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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem och ungefär 16% av världens befolkning 

beräknas idag lida av någon form utav psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ett 

ökat behov av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva 

vården med respekt för alla människors lika värde. Tidigare forskning visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal inom den somatiska vården har negativa attityder till denna patientgrupp 

då de upplever dem som skrämmande, oförutsägbara och tidskrävande. 

Syfte: Att beskriva vilka attityder patienter med psykisk ohälsa upplever i kontakt med hälso- 

och sjukvårdspersonal inom den somatiska vården. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och baseras på 15 vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Databassökningar genomfördes i databaserna 

PsycINFO och Cinahl med sökord som motsvarade syftet. De inkluderade artiklarna var 

etiskt godkända och resultatet sorterades in i teman samt subteman.  

Resultat: Patienter med psykisk ohälsa upplevde stigmatiserande attityder i form utav att de 

fick en markering i journalen samt att de endast sågs utifrån sin diagnos. Patienterna 

upplevde även diskriminerande attityder i form av att de blev misstrodda och inte tagna på 

allvar samt upplevelser av att ses som ett objekt istället för självständiga individer. 

Slutsats: Attityderna som patienterna med psykisk ohälsa upplevde påverkade dem så pass 

negativt att de i viss mån undvek att söka vård. Dessa attityder från hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppfyller inte intentionerna för Diskrimineringslagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen eller Patientlagen som anger att alla människor har rätt lika vård och alla 

människors lika värde ska respekteras. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Attityder, Hälso-och sjukvård, Litteraturöversikt, Psykisk ohälsa, Upplevelser. 



 

 

Abstract  

Background: Mental illness is a growing problem and approximately 16% of the world's 

population is currently expected to suffer from some form of mental illness. People with 

mental illness have an increased need for health and medical care and the responsibility of 

the healthcare staff is to practise care with respect for all people's equal value. Previous 

research shows that healthcare professionals in the somatic care have negative attitudes to 

this patient group as they experience them as frightening, unpredictable and time-consuming. 

Purpose: To describe which attitudes patients with mental illness experience in contact with 

healthcare professionals in the somatic care. 

Method: The study was conducted as a literature review and is based on 15 scientific articles 

with qualitative and quantitative approach. Database searches were performed in the 

databases PsycINFO and Cinahl with keywords that corresponded to the purpose. The 

included articles were ethically approved and the result was sorted into themes and sub-

themes. 

Result: Patients with mental illness experienced stigmatizing attitudes in the form of having 

a mark in the journal and that they were only seen on the basis of their diagnosis. The 

patients also experienced discriminatory attitudes in the form of being distrusted and not 

taken seriously, and experiences of being objectified instead of independent individuals. 

Conclusion: The attitudes experienced by the patients with mental illness affected them so 

negatively that they to some extent avoided seeking care. These attitudes from the healthcare 

staff do not meet the intentions of the Discrimination Act, the Health and Medical Care Act 

or the Patient Act, which states that all people have the right equal care and all people's equal 

value shall be respected. 
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Inledning 

Författarna upplever att det blir allt vanligare med psykisk ohälsa i samhället och att det blivit 

mer accepterat att våga prata om det. Författarna har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen i sjuksköterskeprogrammet mött många patienter med psykisk ohälsa och tyvärr 

har fördomar, rädsla, osäkerhet och negativ attityd mot dessa patienter identifierats hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Vi har även mött situationer där hälso- och sjukvårdspersonalen 

ansåg att patienter med självskadebeteenden ansågs skada sig själva för att söka 

uppmärksamhet, att patienter med psykisk ohälsa har uttryckt att de känner sig mindre värda 

och att de anser att det inte tjänar någonting till att söka hjälp för sina somatiska besvär då 

dessa besvär kopplas ihop med den psykiska ohälsan. Detta har väckt ett intresse hos 

författarna som vill undersöka detta och lyfta till ytan vilka attityder patienter med psykisk 

ohälsa upplever i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen inom den somatiska vården.  

