clarke (2015) som menar att begreppet patientcentrerad 

vård riskerar att reducera patienten till att bli sedd endast som sin sjukdom. De 

menar vidare att detta stämmer dåligt överens med en holistisk helhetssyn av 

människan. I denna litteraturöversikt syftar personcentrerad vård till ett 

förhållningssätt snarare än en vårdmodell. Grunden för att en personcentrerad vård 

ska kunna bedrivas är att sjuksköterskan visar respekt för patientens integritet, 

autonomi och främjar individens delaktighet i vårdprocessen. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) kännetecknas personcentrerad vård av att patienter 

och närstående ses som unika individer med egna resurser, behov, värderingar och 

förväntningar. Vården ska vara ett partnerskap med patientens berättelse och 

perspektiv i centrum. Utifrån patientberättelsen ska sjuksköterskan kunna bedöma, 

planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. För att kunna ge omvårdnad av 

god kvalité är det enligt Nordby (2015) avgörande att sjuksköterskor har förmåga 

att förstå patienternas upplevelse av hälsa och ohälsa. Patienterna har inte alltid 

förmåga att uttrycka dessa subjektiva känslor i ord och därför har sjuksköterskor 
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en komplex utmaning i att arbeta personcentrerat. I tolkningen av 

patientberättelsen har sjuksköterskan sina egna tankar, erfarenheter och 

värderingar att ta ansvar för. För att bedriva en personcentrerad vård krävs det en 

förmåga att medvetengöra sina egna värderingar och distansera sig från sina 

personliga preferenser för att kunna inta ett patientperspektiv där patientens behov 

sätts i fokus. 

 

2.8 Problemformulering 

Hälsa och lidande är vida begrepp som kan betyda olika för olika individer. Synen 

på dessa begrepp kan påverka hur sjuksköterskan ser på sin yrkesroll och den 

personcentrerade vården. Med vetskap om att psykisk ohälsa ökar i samhället och 

att dessa patienter i högre grad än andra blir bristfälligt bemötta och 

diskriminerade i vården har sjuksköterskan en utmaning och ett ansvar att kunna 

möta olika komplexa vårdbehov. Varje individ är unik med rätt till sin autonomi, 

delaktighet och integritet. För att möjliggöra att alla individer blir bemötta med 

samma respekt och erbjuds en god omvårdnad och personcentrerad vård är 

sjuksköterskans förhållningssätt viktigt. Därför är det relevant att på ett 

flerdimensionellt sätt undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

bemötande av personer med psykisk ohälsa så att alla individer får den vård som 

de har rätt till. 

 

2.9 Syfte 

Litteraturöversiktens syfte är att beskriva vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. 

 

3. Metod 

Nedan presenteras studiens design samt urval av litteratur. Vidare beskrivs hur 

artiklarnas kvalité har värderats och vilket tillvägagångssätt som använts. Slutligen 

presenteras studiens analys och tolkning av data samt forskningsetiska aspekter.  
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3.1 Design 

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2017a) 

innebär en systematisk sammanställning av aktuell forskning med syfte att ge en 

objektiv bild av vad forskningen säger om en specifik frågeställning. 

Litteraturöversikten är en resumé över ett avgränsat forskningsområde som baseras 

på originalartiklar från vetenskapliga tidskrifter.  

 

3.2 Urval av litteratur 

De artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten valdes ut med hjälp av 

sökningar i de vetenskapliga sökdatabaserna PubMed, CINHAL och PsycINFO. 

Motiverande faktorer för dessa sökdatabaser är enligt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström (2016) att de har en bred kunskapsbas inriktad mot 

omvårdnad som gör dem relevanta för litteraturöversiktens syfte. Sökningarna 

gjordes med boolesk sökmetod för att hitta relevanta artiklar. Sökorden som 

användes var nurse-patient relations AND mental illness AND hospital NOT 

children NOT dementia. Sökningarna presenteras i en sökmatris nedan (tabell 1). 

Den första sökningen gjordes med en tidsbegränsning där artiklar publicerade före 

2013 uteslöts. Detta gav för få antal träffar som svarade på syftet därför utökades 

sökningen till att inkludera artiklar från 2011 och framåt. Sökningen begränsades 

även till originalartiklar som fanns tillgängliga i sin helhet och var granskade 

(peer-rewiewed). Artiklarna jämfördes mot syftet för litteraturöversikten. De 

artiklar där abstraktet verkade relevant lästes i sin helhet och inkluderades om de 

svarade på syftet (Friberg, 2017a). Artiklar med ett tydligt fokus på specialiserad 

psykiatrisk omvårdnad exkluderades. Enligt Friberg (2017b) ges en mer komplett 

bild om både kvalitativa och kvantitativa artiklar ligger till grund för en 

litteraturöversikt. Kvalitativa artiklar ger en djupare narrativ förståelse för vilka 

faktorer som har betydelse. En majoritet av artiklarna var kvalitativa (12/14). Två 

kvantitativa artiklar gav ytterligare bredd och andra perspektiv. För att inte riskera 

att utesluta faktorer som kan vara av betydelse för sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa på sjukhus har artiklar som belyser detta både från ett 

sjuksköterskeperspektiv och ett patientperspektiv tagits med i litteraturöversikten.  
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Tabell 1.  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=14 

PubMed  Nurse-patient relations 

AND  

mental illness AND  

hospital NOT  

children NOT 

dementia 

6966 

697 

249 

215 

181 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

23 
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CINAHL Nurse-patient relations 

AND  

mental illness AND  

hospital NOT  

children NOT 

dementia 

6115 

102 

20 

19 

19 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

PsycINFO Nurse-patient relations 

AND  

mental illness AND  

hospital NOT  

children NOT 

dementia 

1141 

85 

31 

27 

27 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalité 
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Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med hjälp av 

strukturerade granskningsmallar (bilaga 1 och 2). Detta syftar enligt Friberg 

(2017b) till att säkerställa en kvalité som gör dem lämpliga att ingå i en 

litteraturöversikt. Granskningsmallarna som användes är en modifierad version av 

Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) och Forsberg & Wengströms (2008) 

granskningsmallar för vetenskapliga artiklar. Artiklarnas kvalité värderades genom 

poängsättning som räknades om till procent där >80 % ansågs som hög kvalité och 

>60 % medelhög kvalité. Alla artiklar som inkluderades i litteraturöversikten hade 

enligt denna strukturerade kvalitetsgranskning hög kvalité.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

Författarna av litteraturöversikten har tillsammans sökt och läst artiklarna i de 

tidigare nämnda databaserna utifrån sökorden, inklusions- och 

exklusionskriterierna. För att säkerställa en så hög kvalité som möjligt lästes 

samtliga rubriker gemensamt på de artiklar som gav träff på valda sökord för att 

inte utesluta att några artiklar av relevans missades. När en titel ansågs relevant 

läste båda författarna abstraktet. Relevanta abstrakt lästes sedan i fulltext. Artiklar 

som uppenbart låg utanför omvårdnadens ämnesområde lästes ej vidare. Därefter 

granskades artiklarnas kvalité enskilt med stöd av strukturerade granskningsmallar. 

Artikelgranskningen jämfördes sedermera för att säkerställa en likvärdig 

bedömning av artiklarnas kvalité. Genom fysiska träffar bearbetades och 

analyserades underlaget till litteraturöversikten gemensamt.  

 

3.5 Analys och tolkning av data 

I enlighet med Fribergs (2017b) tre analytiska steg analyserades och diskuterades 

de utvalda artiklarna gemensamt. Det första steget innefattar att läsa artiklarna 

flera gånger och göra en analyssammanfattning vilket innebär en noggrann 

undersökning av varje enskild artikel utifrån syftet med litteraturöversikten. Det 

visade sig finnas hela studieresultat som svarade på litteraturöversiktens syfte. Av 

andra artiklar framkom att delar av resultatet var relevant för syftet exempelvis 

intervjuer med sjuksköterskor eller patienter. Det andra steget utifrån 
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analysmetoden är att identifiera samstämmiga uppgifter och skillnader i artiklarnas 

metod och resultat. Jämförelsen syftar till att säkerställa ett omfattande 

kunskapsunderlag för att i det tredje steget göra en integrativ analys för att 

sammanställa insamlad fakta och presentera ett nytt resultat. Resultatet presenteras 

i kategorier och underkategorier som svarar på litteraturöversiktens syfte. En 

överskådlig summering av artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten 

redovisades i en artikelmatris (bilaga 3). Detta i enlighet med Forsberg & 

Wengström (2013) som påtalar värdet av tydlighet och lättillgänglighet. 

 

3.6 Forskningsetiska aspekter  

Artiklarna som användes i litteraturöversikten valdes ut och sammanställdes så 

objektivt som möjligt. Resultatet återgavs utan att förvrängas eller förändras. Det 

fanns en medvetenhet kring risken med ett godtycklig eller missvisande resultat 

som kan uppstå genom att endast välja artiklar som bekräftar eller förstärker ett 

förväntat resultat. Alla artiklar av relevans för litteraturöversiktens syfte 

bearbetades och inkluderades i resultatet. I enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2017) hade studiedeltagarna i valda artiklar lämnat 

samtycke till att delta. Litteraturöversikten prövades inte av en etisk kommitté. 

Enligt Ejlertsson (2012) anses det ändå relevant att iaktta noggrannhet och undvika 

all typ av förfalskning och plagiering. Alla valda artiklar var originalartiklar på 

engelska. För att översättningen skulle bli så korrekt som möjligt användes 

Norstedts engelska ordbok (2010). En etisk begrundan anses enligt Sandman & 

Kjellström (2013) särskilt viktig då patientgruppen som ingår i frågeställningen är 

en utsatt grupp vars rättigheter inte alltid tillvaratas. 

 

4 Resultat 

Resultatet baseras på 14 artiklar varav 12 är kvalitativa och 2 är kvantitativa. Fyra 

studier genomfördes i USA, tre i Kanada och två i Australien. En studie vardera 

har genomförts i Ryssland, Turkiet, England, Israel och Irland. I resultatet 

presenteras faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa. Dessa faktorer påverkas av sjuksköterskor, patienter och yttre 
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omständigheter. Faktorerna kan delas in i tre huvudkategorier. Dessa är attityder 

och känslor, organisation och kunskap. I kategorin attityder och känslor är rädsla, 

stigmatisering och skuldbeläggande framträdande faktorer. Även vårdrelationen 

har en betydelsefull roll. Den andra huvudkategorin är organisation. Inom den 

kategorin återfinns faktorer i vårdorganisationen samt arbetsmiljön som påverkar 

hur sjuksköterskan bemöter patienter med psykisk ohälsa. I den tredje 

huvudkategorin är erfarenhet och utbildning faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Kunskap om psykisk 

ohälsa är av vikt då det påverkar bemötandet. 

 

4.1 Attityder och känslor 

Attityder och känslor Det är tydligt att sjuksköterskors attityder och känslor 

påverkar deras bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Attityderna och 

känslorna grundar sig i olika bakomliggande orsaker och utgör ett hinder i 

patientmötet. De attityder och känslor som framkommer är rädsla, stigmatisering, 

maktlöshet och otillräcklighet samt skuldbeläggande. I vissa fall har 

sjuksköterskorna en medvetenhet om att det brister i patientmötet. I andra fall 

framkommer detta istället från ett patientperspektiv där sjuksköterskorna är 

omedvetna om vad de signalerar. 

 

4.1.1 Rädsla 

Sjuksköterskors förförståelse och attityder är faktorer som påverkar hur de 

bemöter patienter med psykisk ohälsa (Bodner, Cohen-Fridela & Iancuc, 2011; 

Ford, 2011 MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012; Poggenpoel, 

Myburgh  & Morare, 2011; Warren, Sena, Choo & Machan, 2012; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Det tydliggörs i en studie av MacNeela et al. (2012) där det 

framkommer att sjuksköterskor som vårdar samma patient inte delar samma 

uppfattning om patientens behov och resurser. Det gör att sjuksköterskornas 

bemötande skiljer sig åt. Några sjuksköterskor uppfattar patienten som instabil, 

ensam, sårbar och ser patienten som ett offer. De sjuksköterskorna tenderar att 

behandla patienten som ett barn. Andra sjuksköterskor uppfattar patienten som 
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potentiellt farlig och tycker att patienten är oförutsägbar och svår. Den 

uppfattningen leder till att sjuksköterskorna rättfärdigar en patientövervakning som 

inte är aktuell för någon annan patientgrupp utan baseras på sjuksköterskornas 

egna attityder till patienter med psykisk ohälsa. Attityderna som framkommer i 

studien leder till att sjuksköterskornas förhållningssätt inskränker på patientens 

självständighet, autonomi och värdighet. En faktor som påverkar sjuksköterskans 

bemötande av patienter med psykisk ohälsa är rädsla. Zolnierek & Clingerman 

(2012) har intervjuat sjuksköterskor som arbetar på en medicin/kirurg- avdelning. 

Sjuksköterskorna säger att de upplever rädsla när de vårdar patienter med psykisk 

ohälsa. Rädslan handlar om två olika saker. Dels upplever sjuksköterskorna sin 

egen säkerhet som hotad. Detta beror på att sjuksköterskorna uppfattar patienter 

med psykisk ohälsa som mer benägna än andra patientgrupper att vara 

utåtagerande, aggressiva och hotfulla. Rädslan handlar även om att sjuksköterskor 

är rädda för att patienten ska göra sig själv illa. Liknande känslor relaterat till 

rädsla har rapporterats av Poggenpoel et al. (2011) som gör gällande att 

sjuksköterskor på andra medicinavdelningar har liknande upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Det finns exempel där 

sjuksköterskor blivit både fysiskt och verbalt utsatta av patienter med psykisk 

ohälsa och känner en rädsla när de möter andra patienter med liknande 

problematik. 

 

4.1.2 Stigmatisering 

Stigmatisering är en faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa på sjukhus. På grund av att patienter med psykisk ohälsa 

utsätts för stigmatisering och diskriminering under lång tid utvecklar ett flertal av 

dessa patienter ett internaliserat förakt mot personer med psykisk ohälsa (Pauly, 

McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015; Ratanawongsa, Wright, Vargo & 

Carrese, 2011; Roberge et al, 2016; Schroeder, 2013; Yuksel, Bingol & Oflaz, 

2014). Patienter berättar att de inte känner att de kan vara sig själva utan att de 

måste anpassa sitt beteende för att accepteras och bemötas med respekt av 

sjuksköterskor (Roberge et al., 2016; Schroeder, 2013; Yuksel et al., 2014). Flera 

patienter beskriver i en studie av Yuksel et al. (2014) att de försöker passa in i 
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samhällets norm genom att vara som alla andra. Patienter som kommunicerar det 

förväntade och uppvisar ett för sjuksköterskorna normalt och förutsägbart beteende 

premieras. Det kan förklara varför somliga patienter väljer att manifestera sin 

identitet utifrån sin psykiska ohälsa. Ett beteende där patienter identifierar sig 

genom sin psykiska ohälsa kan få till följd att sjuksköterskorna riskerar att se och 

värdera patienterna utifrån en diagnos eller psykiska status. Självstigmatisering är 

ett hinder i vården och i behandlingen av psykisk ohälsa. Roberge et al (2016) 

belyser liknande attityder där det framkommer att sjuksköterskor tycker att 

patienterna ska uppföra sig på ett normaliserat sätt. I ramen för det ingår inte 

psykisk ohälsa. Patienterna bör enligt sjuksköterskorna inte ta upp känslor av 

nedstämdhet och ångest. Samtidigt vittnar patienter om att stämningen förändras 

när psykisk ohälsa kommer på tal vilket leder till en ökad känsla av utanförskap 

och mer ångest. Patienter som har utsatts för ett bemötande med bristande respekt 

undviker att uppsöka vård på nytt. Det menar Yuksel et al. (2014) som påstår att 

det finns patienter med psykisk ohälsa som har ett behov av sjukhusvård men trots 

det undviker sjukhus. I de fall när patienterna ändå är i kontakt med den somatiska 

vården undviker de medvetet att ta upp problem som handlar om deras psykiska 

hälsa. Ett önskemål som framkommer i Schroeders (2013) studie är att patienterna 

med psykisk ohälsa vill bli sedda som ”vanliga” människor. De önskar bli 

inkluderade och vill känna att de ingår i ett sammanhang men i kontakten med 

vården upplever de sig istället vara till besvär för andra. Ratanawongsa et al. 