 

Bakgrund 

Att vara psykiskt välmående är en grundläggande del av Världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av hälsa, detta för att möjliggöra för varje individ att förstå sin kapacitet och sina 

möjligheter i livet. Psykisk hälsa innebär att ha ett psykiskt välbefinnande och innebörden är 

att varje individ ska klara av påfrestningar i livet, kunna arbeta produktivt samt klara av att ha 

en fungerande funktion i samhället (WHO, 2013). Psykisk ohälsa innebär att det psykiska 

välbefinnandet är nedsatt (Folkhälsomyndigheten, 2019) och Socialstyrelsen (2018) menar 

att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som påverkar framför allt den drabbades 

tillvaro negativt, men även dess anhöriga och samhället i stort. Detta på grund av att de som 

lider av psykisk ohälsa riskerar att hamna i utanförskap på grund av dålig prestation i skolan, 

sjukskrivning och arbetslöshet. Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att psykisk ohälsa 

innefattar lättare psykiska besvär som ångest och oro, men även svårare besvär i form utav 

psykiatriska diagnoser som exempelvis depression och schizofreni. Människor som lider av 

dessa psykiska besvär innebär en stor utmaning för samhället och hälso- och sjukvården då 

de har sämre livsvillkor samt ökad dödlighet. Herlofson och Ekselius (2016) menar att 



 

2 
 

orsaken till att människor med psykisk ohälsa har ökad dödlighet är på grund av suicid, 

ohälsosamma levnadsvanor samt somatiska riskfaktorer så som övervikt, diabetes och höga 

blodfetter. 

 

I de globala folkhälsomålen presenteras hälsa och välbefinnande i folkhälsomål nummer tre 

och rubriken för målet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

människor i alla åldrar. Målet anger vidare att mental hälsa ska främjas och att det fram till 

2030 ska genomföras förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor 

som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa 

och välbefinnande i världen (Globalamalen, u.å).  

 

De nationella folkhälsomålen i Sverige anger att alla ska ha rätt till lika vård och att det 

övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela 

befolkningen. Särskilt viktigt är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta 

för ohälsa, bland annat personer med funktionsnedsättning där psykisk ohälsa räknas in 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Psykisk ohälsa i världen  

Psykisk ohälsa förekommer i hela världen och detta utmärker sig främst i form av olika 

ångest- och depressionstillstånd. År 2016 beräknades 16% av befolkningen i världen lida 

utav någon form av psykisk ohälsa och detta inkluderar både män och kvinnor i olika åldrar, 

dock är det främst kvinnor som lider av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Globalt lider mer än 300 miljoner människor idag utav depression vilket också är den främsta 

orsaken till funktionsnedsättning i världen. Vidare lever över 260 miljoner människor med 

ångestsjukdom och många av dessa människor lever med ångest och depression kombinerat. 

Den 10 oktober varje år uppmärksammas världshälsovårdens dag och det övergripande målet 

med dagen är att öka medvetenheten om psykiska problem och att mobilisera insatser som 



 

3 
 

stöd för att uppnå bättre psykisk hälsa (WHO, u.å). 

 

Psykisk ohälsa i Sverige  

Ett flertal undersökningar har påvisat att psykisk ohälsa hos vuxna och unga i Sverige har 

ökat de senaste tjugo åren (Socialstyrelsen, 2018) och depression och ångest tillhör de stora 

folksjukdomarna i Sverige idag vilket drabbar människor i alla åldrar. Risken att drabbas 

utav depressionssjukdom eller ångestsyndrom är 36% för kvinnor och 23% för män och 

redan idag lever ca 28% av Sveriges befolkning med någon form utav ångestrelaterade 

problem (Socialstyrelsen, 2017). Detta medför nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivningar 

(Socialstyrelsen, 2018) och hela 90% av alla sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa i 

Sverige idag inkluderar diagnoserna depression eller ångest, vilket innebär att detta är ett 

stort problem i Sverige idag (Socialstyrelsen, 2017). Patienter med psykiatriska diagnoser får 

sämre somatisk omvårdnad än den övriga befolkningen och detta innefattar allt ifrån det 

första bemötandet till behandling samt uppföljning efter vårdtiden (Herlofson & Ekselius, 

2016).  

  

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) styr hälso- och sjukvårdspersonalens arbete 

och lagen anger att alla människor har rätt till lika vård som ska ges med respekt för den 

enskilde individens integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa och tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Vidare påtalar HSL även vikten av att främja en god kontakt mellan patient och vårdpersonal 

och att vården ska utövas med synsättet att alla människor har lika värde oavsett tidigare 

diagnoser. Patientlagen (PL, SFS 2014:821) anger att hälso- och sjukvårdspersonalen skall 

stärka patienternas integritet, självbestämmande samt delaktighet i vården. Patienterna ska 

även snarast möjligt få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd, få information kring 

vilka undersöknings-, vård- och behandlingsmetoder som kan vara aktuella samt information 

om det förväntade förloppet av dessa. Sjuksköterskan ska i sin profession även arbeta utifrån 

värdegrund för omvårdnad som anger att samtliga patienter ska bemötas med respekt utifrån 
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deras egna upplevelser, människors olikheter samt vara öppen för patientens sårbarhet 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska är sjuksköterskans uppgift även att arbeta personcentrerat i samverkan med 

patienten som ska bemötas som en unik individ med individuella behov, resurser, värderingar 

och förväntningar. Sjuksköterskan ska arbeta i partnerskap med patienten och utgå från 

patientens unika berättelse för att patienten och sjuksköterskan ska kunna komplettera 

varandra samt ge förutsättningar för en god hälso- och sjukvård (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). McCance och McCormack (2013) menar att om 

patienter genom personcentrerad vård får känna sig sedda, bekräftade och respekterade så 

ökar deras känsla av välbefinnande.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården uttrycker 

mer negativa attityder gällande psykisk ohälsa och patienter med psykisk sjukdom än 

sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården. Sjuksköterskor som arbetar inom 

somatisk vård har beskrivit att de upplevde patienterna med psykiska sjukdomar som mer 

skrämmande, oförutsägbara och svårare att tala med än andra patienter. Dessa attityder 

visade sig finnas främst hos yngre och mindre erfarna sjuksköterskor och attityderna visade 

sig bero på egna erfarenheter samt fördomar från samhället (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008). Sjuksköterskor inom somatisk vård har vidare beskrivit att de inte var 

beredda och/eller inte kapabla till att möta och tillgodose de specifika behoven hos patienter 

med psykisk ohälsa och detta kan bidra till att patienterna inte får den helhetsvård som de bör 

få vilket kan påverka den främjande och förebyggande vården för att upprätthålla en god 

hälsa (Pagliarini-Waidman, Marcon, Pandini, Botura-Bessa & Paiano, 2012). I en studie av 

Rojas Vistorte et al. (2018) har det påvisats att läkare, framför allt äldre och erfarna, i 

primärvården hade stigmatiserande attityder mot personer med psykiska ohälsa. Många av 

läkarna kände sig obekväma med att bemöta dessa patienter vilket kan påverka patienterna 

negativt då de inte får den behandlingen de behöver eller att de själva på grund av 
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bemötandet de får väljer att avstå från vården som de är i behov utav. Vidare beskrivs i en 

studie gjord av Schluter, Seaton och Chaboyer (2011) att sjuksköterskor på medicin och 

kirurgavdelningar ansåg att patienter med psykisk ohälsa inte passade in där då de var mer 

tids- och vårdkrävande samt att de störde arbetsrutinerna på avdelningarna på grund av 

oväntade beteenden och därmed gav de en ökad arbetsbelastning och stress.  

 

Stigmatisering och diskriminering 

Stigma innebär att en person befinner sig i ett sammanhang där dess egenskap skiljer sig från 

de övriga i sammanhanget. Denna egenskap ses som en något mindre önskvärd egenskap och 

innebär att människan reduceras från en fullständig och vanlig människa till en utstött 

människa. Stigma i sin enkelhet betyder “märka” eller “stämplas” och att stämplas på grund 

utav sin psykiska ohälsa är stigmatisering i högsta grad då det innebär att personer som är 

utsatta stämplas på grund utav ett handikapp eller en diagnos (Goffman, 2014).  

 

Diskrimineringsombudsmannen (2019) anger att all form av diskriminering ska motverkas 

och lagen betonar även vikten av att främja människors lika rättigheter och möjligheter 

oavsett funktionsnedsättning. Diskriminering innebär enligt diskrimineringslagen att någon 

missgynnas eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vidare beskrivs i 

diskrimineringsombudsmannen (2019) att funktionsnedsättning berör fysiska och 

begåvningsmässiga begränsningar samt även psykiska begränsningar i en persons vardag. 