(2011) beskriver också att patienter med psykisk ohälsa ofta har låga förväntningar 

på vården och deras enda krav för att vara nöjda med bemötandet är att 

sjuksköterskan tar dem på allvar. Patienter med psykisk ohälsa upplever att 

sjuksköterskor har fördomar mot dem (Bodner et al., 2011; MacNeela et al., 2012; 

Roberge et al, 2016; Schroeder, 2013; Yuksel et al., 2014). Utifrån 

patientperspektivet så uppfattas sjuksköterskorna se ner på patienterna och se dem 

som funktionsodugliga. Sjuksköterskornas ståndpunkt är att det är synd om 

patienterna vilket påminner patienterna om sin psykiska ohälsa (Schroeder, 2013). 

Patienter med psykisk ohälsa upplever att fördomar är en faktor som påverkar hur 

sjuksköterskor bemöter dem. När det holistiska perspektivet uteblir påverkar det 

patienternas psykiska hälsa ytterligare (Bodner et al., 2011; MacNeela et al., 2012; 

Schroeder, 2013; Yuksel et al., 2014). Även sjuksköterskor som har 
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självkännedom och en medvetenhet kring problematiken med värderande attityder 

och förutfattade meningar av patienter med psykisk ohälsa bemöter enligt Bodner 

et al. (2011) dessa patienter på ett generaliserande sätt. Sjuksköterskorna som har 

intervjuats i MacNeela et al. (2012) studie anser att de har en omfattande utmaning 

att inta ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna berättar att de agerar och bemöter patienter med psykisk ohälsa 

utifrån vad de tror förväntas av dem. Roberge et al. (2016) beskriver ett omedvetet 

och förminskande förhållningssätt hos sjuksköterskor i bemötandet av patienter 

med psykisk ohälsa trots att avsikten är välmening. De exemplifierar en situation 

där sjuksköterskorna förutsätter och tar för givet att patienterna med psykisk 

ohälsa har mindre kunskaper än de själva och därför berättar och förklarar 

sjuksköterskorna saker för patienterna som de redan är väl medvetna om. Yuksel et 

al. (2014) ser problem med att samhället normaliserar eller negligerar avvikande 

beteenden hos personer med psykisk ohälsa i ett försök att inkludera alla individer. 

De menar att genom att normalisera ett avvikande beteende kan det få till följd att 

osynliggöra människors behov. Tanken om gemenskap riskerar istället att 

manifestera en vi och dom-känsla som stärker utanförskapet (Yuksel et al., 2014; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

4.1.3 Maktlöshet och otillräcklighet 

Sjuksköterskor känner sig tillfreds om de kan göra skillnad för människor. 

Patienter med somatiska sjukdomar uppfattas som lättare att hjälpa. I mötet med 

patienter som har psykisk ohälsa framkommer det att sjuksköterskor upplever 

känslor av maktlöshet och otillräcklighet (Ford, 2011; MacNeela et al., 2012; 

Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015; Poggenpoel et al., 2011; Schluter et al., 

2011; Warren et al., 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskors 

känslor av maktlöshet och otillräcklighet är en faktor som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. 

Sjuksköterskor som arbetar inom medicin/kirurgi beskriver i en studie av 

Zolnierek & Clingermans (2012) att de inte känner sig nöjda med sin 

professionella insats i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

tycker att de är kapabla att lösa somatiska problem men känner sig ofta 
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otillräckliga när de ställs inför patienter med psykiska problem. Sjuksköterskorna 

upplever att de varken kan påverka eller förbättra patientens psykiska status och att 

deras omvårdnadsåtgärder därmed inte leder till någon förbättring för patientens 

psykiska hälsa. Ratanawongsa et al. (2011) påstår att sjuksköterskor uppfattar 

somatiska sjukdomar som enklare att behandla än psykisk problematik eftersom de 

då kan urskilja och bedöma konkreta symtom och tecken. Poggenpoel et al. (2011) 

redogör för att fokus ligger på de somatiska sjukdomarna och därför efterfrågas 

inte patienternas känslomässiga behov. På medicinavdelningen där studien är 

utförd uttrycker några sjuksköterskor att de inte tycker att det ingår i deras 

arbetsuppgifter att ta hand om patienter som har psykisk ohälsa. Även Schluter et 

al. (2011) har intervjuat sjuksköterskor inom medicin/kirurgi som inte tycker att 

patienter med psykisk ohälsa passar på deras avdelning. Roberge et al (2016) 

menar att det ingår i sjuksköterskans arbete att visa intresse för patienters psykiska 

hälsa men att somatiska vårdbehov prioriteras högre. Enligt Schluter et al. (2011) 

så upplever sjuksköterskor att patienter med psykisk ohälsa orsakar problem eller 

är mer vårdkrävande än patienter med somatiska vårdbehov. Sjuksköterskorna 

menar att patienterna psykisk ohälsa stör avdelningens rutiner genom att inte 

respektera tider eller visa hänsyn till andra patienter. Patienterna uppvisar ett 

oförutsägbart beteende som bidrar till att sjuksköterskorna blir obekväma och 

rådvilla i bemötandet av dessa patienter. Det får till följd att sjuksköterskorna 

upplever en asymmetrisk arbetsbelastning när patienter med psykisk ohälsa vårdas 

tillsammans med patienter som främst har somatiska omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskorna tycker att patienter med psykisk ohälsa är ett hinder för att 

bedriva en god vård och detta leder till att patienter med psykisk ohälsa prioriteras 

bort i högre grad än patienter med enbart somatisk sjukdom. 

 

4.1.4 Skuldbeläggande 

Patienter med beroendesjukdom möts inte sällan av sjuksköterskor med en 

skuldbeläggande attityd som förmedlar att patienterna skapar sina egna problem. 

En skuldbeläggande attityd är en faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande 

av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. Sjuksköterskor uppfattar även att 

patienter med psykisk ohälsa i form av beroendesjukdom är en patientgrupp som 

är aggressiv, manipulativ och svår att både kommunicera och samarbeta med (Chu 



 

17 
 

& Galang, 2013; Ford, 2011; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015; Warren et al., 

2012). Enligt Morley et al. (2015) uppvisar sjuksköterskor inom somatisk sjukvård 

en mer förlåtande och mindre dömande attityd mot patienter med 

beroendeproblematik som genomgår en läkemedelsassisterande 

missbruksbehandling i form av ett metadonprogram. Sjuksköterskorna anser att 

dessa patienter gör val som främjar hälsan. Patienter med ett pågående missbruk 

anses av sjuksköterskorna delvis ha sig själva att skylla för sin psykiska ohälsa. 

Warren et al (2012) beskriver hur sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

alkoholintoxikation tycker att alla patienter förtjänar att bli bemötta med respekt 

men att patienter som vårdas på grund av alkoholintoxikation inte blir det. 