Diskriminering kan ske direkt och indirekt. Direkt diskriminering innebär att någon 

missgynnas utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna genom att få sämre behandling 

än någon annan i samma situation, till exempel i en vårdsituation. Indirekt diskriminering 

innebär att det finns en regel, rutin eller ett krav som verkar neutralt men särskilt missgynnar 

personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Begreppet missgynnande innebär att 

någons agerande eller beslut får negativa konsekvenser för en individ. 
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Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Phil Barker utformade i mitten av 1990-talet en modell, 

tidvattenmodellen, som syftar till att vägleda sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa genom att stötta patienten, vara nära och finnas till hands. Barker menar att 

hälsa kopplas ihop med hur människan utifrån sin egen livsberättelse förstår och formulerar 

den och att alla människor bär på sina historier som påverkas av sig själv, av andra och av 

miljön runt omkring. Olika livshändelser påverkar människors hälsa på olika sätt vilket kan 

leda till kriser. Kriser kan bidra till att patienten upplever sig som annorlunda vilket kan bli 

ett hot mot identiteten och självkänslan. I en kris är det viktigt att det finns en trygg och säker 

miljö runt omkring personen och det är sjuksköterskans ansvar att se till att detta tillgodoses 

genom att se patienten som en person och att patienten är i centrum, inte dess symtom 

(Wiklund & Lindwall, 2012). Vidare beskriver Wiklund och Lindwall att sjuksköterskan ska 

fungera som ett slags lots till patienten för att hjälpa patienten att återta samt forma sitt liv 

och det som då är viktigt är en bra relation och en trygg miljö mellan sjuksköterskan och 

patienten för att detta ska vara möjligt. Sjuksköterskan bör vara nyfiken, öppen och ärlig och 

arbeta för att patienten ska återberätta sin egen berättelse, delge sitt perspektiv på situationen 

samt få fram sina egna krafter. Detta för att patienten ska få förståelse för sina egna 

känslouttryck som kommer i samband med krisen samt vad som orsakar dessa olika känslor 

och beteenden. 

 

Problemformulering   

Psykisk ohälsa är ett växande problem inte bara i Sverige utan i hela världen. Personer med 

psykisk ohälsa är i stort behov utav hälso- och sjukvård då de ofta har somatiska riskfaktorer 

så som övervikt, diabetes och höga blodfetter. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att 

arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen samt Diskrimineringslagen där vården 

ska utövas utifrån alla människors lika värde och med respekt för de enskilda individerna. 

Hälso- och sjukvården ska vidare tillgodose patienternas behov av trygghet och förebygga 

ohälsa. Värdegrund för omvårdnad betonar även vikten av att bemöta patienterna och deras 
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upplevelser med respekt oavsett deras olikheter. Vidare beskriver omvårdnadsteoretikern Phil 

Barker att sjuksköterskan inte ska arbeta utifrån patientens symtom, utan att se patienten som 

en person och ha denna i centrum. Tidigare forskning visar att hälso- och sjukvårdspersonal 

som vårdar patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården har stigmatiserande 

attityder samt upplever patienterna som oförutsägbara och skrämmande. Detta leder till 

svårigheter att tillgodose patienternas behov och det kan även påverka deras behandling och 

hälsa. Det är därför av stor vikt att undersöka hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

attityderna från hälso- och sjukvårdspersonalen inom den somatiska vården. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka attityder patienter med psykisk ohälsa 

upplever i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal inom den somatiska vården.  

 

Metod  

Design  

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) innebär en 

litteraturöversikt att skapa en överblick av redan befintlig forskning inom ett specifikt 

område inom omvårdnad.  

 

Datainsamling och urval  

Författarna har sökt vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser för att 

kunna besvara vilka attityder patienter med psykisk ohälsa upplever i kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal inom den somatiska vården. För att hitta relevanta artiklar beskriver 

Karlsson (2012) att sökningarna bör göras i databaser för att hitta artiklar utifrån det valda 

ämnet. CINAHL är en databas som har mer än 3000 tidskrifter som bland annat belyser 

omvårdnad och PsycINFO är en databas med ungefär 2500 tidskrifter som belyser 

beteendevetenskap och psykologi (a.a.). Författarna har därför sökt de vetenskapliga 

artiklarna till litteraturöversikten i dessa två databaser då de ger ett utbud av artiklar inom det 
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valda området. Två av artiklarna har hittats via sekundär sökning. 

 

De sökord som användes var relevanta sökord utifrån litteraturöversiktens syfte. Följande 

huvudsökord användes: “Experience” och ”attitude” med synonymerna “attitudes of 

healthcare professionals” och “professional-patient relations”. ”Mental illness” med 

synonymerna ”mental health” och ”mental disorders”. ”Somatic care” med synonymerna 

”hospital”, ”health care”, “primary care” och “general hospital”. ”Patient experience” med 

synonymerna “patients satisfaction” och ”quality of health care”. “Mental health service 

users”. Sökorden ”psychiatry care” och “dementia” användes för att exkludera artiklar. 