Enligt Chu & Galang (2013) finns det sjuksköterskor som har en neutral attityd till 

att arbeta med patienter med beroendesjukdom. Samtidigt framkommer det att 

även dessa sjuksköterskor har låg tilltro till att patienter med ett aktivt 

narkotikamissbruk ska lyckas övervinna sitt beroende och leva ett välordnat liv. 

Även om sjuksköterskorna inte har en dömande attityd till patienternas bakgrund 

av beroendeproblematik så uppvisar sjuksköterskorna en värderande föreställning 

om patienternas kapacitet. Detta resulterar i att sjuksköterskorna är omotiverade att 

genomföra omvårdnadsåtgärder som de inte ser några vinster av eller inte tror kan 

gör skillnad. Ford (2011) menar att sjuksköterskor upplever att patienter med ett 

narkotikaberoende inte tar ansvar för sin hälsa. Studien visar att ett manipulerande 

beteende bidrar till att sjuksköterskorna inte litar på patienterna. Sjuksköterskornas 

negativa upplevelser och erfarenheter av patienter med narkotikaberoende står i 

vägen för en god vårdrelation och detta väcker frustration både hos sjuksköterskor 

och patienter.  

 

Ratanawongsa et al. (2011) beskriver en känsla av frustration hos sjuksköterskorna 

när patienter med narkotikaberoende inte följer behandlingsplaner. 

Sjuksköterskorna säger att de medvetet försöker dölja sin frustration för 

patienterna och förmedla ett professionellt förhållningssätt. Likväl tror de att 

patienterna förnimmer deras frustration. Enligt de tillfrågade patienterna i samma 

studie så uppfattar de inte sjuksköterskornas frustration. Pauly et al. (2015) 

synliggör sjuksköterskors attityder gentemot patienter med ett narkotikaberoende 
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på sjukhus. Studien genomfördes på två medicinavdelningar där den ena 

avdelningen var känd för sin expertis rörande narkotikaberoende. Studien visar att 

sjuksköterskorna uppfattar patienter med ett narkotikaberoende som misslyckade. 

De förknippar beroendet med kriminalitet och deras uppfattning av dessa patienter 

får negativa konsekvenser för patienternas möjligheter till en god sjukhusvård. 

Trots sjukhusets uttalade beroendeprofil uppfattar patienterna att sjuksköterskorna 

sprider moraliserande och fördömande attityder. Sjuksköterskornas bemötande blir 

ett hinder för en tillitsfull vårdrelation. Patienterna känner sig dömda av 

sjuksköterskorna och beskriver en känsla av att vara övervakade och under 

uppsikt. Från sjuksköterskornas perspektiv framkommer att de själva inte är 

medvetna om vilka signaler de sänder ut eller hur patienterna uppfattar deras 

attityder eller handlingar. Det framkommer att patienterna oroar sig över att bli 

stämplade som missbrukare vilket de anser bidrar till att de inte känner trygghet 

eller tillit gentemot sjuksköterskorna. Patienternas erfarenheter är att 

stigmatiserade och dömande attityder från sjuksköterskor gör att de får ett annat 

bemötande och sämre vård än andra patienter. Deras upplevelse är att en genuin 

vårdrelation är en faktor som påverkar sjuksköterskornas bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa på sjukhus. 

 

4.2 Organisation 

Sjuksköterskor verkar inom en omfattande organisation där arbetsledning och 

vårdstrukturer påverkar hur sjuksköterskor bemöter patienter med psykisk ohälsa. 

Tid är en faktor som tillsammans med stress på sjukhus har betydelse för 

bemötandet. Brister i kontinuitet samt att vårdrelationer inte prioriteras har en 

inverkan på hur patienter upplever bemötandet i vården. Även vårdmiljön och hur 

sjukhus och vårdavdelningar är utformade påverkar möjligheterna till ett gott 

bemötande. 

 

4.2.1 Tid 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med psykisk ohälsa upplever att dessa 

patienter tar mer tid i anspråk än andra patienter och att det inskränker på de övriga 
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patienternas vård. Tid är en faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna menar att de själva inte har tid 

eller möjlighet att ta hand om de patienter med psykisk ohälsa som har komplexa 

omvårdnadsbehov utöver de medicinska problem som patienten primärt vårdas för 

på deras avdelning. Enligt sjuksköterskorna så uppfattas patienter med psykisk 

ohälsa som mer tidskrävande då de har ett allomfattande omvårdnadsbehov 

(Poggenpoel et al., 2011; Roberge et al., 2016). Patienter som intervjuats av 

Roberge et al (2016) berättar att de upplever en tidsbrist hos sjuksköterskorna 

vilket gör att de undviker att prata om sin psykiska ohälsa. En annan faktor som 

påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa är att 

sjuksköterskorna anser att de saknar stöd från arbetsledningen Sjuksköterskorna 

upplever att de inte förmår att ge dessa patienter den vård de behöver när de 

samtidigt förväntas ta hand om andra patienter med vårdkrävande somatisk 

sjukdom (Ford, 2011; MacNeela et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 

 

4.2.2 Vårdmiljö 

I en artikel av Poggenpoel et al. (2011) lyfter sjuksköterskorna brister i vårdmiljön 

och poängterar att deras somatiska avdelning inte är anpassad för att bedriva en 

säker vård för patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna anser att det saknas 

resurser i vårdmiljön utöver tid vilket är en faktor som påverkar deras bemötande 

av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. Det kan gälla hur rummen och 

utrustningen är utformade till att handla om patientsalar där flera patienter vistas.  

Sjuksköterskorna menar att utformningen av vårdavdelningarna kan skapa 

situationer där verbala kränkningar, konflikter eller våld kan uppstå.  

 

Sjuksköterskor i Roberge et al (2016) studie menar att det är en ledningsfråga när 

patientsäkerheten och kommunikationen mellan olika vårdinstanser brister och att 

resurser saknas för att ta hand om dessa patienter. Sjuksköterskorna 

problematiserar även kring att det ofta tar lång tid för personer med psykisk ohälsa 

komma till rätt instans i vårdkedjan. Detta kan resultera i att patientens problem 

förvärras och leda till att patienten blir mer vårdkrävande vilket sjuksköterskorna 

menar är något som med adekvat vård hade kunnat undvikas. 



 

20 
 

 

Vårdrelationer där patienter med psykisk ohälsa ges en möjlighet att känna 

förtroende för sjuksköterskor är en faktor som påverkar hur patienterna upplever 

sjuksköterskornas bemötande. Därför är kontinuerliga vårdrelationer ett 

organisatoriskt ansvar för att möjliggöra en god och säker vård (Ratanawongsa et 

al., 2011; Roberge et al., 2016; Schroeder, 2013). I en studie av Roberge et al. 

(2016) beskriver de tillfrågade patienterna sin upplevelse av att slussas runt och 

inte få möjlighet att skapa långvariga vårdrelationer. Patienterna upplever det som 

ett problem att det saknas förutsättningar för en kontinuerlig vårdrelation. 

Patienterna har en positiv upplevelse av sjuksköterskor som uppvisar ett genuint 

intresse av dem och finns där över tid. Enligt patienterna fyller sjuksköterskorna en 

kompletterande roll till skillnad från läkare som endast fokuserar på det 

medicinska och inte avsätter tid för att lyssna på deras känslomässiga problem. 

Hur sjuksköterskor och patienter ser på vårdrelationer skiljer sig åt menar 

Ratanawongsa et al. (2011) som intervjuat patienter med både somatisk och 

psykisk ohälsa samt de sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter. 

Sjuksköterskorna uppfattar inte att vårdrelationen kan ha en avgörande betydelse 

för patienterna. Därför ser de heller inte vinningen av kontinuitet och långvariga 

patientrelationer. Deras erfarenhet och upplevelse är att de inte kan påverka 

patientens psykiska hälsa. Sjuksköterskorna har ett mer resultatorienterat synsätt 

som värderar mätbara tecken och symtom. Utifrån patienternas perspektiv är 

kontinuitet en faktor för att skapa en vårdrelation. En tillitsfull och genuin relation 

med sjuksköterskan kan enligt patienterna förbättra deras livskvalité och stärka 

deras förtroende för vården. 