Östlundh (2012) beskriver att sökorden kan kombineras med de Booleska sökoperatorerna 

AND, OR och NOT för att bestämma vilket samband de ska ha till varandra. Vidare beskrivs 

att trunkering kan användas för att få fram sökordens olika böjningsformer för att få träff på 

artiklar av betydelse. Litteraturöversiktens författare använde sig av både de Booleska 

sökoperatorerna samt trunkering för bästa resultat, vidare användes även MeSH termer 

(Medical Subject Headings) för att översätta svenska termer och ord till engelska. 

Begränsningar som gjordes vid databassökningen var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2008 och år 2019, vara skrivna på engelska och vara Peer Reviewed. 

  

I urvalet av artiklarna läste författarna först titlarna för att se att de motsvarade 

litteraturöversiktens syfte, vidare lästes abstract och om även det motsvarade syftet lästes 

artikeln i sin helhet samt kontrollerades mot inklusions- och exklusionskriterierna. 

Databassökning redovisas i bilaga 1.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier   

Följande inklusionskriterier användes: artiklar med hög eller medelhög kvalitet vars resultat 

besvarade litteraturöversiktens syfte. Vidare skulle artiklarna vara etiskt godkända och både 

män och kvinnor över 18 år (all adult) från olika somatiska vårdkontexter inkluderades. 

Följande exklusionskriterier användes: artiklar som handlade om bemötande av personer med 

psykisk ohälsa inom den psykiatriska vården, psykisk ohälsa i samsjuklighet med 
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demenssjukdom samt sjuksköterskans upplevelser av att bemöta patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

Värdering av valda artiklar  

Samtliga valda artiklar kvalitetsgranskades av författarna enligt Högskolan Dalarnas 

kvalitetsgranskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvalitetsgranskningsmallen för 

kvalitativa artiklar bestod av 25 frågor och mallen för kvantitativa artiklar bestod av 29 

frågor. Frågorna var utformade efter ja och nej frågor, se bilaga 3 och 4. Poängen har sedan 

sammanställts och räknats om till procent för att se vilken kvalitetsgrad artikeln har. För att 

uppnå hög kvalitet krävdes 80-100% “ja” svar, för medelkvalitet krävdes 70-79% och för låg 

kvalitet krävdes 60-69%. 

 

Tillvägagångssätt 

Samarbetet mellan författarna i litteraturöversikten genomfördes med nära och tät kontakt via 

både fysiska träffar samt träffar via connect. Författarna använde sig av samma sökstrategi 

och sökte var för sig fram 7-8 artiklar var i databaserna och samtliga artiklar lästes av båda 

författarna. De valda artiklarna kvalitetsgranskades sedan enskilt av författarna och 

sammanställdes i en artikelmatris. Författarna träffades sedan för att validera 

kvalitetsgranskningen samt sammanställningen av artiklarna i artikelmatrisen, detta för att 

gemensamt ta beslut kring vilka artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte och 

därmed skulle inkluderas. I analysarbetet arbetade författarna separat och hade varje dag 

avstämning för att kontrollera vilka fynd som gjorts och om det fanns några frågetecken 

kring artiklarna, detta för att undvika missförstånd, dubbelarbete och för att underlätta 

sammanställningen av artiklarna. Vid resultatskrivandet delades arbetet upp i olika kategorier 

mellan författarna och varje dag hade författarna en avstämning kring arbetet som gjorts 

under dagen för att inte upprepningar skulle göras samt för att gå igenom om det fanns några 
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frågetecken angående det som skrivits.  

  

Analys och tolkning av data 

Författarna sammanställde de inkluderade artiklarna i en artikelmatris, se bilaga 2. Analysen 

har gjorts med stöd av Friberg (2012) som beskriver att analysen kan genomföras i fem olika 

steg för att få en helhet av studierna. Dessa steg innebär att läsa igenom artiklarna och 

fokusera på resultatet för att få en helhet, identifiera nyckelfynd, sammanställa artiklarna 

utifrån resultatet, relatera de sammanställda artiklarna till varandra samt presentera analysen 

och dess helhet på ett tydligt sätt (a.a.). Utifrån dessa steg lästes artiklarna, i steg ett, som var 

relevanta flera gånger för att författarna skulle få en känsla av vad artikeln handlade om och 

för att få en övergripande förståelse för innehållet. I steg två påbörjades analysen och 

författarna färgmarkerade då nyckelfynden som identifierades i resultatdelarna. Vidare i steg 

tre sammanställdes resultatet av de valda artiklars resultat för att få en översikt av valt 

material och för att veta vad som vidare skulle analyseras. Vid sammanställningen delades 

resultatet upp i teman för att sortera nyckelfynden och för att få en översikt av innehållet. I 

steg fyra kontrollerades likheter och skillnader mellan vad som framkommit i resultatet och 

fler teman samt subteman identifierades för att dela in de resultat som liknade varandra 

respektive hade avvikande resultat. I steg fem, när analysen var klar, presenterade författarna 

resultatet i löpande text utifrån identifierade teman och subteman. 

 

Etiska överväganden 

Författarna har i litteraturöversikten tillämpat ett forskningsetiskt förhållningssätt enligt Polit 

och Beck (2012) som menar att forskning baseras på tre etiska principer; att se till 

forskningspersonernas bästa, att ha respekt för mänsklig värdighet och rättvisa. För att 

tillämpa ett etiskt förhållningsätt i en litteraturöversikt ska alla inkluderade artiklar vara 

granskade och godkända av en etisk kommitté. Vidare ska alla artiklar redovisas och 

presenteras så korrekt som möjligt oavsett personliga åsikter hos författarna. Även 

Helsinforsdeklarationen (Word Medical Association, 2018) presenterar riktlinjer angående 
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förhållningssätt vid studier som genomförts med människor som deltagare. Det är forskarnas 

ansvar för att deltagarna i studien är informerade om syftet med studien samt att deltagarna är 

informerade och införstådda angående lagar och regler gällande sina rättigheter, exempelvis 

att de när som helst får avsluta sin medverkan. Vidare beskriver Helsingsforsdeklarationen att 

deltagarna ska få information om att forskarna skall värna om deras integritet och mänskliga 

rättigheter och inte utsätta dem för psykisk eller fysisk skada. Litteraturöversiktens författare 

har utifrån dessa förhållningssätt kontrollerat att de inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté vilket anses som 

en styrka då respekt visats gentemot dem som deltagit i studierna samt att deras integritet 

bevarats. Vidare har elektroniskt engelsk-svenskt lexikon använts vid tveksamheter i de 

engelska texterna för att artiklarna inte skulle tolkas fel och översättningen har genomförts 

med stor försiktighet för att undvika förvrängningar så att ett så korrekt resultat som möjligt 

presenterats. Författarna har slutligen arbetat med medvetenheten att egna åsikter och 

erfarenheter kan påverka resultatet omedvetet och har därför tillsammans arbetat noggrant i 

analysen av de vetenskapliga artiklarna för att sträva efter att detta inte skulle påverka urval 

av artiklar eller hur resultatet presenteras. 

 

Resultat  

Litteraturöversiktens resultat baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav tio var genomförda 

med kvalitativ metod, fyra var genomförda med kvantitativ metod och en studie var 

genomförd med mixad-metod. De inkluderade artiklarna kom från åtta länder: Australien (5), 

Kanada (3), Sverige (2), USA (1), Storbritannien (1), Nya Zeeland (1), Spanien (1) och 

Turkiet (1). Resultatet visade att de attityder som patienter med psykisk ohälsa upplever inom 

den somatiska vården kunde delas in i två huvudteman: upplevelser av stigmatiserande 

attityder och upplevelser av diskriminerande attityder. Huvudtemat upplevelser av 

diskriminerande attityder innehåller även subtemat: upplevelser av att ses som ett objekt.  

 

Upplevelser av stigmatiserande attityder 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienterna med psykisk ohälsa upplevde att 
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stigmatiserande attityder förekommer hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom den 

somatiska vården (Akhavan & Tillgren., 2015; Cranwell, Polacsek & McCann., 2016; 

Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung & Stanton., 2016; Roberge et al., 2016; Ross et al., 