 

4.3 Kunskap 

Bristande kunskap är en faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa på sjukhus. Kunskap kan förvärvas genom utbildning 

eller erfarenhet. Erfarenheten kan både vara arbetslivserfarenhet och personlig 

erfarenhet. Även personlig lämplighet är betydelsefullt för att kunna bemöta 

patienter med psykisk ohälsa på ett tillfredsställande sätt. 

 



 

21 
 

4.3.1 Utbildning 

En faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk 

ohälsa på sjukhus är utbildning. Sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård 

upplever att det finns brister i sjuksköterskeutbildningen. De uttrycker att 

utbildning inte förbereder dem för att möta patienter med psykisk ohälsa vilket 

bidrar till att de känner sig obekväma i dessa patientmöten (Bodner et al., 2011; 

MacNeela et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; Roberge et al., 2016; Warren et 

al., 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012). Enligt MacNeela et al. (2012) saknar de 

tillfrågade sjuksköterskorna på flera medicin/kirurg-avdelningar tydliga riktlinjer 

och strategier för att kunna ge en adekvat omvårdnad till patienter med psykisk 

ohälsa på sjukhus. Sjuksköterskorna som intervjuats i Poggenpoel et al., (2011) 

studie berättar att de endast fått lära sig en strategi för att möta patienter med 

psykisk ohälsa som uppvisar ett aggressivt beteende. I de fall då den utlärda 

strategin inte är verksam så saknas andra verktyg eller strategier för att lösa 

situationen. Sjuksköterskorna upplever en oförståelse inför patienter med psykiska 

problem och anser att mer utbildning inom psykiatrisk omvårdnad skulle bidra till 

att denna patientgrupp erbjuds en bättre och säkrare vård. Bodner et al. (2011) har 

undersökt hur patienter med borderline personlighetsstörning blir bemötta av olika 

yrkeskategorier. Sjuksköterskor bemöter dessa patienter med mindre empati än 

både läkare och psykologer och anser själva att de saknar relevant utbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad samt kunskap om diagnostiska verktyg. De är av 

uppfattningen att en fördjupad kunskap kan leda till ett mer empatiskt bemötande 

av dessa patienter. 

 

4.3.2 Erfarenhet 

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda patienter med psykisk ohälsa är 

en faktor som påverkar hur de uppfattar och bemöter patienter som har någon form 

av psykisk ohälsa (Bodner et al. 2011; MacNeela et al. 2012; Roberge et al. 2016). 

MacNeela et al. (2012) menar att sjuksköterskor med ingen eller lite erfarenhet av 

patienter med psykisk ohälsa var mer benägna än sjuksköterskor med mer 

erfarenhet att se patienter med psykisk ohälsa som hotfulla. Enligt Roberge et al 

(2016) leder brist på personal med erfarenhet av patienter med psykisk ohälsa till 
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ett bristfälligt bemötande. Detta upplevs som förminskande av patienterna. Bodner 

et al. (2011) påstår att sjuksköterskor med kortare erfarenhet av patienter med 

självdestruktiva beteenden och som inte är bekanta med relevanta 

behandlingsmetoder tolkar dessa beteenden som provocerande oftare än andra 

sjuksköterskor. Motstridiga uppgifter framkommer i en studie av Warren et al. 

(2012) som menar att längden på arbetslivserfarenhet inte tycks ha något samband 

för hur sjuksköterskorna bemöter patienter med psykisk ohälsa på en utvald 

intensivvårdsavdelning. MacNeela et al., (2012) har intervjuat sjuksköterskor på 

medicin/kirurgi-avdelningar som anser att sjuksköterskor bör ha en personlig 

lämplighet för att kunna ge god omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa.  

 

5. Diskussion 
 
Vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk 

ohälsa på sjukhus tycks vara komplext och mångfasetterat. En del faktorer 

påverkar varandra vilket medför att små förändringar kan få stora konsekvenser. 

Genom att sjuksköterskor har kunskap och förståelse för dessa faktorer kan de i 

den kliniska verksamheten uppmärksamma vad som är viktigt för patienterna i 

bemötandet. Därmed har sjuksköterskor en möjlighet att göra skillnad för hur 

patienterna upplever kontakten med vården. Detta kan på sikt bidra till att stärka 

fler människors möjligheter till en god hälsa vilket är målet för hälso- och 

sjukvården och sjuksköterskans uppgift. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa forskning som belyser vilka 

faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa 

på sjukhus. Dessa faktorer har i resultatet presenterats i tre huvudkategorier vilka 

är attityder, organisation och kunskap. I kategorin attityder och känslor är rädsla, 

stigmatisering och skuldbeläggande framträdande faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Den andra 

huvudkategorin är organisation. Där presenteras hur miljö, ledarskap och den 

övergripande vårdorganisationen värderar tid och resurser vilket även blir faktorer 
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som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa. 

Kategorin kunskap avser sjuksköterskors utbildningsgrad samt yrkesrelaterade och 

personliga erfarenheter. Här lyfts vikten av utbildning inom psykiatri och behovet 

av erfarenhet att möta dessa patienter. Personlig lämplighet och förmåga att höja 

den individuella kompetensen påverkar också sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten åskådliggör att sjuksköterskor ofta känner sig obekväma i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor bemöter patienter med 

psykisk ohälsa på ett fördomsfullt och generaliserande sätt. Det har visat sig att 

flera sjuksköterskor har en förutfattad och felaktig bild av patienter med psykisk 

ohälsas situation. Dessa sjuksköterskor ägnar heller ingen tid åt att ta reda på hur 

det personliga lidandet ser ut vilket medför att den individuella patientsituationen 

inte synliggörs. Bemötandet färgas av sjuksköterskornas attityder och påverkas av 

fördomar och samhällets normer. Sjuksköterskor bemöter patienter med psykisk 

ohälsa utifrån vad de tror förväntas av dem (Bodner et al., 2011; Chu & Galang, 

2013;Ford, 2011; MacNeela et al., 2012; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015; 

Poggenpoel et al., 2011; Ratanawongsa et al., 2011; Roberge et al., 2016; Schluter 

et al., 2011; Warren et al., 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012). Detta påverkar 

bemötandet av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus och är inte förenligt med 

ett personcentrerat förhållningssätt (McCormack & McCance, 2010). 

Patienter med psykisk ohälsa kan uppfattas som en utsatt grupp (Sandman & 

Kjellström, 2013). Således är det angeläget att dessa patienter erbjuds en trygg och 

säker vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Dessvärre påvisar 

litteraturöversikten motsatsen. Nämligen att patienter med psykisk ohälsa befinner 

sig i en prekär situation där de inte får tillgång till detta i samma utsträckning som 

andra patienter. 

Eriksson (1994) menar att alla patienter har ett lidande. Somatisk sjukdom i 

kombination med psykisk ohälsa genererar ett mer komplext vårdbehov. Känslor 

av maktlöshet eller en förlorad autonomi kan enligt Eriksson utlösa ett emotionellt 
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lidande hos patienten. Hon menar vidare att ett bristfälligt bemötande eller 

utebliven adekvat vård kan bidra till ett mer omfattande vårdlidande. Patienter med 

psykisk ohälsa känner sig förminskade och maktlösa i mötet med vården (Bodner 

et al., 2011; MacNeela et al. 2012; Pauly et al., 2015; Ratanawongsa et al., 2011; 

Roberge et al., 2016; Schroeder, 2013; Yuksel et al., 2014). En aspekt kan vara 

sjuksköterskor som inte är medvetna om sin maktrelation i förhållande till 

patienterna och hur den kan gynna hälsa eller orsaka lidande. 

Psykisk ohälsa rymmer en komplexitet som sjukvården har svårt att greppa. Ett 

exempel på det är när patienter med psykisk ohälsa önskar att inkluderas i ett 

sammanhang och bli sedda som "vanliga människor" men samtidigt tycker att det 

är viktigt att deras psykiska ohälsa inte nonchaleras eller förbigås (Schroeder, 

2013). Detta kan tolkas som en motsättning. Sjuksköterskor utmanas i att bemöta 

den här patientgruppen på ett respektfullt och värdigt sätt där patientperspektivet är 

utgångspunkten utan att förringa de konsekvenser som psykisk ohälsa kan ge. 

Detta för att möjliggöra att personcentrerad vård ska bli verklighet för alla 

patienter oavsett om vårdbehovet grundar sig i psykisk ohälsa eller somatisk 

sjukdom. En faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa är patienternas beteende. De patienter som har en  förmåga att 

uppfatta och anpassa sig till de normer och förväntningar som finns i vårdklimatet 

får ett bättre bemötande (Roberge et al., 2016; Schroeder, 2013; Yuksel et al., 

2014). Omtanke och respekt gentemot patienter ska inte vara avhängt ett beteende 

som behagar sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Detta framgår av Hälso-och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och påtalas även i Förenade Nationernas 

(2008) mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor som har intervjuats av Warren et al. 

(2012) framhåller att alla patienter förtjänar att bli bemötta med respekt. Samtidigt 

framkommer det i samma studie att alla i realiteten inte blir det. Det tycks vara 

enklare för sjuksköterskor att orientera sig i en miljö där vitala parametrar kan 

kontrolleras och symtom och tecken värderas. Med stöd av mätinstrument och 

fysiska undersökningar som tydligt kan påvisa och visualisera patientens status får 

sjuksköterskor en tydlig och konkret bild av patientens somatiska behov. Den 

kunskapen medför att sjuksköterskan kan ordinera lämpliga omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskorna upplever att de inte kan påverka patienters psykiska hälsa vilket 

leder till att de känner sig maktlösa och otillräckliga. Det är en faktor som påverkar 
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deras bemötande av dessa patienter. Psykisk ohälsa är en okänd terräng. Inte bara 

för sjukvården men det tydliggörs inte sällan i vårdsammanhang där bemötandet 

ställs på sin spets när vårdrelationen utgår ifrån en asymmetrisk grund (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visar att psykisk ohälsa är tabu. Fördomar mot och stigmatisering av 

personer med psykisk ohälsa tycks finnas överallt i samhället. När sjuksköterskor 

omedvetet anammar samhällets normer är det inte oproblematiskt att 

uppmärksamma och förändra åsikter och värderingar som florerar. Patienter med 

beroendesjukdom möts av attityder att de har sig själva att skylla för sin situation 

och psykiska ohälsa (Chu & Galang, 2013; Ford, 2011; Morley et al., 2015; Pauly 

et al., 2015; Warren et al., 2012). Sjuksköterskorna förknippar beroende med 

kriminalitet och tycker att dessa patienter är misslyckade individer som saknar 

motivation till att ta hand om sin hälsa (Ford, 2011; Morley et al., 2015). Psykisk 

ohälsa kan drabba flera delar av livet och medföra att det sociala nätverket och 

kontakten med andra människor begränsas. Sjukvårdspersonal spelar därför en stor 

roll i många patienter med psykisk ohälsas liv. Därför kan det vara värdefullt att ta 

reda på patienters situation, förväntningar och behov.  

Sjuksköterskor upplever att patienter med psykisk ohälsa är mer tidskrävande än 

andra patienter. De tycker inte att de själva har tid eller möjlighet att ta hand om 

deras omfattande och komplexa vårdbehov. Det är en faktor som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus 

(Poggenpoel et al., 2011; Roberge et al., 2016). En reflektion är att det inte 

framkommer av sjuksköterskeperspektivet att det finns ett sjuksköterskeansvar 

gentemot patienter med psykisk ohälsa. Det kan tolkas som ett skuldbeläggande av 

patienterna där sjuksköterskorna väljer att se hinder istället för möjligheter. 

Sjuksköterskorna menar att en bristande kompetens, kunskap och effektivitet i 

vårdkedjan kan leda till att den psykiska ohälsan ökar och att ett annat stöd från 

samhället hade kunnat förhindra detta (Roberge et al., 2016). För att sjukvården 

ska vara effektiv, patientsäker och kunna tillgodose alla patienters behov behöver 

både sjuksköterskor och vårdorganisationen samarbeta och ta ansvar. Hela 

vårdkedjan behöver fungera och erbjuda patienter med psykisk ohälsa en likvärdig 

vård utan att döma eller se dessa patienter som en homogen grupp.  
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Med vetskap om hur patienter med psykisk ohälsa drabbas och bemöts anser vi det 

vara angeläget att sprida kunskap som motverkar fördomar och stigmatisering av 

denna patientgrupp. 

                                                                                                                                                                                                                                            

5.3 Metoddiskussion 

Artikelsökningar gjordes genom databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo som är 

inriktade mot medicin, omvårdnad och psykiatrisk omvårdnad. Genom att 

inkludera artiklar från flera databaser ökar sannolikheten för att relevanta artiklar 

hittas vilket medför att trovärdigheten för litteraturöversikten ökar (Friberg, 

2017b).  

Strävan har varit att objektivt inhämta artiklar och granska dessa. Det kan inte 

uteslutas att förförståelse och personliga intressen kan påverka urvalets 

objektivitet. För att hitta objektiva och relevanta sökord som kunde generera 

tillförlitliga artiklar tillfrågades en bibliotekarie på Högskolan Dalarna som var 

behjälplig med att föreslå sökord för ordet bemötande. Detta för att säkerställa att 

sökorden motsvarade ordets innebörd då ordet bemötande av oss inte uppfattades 

som särskilt gripbart. Det var även av vikt att utgå från sökord som överensstämde 

med litteraturöversiktens syfte. De artiklar som utifrån abstraktet verkade svara på 

studiens syfte lästes i fulltext. Elva av de artiklar som lästes i fulltext valdes sedan 

bort eftersom de inte ansågs relevanta för syftet. Med anledning av att 

litteraturöversikten skrevs som ett examensarbete på grundnivå exkluderades 

ytterligare fyra artiklar eftersom de utgick ifrån ett tydligt specialiserat psykiatriskt 

omvårdnadsperspektiv. Detta resulterade i att litteraturöversikten baserades på 14 

artiklar i stället för 15 som är Högskolan Dalarnas rekommendation. Tolv av 

artiklarna var kvalitativa och två var kvantitativa. Innehållet i valda artiklar ansågs 

likväl ge tillräcklig information för att presentera ett trovärdigt resultat. Artiklarnas 

kvalité studerades och värderades genom granskningsmallar som fastställde att 

samtliga höll en hög kvalité vilket stärker trovärdigheten. Flera studier påvisade 

samstämmiga och kompletterande resultat rörande faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bemötande av personer med psykisk ohälsa på sjukhus vilket 

enligt Willman et al. (2016) understödjer litteraturöversiktens trovärdighet. 
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Willman et al. menar vidare att artiklar som presenterar ett splittrat resultat med 

motsägelsefulla uppgifter anses mindre betydande. Litteraturöversikten redogör för 

skillnader samt belyser motstridiga uppgifter i mindre frågor vilket kan uppfattas 

som en svaghet. Detta ansågs dock inte påverka resultatet i sin helhet utan har 

tolkats med vetskap om forskningens syfte och att utgångspunkten skiljer sig åt 

samt redogör för olika infallsvinklar och perspektiv. Enligt Forsberg & Wengström 

(2016) bör en litteraturöversikt baseras på artiklar som publicerats de senaste tre 

till fem åren eftersom forskning är en färskvara. Detta kan medföra att delar av 

valda artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten kan anses vara 

inaktuella. Polit & Beck (2012) framhåller att en studies trovärdighet stärks om 

studiens resultat kan återges vid en ny sökning. Med anledning av detta har 

sökningarna sammanställts i tabellform. 