2015; Yuksel, Bingol & Oflaz., 2014). I en studie Happell et al. (2016) beskrevs att patienter 

upplevde att sjuksköterskor stigmatiserade patienter med olika typer av psykisk ohälsa, allt 

ifrån schizofreni till olika former av ångest och hypokondri. I studien beskrev patienterna 

vidare att de upplevde att alla patienter med psykisk ohälsa fick en markering i sin journal, en 

markering som de inte ville ha. Många patienter upplevde då att det var svårt att få en 

bedömning av sitt hälsotillstånd, på grund av att de hade en markering om psykisk ohälsa, 

och patienterna trodde att om deras journal inte märktes med en markering gällande deras 

psykiska ohälsa skulle de få bättre medicinsk hjälp. Vidare beskriver Happell et al. (2016) att 

patienterna upplevde denna markering som stigmatiserande samt att detta leder till att 

somatiska sjukdomar inte diagnostiseras eller behandlas. Bland annat sökte en kvinna vård på 

grund utav svimning under flera års tid men hälso- och sjukvårdspersonalen kopplade ihop 

svimningar med den psykiska ohälsan och den enda åtgärd som gjordes var att patientens 

psykofarmaka höjdes. Kvinnan sökte därefter vård vid ett annat sjukhus och blev 

diagnostiserad med diabetes (a.a.).  

 

Studier visade även att patienter med psykisk ohälsa på grund av stigmatiserande attityder 

undanhöll fakta kring sin psykiska sjukdom när de sökte vård för fysiska symtom (Akhavan 

& Tillgren., 2015; Gaillard, Shattell & Thomas., 2009; Roberge et al., 2016; Sweeney, 

Gillard & Wykes., 2015). Patienter beskrev att de kände sig tvungna att undanhålla viss 

information kring sin psykiska diagnos då de var rädda för att sjuksköterskan skulle ha 

förutfattade meningar kring dem som personer utifrån deras psykiska ohälsa (Sweeney et al., 

2015). I en studie av Gaillard et al. (2009) beskrev patienterna även att de fick lov att tänka 

på hur de pratade och uppförde sig i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen för att 

undvika att de skulle skapa en negativ uppfattning. Patienterna beskrev vidare att de var 

försiktiga med att berätta om sin psykiska ohälsa då de var oroliga för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle se dem som galna. I studien av Cranwell et al. (2016) beskrev 
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patienterna att det främst var hos hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagningar som de 

upplevde stigmatiserande attityder och brist på engagemang mot personer med psykisk 

ohälsa. Att få tillgång till vård på akutmottagningar upplevdes som svårt och tidskrävande. 

Att det uppfattades som tidskrävande när patienterna sökte vård identifierades även i en 

studie av Roberge et al. (2016) där patienterna beskrev att de upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte hade tid att tala med dem om deras psykiska ohälsa. Vidare beskrev 

patienterna att de upplevde stigmatiserande attityder i form av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen endast såg dem utifrån deras psykiska sjukdom vilket även 

identifierades i studien av Happell et al. (2016) där patienterna upplevde att de inte blev 

sedda och tagna utifrån det problem de sökte vård för utan att de blev sedda utifrån sin 

diagnos. 

 

Många patienter med psykisk ohälsa har beskrivit att de upplever stigmatiserande attityder i 

kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, men det finns även studier som visar på 

motsatsen. I studier av Harangozo et al. (2014) och Morgan, Reavley, Jorm och Beatson 

(2016) har patienter beskrivit att de inte upplevt stigmatiserande attityder när de behandlats 

för fysiska hälsoproblem i den somatiska vården trots sin psykiska sjukdom. Ett flertal 

patienter i studien av Morgan et al. (2016) beskrev att de har upplevt hälso- och 

sjukvårdspersonalen som stödjande, förstående, att de lyssnar på både deras fysiska och 

psykiska problem samt att de ställer genuina frågor och ger information och förklaringar till 

patienternas symtom och sjukdomar. 

 

Upplevelser av diskriminerande attityder  

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter med psykisk ohälsa upplevde att 

diskriminerande attityder förekom från hälso- och sjukvårdspersonalen inom den somatiska 

vården (Akhavan & Tillgren., 2016; Harangozo et al., 2014; Morgan et al., 2016). Detta i 

form av att patienter med psykisk ohälsa upplevde sig misstrodda av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Digel-Vandyk, Macphee & Gillis., 2018; Happell et al., 2016; Lawn & 

McMahon., 2015; Sweeney et al., 2015; Yuksel et al., 2014) samt att de inte blev tagna på 
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allvar (Björk-Brämberg et al., 2018; Digel Vandyk et al., 2018; McCabe & Leas., 2008; 