I analysen av artiklarna användes integrativ analys där kärnan i artiklarna bryts ner 

i delar och sätts ihop till en ny helhet. Detta kan bidra till en djupare analys där 

likheter och skillnader tydliggörs. Enligt Friberg (2017b) kan även risken för 

feltolkningar öka. Strävan har varit att synliggöra och minimera den risken. 

Genom lyhörd kommunikation och ett nära samarbetet har målet varit att återge 

resultaten så korrekt som möjligt. Skrivprocessen genomsyrades av ett dynamiskt 

och kompletterande samarbetssätt där olika uppfattningar, infallsvinklar och 

perspektiv tillvaratogs. Vidare har återkoppling och synpunkter från handledare, 

medstudenter och andra personer mottagits för att styrka litteraturöversiktens 

kvalité. 

 

5.4 Etikdiskussion 

Enligt Sandman & Kjellström (2013) syftar forskningsetiska principer inom 

omvårdnadsforskning till att göra gott, inte skada samt att upprätthålla rättvisa. Det 

är av vikt att patientens autonomi upprätthålls och respekteras. I denna 

litteraturöversikt har avsikten varit att söka vetenskapliga artiklar av hög kvalité 

samt att återge resultaten från de utvalda artiklarna utan att förvränga, förstärka 

eller reducera innehållet. Med anledning av att patientgruppen som ingick i 

litteraturöversikten kan uppfattas som utsatt blir det etiska övervägandet i 

originalstudierna särskilt viktigt. Därför är alla utvalda artiklar godkända av en 
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etisk kommitté och samtliga deltagare har lämnat samtycke till att delta i studierna. 

Då patienter med psykisk ohälsa ofta möts av fördomar och denna 

litteraturöversikt synliggör detta finns en risk att ytterligare främja och förstärka 

dessa ogrundade uppfattningar. I litteraturöversikten lyfts ett flertal provocerande 

åsikter och fördomar. Det har varit väsentligt att synliggöra dessa uppfattningar för 

att inte förvränga resultatet. Det som uttrycks av sjuksköterskorna som intervjuats i 

originalstudierna bör läsas utifrån ett reflekterande förhållningssätt och med 

medvetenhet om litteraturöversiktens kontext. 

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället  

Att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa på sjukhus kan synliggöra det behov och brister som finns i 

bemötandet av dessa patienter. Det har visat sig att organisationen är otillräcklig 

samt att kunskapsnivån inte räcker till och detta påverkar sjuksköterskors 

bemötande av och attityder till patienter med psykisk ohälsa. Dessa faktor är 

möjliga att påverka. Det är en fråga för arbetsledningen inom hälso- och 

sjukvården samt för vårdutvecklare i det kliniska arbetet. Det är också ett 

individansvar att rannsaka sig själv och sina egna värderingar samt sitt eget 

förhållningssätt. Det gäller både vårdpersonal och patienter. Även inom 

vårdutbildningen finns ett ansvar och en möjlighet att arbeta för en 

attitydförändring. Genom att belysa de faktorer som leder till ett bristfälligt 

bemötande av personer med psykisk ohälsa kan problematiken uppmärksammas. 

Det är en början till en förändring där ett annat förhållningssätt kan leda till 

hälsovinster för individer med psykisk ohälsa. Eftersom psykisk ohälsa breder ut 

sig i samhället kan detta generera en gynnsam inverkan även utifrån ett 

samhällsperspektiv. En trygg och säker vård där det finns tilltro för hälso- och 

sjukvårdens kompetens främjar människors möjligheter till att återta hälsan. En 

vinst av det kan vara att fler människor kan bidra till samhällets tillväxt 

exempelvis genom förvärvsarbete. Att hälso- och sjukvården besitter en 

kompetens och beredskap för att ta hand om dessa patienter är därför av stor vikt. 
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5.6 Konklusion 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att det finns påverkbara faktorer som har 

betydelse för bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. Faktorerna avser 

attityder, organisation och kunskap. Exempelvis upplever sjuksköterskor att 

somatiska vårdavdelningar inte är anpassad för att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. De anser att det råder en tidsbrist samt att vårdmiljön inte stödjer dessa 

patienters behov. Vidare upplever sjuksköterskorna att de saknar stöd från 

arbetsledningen. Sjuksköterskorna riktar även kritik mot utbildningen som de 

menar inte förberett dem för den komplexitet som finns i vårdandet av patienter 

med psykisk ohälsa. Litteraturöversiktens syfte var att belysa faktorer som har 

betydelse för sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa på 

sjukhus. Utifrån patienternas perspektiv var en genuin vårdrelation en premiss för 

att skapa förtroende för och tillit till sjuksköterskan. Patienternas önskan var att 

bemötas med respekt och inkluderas i samhället. Litteraturöversikten tydliggör att 

personer med psykisk ohälsa får ett bristfälligt bemötande av sjuksköterskor. Det 

leder till att patienter med psykisk ohälsa riskerar att förlorar rätten till sin 

autonomi och integritet. Inte sällan präglas bemötandet av fördomar och okunskap 

vilket medför att patienterna har begränsade förutsättningar till en god och säker 

vård på lika villkor. Även samhällets föreställningar om patienter med psykisk 

ohälsa påverkar hur dessa patienter bemöts. Detta strider mot det riktlinjer 

gällande personcentrerad vård som förespråkas inom hälso- och sjukvården. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Under artikelsökningen utökades tidsintervallet med anledning av att inte 

tillräckligt många artiklar svarade på litteraturöversiktens syfte. De artiklar som 

hade ett tydligt perspektiv på specialiserad psykiatrisk vård valdes bort. Flera av de 

artiklar som tycktes svara på litteraturöversiktens syfte handlade om patienter på 

sjukhus med allvarlig psykisk ohälsa eller beroendesjukdom. Artiklar gällande 

lindrigare psykisk ohälsa och bemötandet av dessa patienter hittades inte. 

Personcentrerad vård är ett centralt och ändamålsenligt begrepp med syfte att 

stärka patientinflytandet. Dessvärre implementeras inte detta tillfredsställande i 

hälso- och sjukvården för alla patientgrupper. Därför är vidare forskning och 
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utveckling väsentligt för att gynna vårdkvalitén och möjliggöra en jämlik vård. 

Psykisk ohälsa berör många människor. Därför är ämnet psykisk ohälsa inte bara 

av vikt för sjukvården. Kunskap om psykisk ohälsa kan öka förståelsen och bidra 

till ett mer tolerant och inkluderande samhälle.  
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Bilaga 1 

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?   
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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 2  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa 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 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?   
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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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Författare 
År  
Land 

Titel     Bilaga 3 Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Schroeder R. 
 
2013 
 
USA 
 
 

The seriously mentally ill 
older adult: perceptions 
of the patient-provider 
relationship. 

Att lyfta äldre patienter 
med allvarlig psykisk 
ohälsas erfarenheter och 
uppfattning av 
vårdrelationer. 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
undersökning 

n=8 Patienterna anser att 
vårdpersonal saknar 
kompetens att möta och se 
deras behov samtidigt har 
patienterna en uppfattning 
om hur vårdpersonal istället 
borde agera. 

80% 

Zolnierek CD, 
Clingerman EM 
 
2012 
 
USA 

A medical-surgical 
nurse's perceptions of 
caring for a person with 
severe mental illness. 

Att utforska hur 
sjuksköterskor inom 
medicin-kirurgi uppfattar 
det att vårda patienter 
som har allvarlig psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande  
fallstudie 

n=1 Sjuksköterskan upplever att 
hen inte har förutsättningar 
att möta dessa patienter. 
Hen känner sig inte trygg i 
sin yrkesroll och upplever 
obehag och osäkerhet.  

80% 

Warren OU, 
Sena V, Choo E, 
Machan J. 
 
2012 
 
USA 

Emergency physicians' 
and nurses' attitudes 
towards alcohol-
intoxicated patients. 

Att undersöka 
skillnaderna i attityder 
mellan akutläkare och 
sjuksköterskor gentemot 
patienter som vårdas för 
alkoholintoxikation.   

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 

n=140 Attityderna mot patienter 
som vårdas för 
alkoholintoxikation bygger 
till stor del på fördomar och 
dålig tilltro till att 
patienterna kan rehabiliteras. 
Både läkare och 
sjuksköterskor har dessa 
attityder men 
sjuksköterskorna i ännu 
högre grad än läkarna.  

83% 

Poggenpoel M, 
Myburgh DE, 
Morare M.  
 
2011 
 
Ryssland 

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

Att utforska och 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
interagera med patienter 
som har psykisk ohälsa 
på medicinavdelningar.  

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
undersökning 

n=8  Sjuksköterskor upplevde 
frustration och rädsla när de 
vårdar patienter med psykisk 
ohälsa. Detta påverkas av 
bristande kunskaper om 
psykisk hälsa.  
 

92% 

Roberge P et al  
 
2016 
 
Kanada 

A qualitative study of 
perceived needs and 
factors associated with 
the quality of care for 
common mental 
disorders in patients with 
chronic diseases: the 
perspective of primary 
care clinicians and 
patients. 

Att utforska vilka behov 
och hinder som finns för 
att kunna ge en 
tillfredställande vård till 
patienter med kronisk 
sjukdom som samtidigt 
har psykisk ohälsa. 
Artikeln lyfter både 
vårdarperspektivet och 
patientperspektivet. 
  
 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 
 
 

n=28 För att kunna ge en 
tillfredställande vård till 
dessa patienter behövdes en 
holistisk helhetssyn av 
patienten. En välfungerande 
samordning mellan olika 
vårdprofessioner samt en 
god kommunikation var 
betydelsefullt. Patienterna 
upplevde att vårdpersonalen 
hade tidsbrist och undvek 
därmed att kommunicera sin 
psykiska hälsa. Vården som 
riktar sig mot psykisk ohälsa 
erbjöds därför inte i 
tillräcklig utsträckning.  

96% 

Chu C, Galang A  
 
2013 
 
Kanada 
 

Hospital nurses' 
attitudes toward patients 
with a history of illicit 
drug use 

Att beskriva 
sjuksköterskors attityd 
mot patienter med 
narkotikamissbruk som 
vårdas på en 
medicinavdelning. Samt 
att identifiera faktorer 
som bidrar till dessa 
attityder.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 

n=73 Sjuksköterskor som har 
erfarenhet av att möta denna 
marginaliserade patientgrupp 
och känner sig trygga i sin 
yrkesroll har större empati 
och medkänsla för patienter 
med narkotikamissbruk.  

86 % 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Yuskel, C., 
Bingol, F., & 
Oflaz, F. 
 
2014 
 
Turkiet 
 

‘Stigma: the cul-de-sac 
of the double bind’ the 
perspective of Turkiye; a 
phenomenological study 

Att utforska och 
beskriva stigmatisering 
som upplevs av individer 
med psykiska problem. 
Även se samband och 
konsekvenser av psykisk 
ohälsa, behandlingar och 
sociala miljöer.  

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n= 33  Stigmatisering, normer och 
värderingar drabbar 
personer med psykisk 
ohälsa. Metoderna för att 
motverka stigmatisering är 
ofta ineffektiva.  

92% 

Morley G, Briggs 
E & Chumbley 
G. 
 
2014 
 
England 

Nurses´experiences of 
patients with substance- 
use disorder in pain: A 
phenomenological study 

Att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta 
med patienter som har 
smärta och ett 
narkotikaberoende. 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
studie 

n=5 Sjuksköterskorna upplever 
att det är en komplicerad 
patientgrupp som inte följer 
de behandlingsdirektiv som 
finns.  

84 % 

Schulter J. 
Seaton P & 
Chaboyer W. 
 
2011 

 
Australien 

Understanding nursing 
scope of practice: A 
qualitative study 

Att förstå hur 
omfattande 
sjuksköterskeyrket är 
och att det förändras 
beroende av en rad 
faktorer. Olika 
patientgrupper har olika 
behov och olika 
sjuksköterskor har olika 
erfarenheter och 
personliga egenskaper.  

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 
 
 
 

n=20 Sjuksköterskorna tycker att 
patienter med psykisk ohälsa 
inte passar in i ramen för 
vården som bedrivs på en 
medicin/kirurgavdelning. 
Det uppfattas enklare att ge 
vård där förutsättningar 
finns för denna 
patientgrupp.  

80 % 

Bodner E, 
Cohen-Fridel S, 
& Iancu I. 
 
2011 
 
Israel 

Staff attitudes toward 
patients with borderline 
personality disorder 

Att undersöka om det 
finns skillnad i attityden 
mot patienter med 
borderline 
personlighetsstörning 
hos sjuksköterskor, 
läkare respektive 
psykologer.  

Kvantitativ 
 
Enkätundersökning 

n=57 Sjuksköterskor hade mindre 
empati för patienter med 
borderline 
personlighetsstörning än 
både läkare och psykologer. 
Patienter med suicidtankar 
ansågs av alla tre undersökta 
vårdpersonalkategorier vara 
provocerande vilket blev ett 
hinder för vården.  

81 % 

MacNeela P, 
Scott A, Treacy 
M. Hyde A. & 
O´Mahony R 
 
2012 
 
Irland 

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

Att undersöka vilka 
attityder som finns hos 
sjuksköterskor på en 
medicin/kirurgi 
avdelning mot en patient 
med psykisk ohälsa.  

Kvalitativ  
 
Fokusgrupper samt 
intervju 

n=13 Sjuksköterskorna hade olika 
attityder mot patienten med 
psykisk ohälsa. Detta 
påverkar hur de förhåller sig 
till honom och skapar en 
föreställning om vad han har 
för behov. Några hade 
uppfattningen att han var 
mycket skör och andra att 
han var en risk för sig själv 
eller andra.  

84 % 

Ratanawongsa 
N, Wright S, 
Vargo E, & 
Carrese J.  
 
2011 
 
USA 

Challenges in primary 
care relationships: 
Seeing it from both sides 

Att belysa både patienter 
och vårdpersonals 
perspektiv av 
komplicerade 
vårdrelationer.  

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=34 Patienterna upplevde 
vårdrelationen mer positiv 
än vårdpersonalen. I 
utmanande vårdrelationer är 
det viktigt med tillit.  

84 % 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Ford R. 
 
2011 
 
Australien 

Interpersonal challanges 
as a constraint on care: 
The experience of 
nurses´care of patienten 
who use illicit drugs 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
patienter som använder 
narkotika.  

Kvalitativ 
 
Skrivna rapporter 
 
 
 

n=311 Sjuksköterskorna påtalar 
svårigheter med att vårda 
patienter som använder 
narkotika. De upplever 
ibland patienterna som 
hotfulla, aggressiva, 
manipulerande och ovilliga 
att ta ansvar för sin egen 
hälsa.  

88% 

Pauly B., McCall 
J., BrowneA., 
Parker J., & 
Mollison A.  
 
2015 
 
Kanada 

Toward Cultural Safety. 
Nurse och Patient 
Perceptions of Illicit 
Substance Use in a 
Hospitalized Setting 

Att belysa 
sjuksköterskors och 
patienters uppfattning 
om narkotikabruk på 
sjukhus. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=34 Narkotikabruk ses ofta som 
ett personligt misslyckande, 
en kriminell aktivitet och 
offer för en 
beroendesjukdom. Detta 
påverkar tillgången till 
adekvat vård.  

92% 