Wheeler et al., 2014; Yuksel et al., 2014). Andra typer av diskriminerande attityder var att 

patienterna upplevde att de kände att de var misslyckade och att de inte blev lyssnade på när 

de berättade om sina problem samt att hälso- och sjukvårdspersonalen var skeptiska mot 

patienternas somatiska besvär (Morgan et al., 2016). I en studie av Ross et el. (2015) 

beskrevs även att hälso- och sjukvårdspersonal inom den somatiska vården kunde yttra 

opassande ord, exempelvis kunde de tala om för patienterna att de inte hanterar personer med 

psykisk ohälsa inom en viss vårdinstans och vidare beskriver Björk-Brämberg et al. (2018) 

att korrekt patientrelaterad information inte lämnades mellan den somatiska och psykiatriska 

vården vilket bidrog till att patienter skickades mellan akutmottagningen och den psykiatriska 

vården ett flertal gånger då varken hälso- och sjukvårdspersonalen eller personalen inom 

psykiatrin ville ta ansvar för patienten. 

 

I studien av Morgan et al. (2016) beskrevs det hur patienterna blev misstrodda när de sökte 

vård för fysiska hälsoproblem då hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att patienterna endast 

sökte vård för att få tag i narkotikaklassade läkemedel. Vidare beskrevs även i Digel-Vandyk 

et al. (2018) att personalen antydde att patienterna endast sökte vård på akutmottagningen för 

att få uppmärksamhet för sin psykiska ohälsa. I en studie av Happell et al. (2016) beskrivs 

även att många patienter sökte vård för fysiska symtom men att hälso- och 

sjukvårdspersonalen varken ansträngde sig för att undersöka eller utreda symtomen utan 

istället relaterade de symtomen direkt till deras psykiatriska diagnos. Patienterna var själva 

osäkra på om deras symtom var fysiska eller om det faktiskt var en komplikation till deras 

psykiska hälsa, men de hade önskat att hälso- och sjukvårdspersonalen ansträngde och 

engagerade sig för att utreda vad hälsoproblemet berodde på. Detta identifieras även i studien 

av Digel-Vandyk et al. (2018) där patienterna beskriver varje besök på akutmottagningen 

som viktigt och nödvändigt då det handlar om en försämring i deras psykiska mående eller 

eventuellt nytillkomna symtom, men även här upplever de att de endast fick behandling för 

sina psykiatriska diagnoser alternativt rådet att söka sig till psykiatrin. 
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I en studie av Digel-Vandyk et al. (2018) beskrev patienterna diskriminerande attityder då de 

upplevde att de inte blev tagna på allvar när de uppsökte akuten för att få hjälp och de 

upplevde att personalen endast såg dem som ett återkommande problem som störde deras 

vardagliga arbete. Detta identifieras även i en studie av Yuksel et al. (2014) där patienterna 

upplevde att deras fysiska symtom kopplades ihop med deras psykiska diagnoser vilket 

bidrog till att de inte kände att de blev tagna på allvar. Exempelvis sökte en patient vård med 

bröstsmärtor men upplevdes inte bli tagen på allvar utan patienten kände sig endast sedd 

utifrån sin psykiatriska diagnos och diskriminerad på grund utav sin schizofreni. I en studie 

av Sweeney et al. (2015) beskrevs en återkommande upplevelse av diskriminering hos flera 

av patienterna då de fick kämpa för att övertyga sjuksköterskan att de var i behov av hjälp, 

detta då de ständigt blev ifrågasatta samt ignorerade av sjuksköterskan när de sökte vård. 

Vidare beskriver Yuksel et al. (2014) att patienter med psykisk ohälsa även har beskrivit att 

de upplevde att det var en ständig kamp mellan dem och sjuksköterskan där de arbetar mot 

varandra istället för att arbeta tillsammans för att kunna nå ett gemensamt mål. 

 

Patienter med psykisk ohälsa har även beskrivit att de upplevde rädsla över att deras fysiska 

symtom skulle missas på grund av den psykiska ohälsan (Happell et al., 2016) samt 

upplevelser av att deras fysiska hälsoproblem kopplades ihop med deras psykiska ohälsa 

(Happell et al., 2016; Morgan et al., 2016; Wheeler, Mckenna & Madell., 2014; Yuksel et al., 

2014). I studien av Wheeler et al. (2014) beskrevs tillgången till sjukvård för personer med 

allvarlig psykisk ohälsa och 18% av patienterna uppgav att de trodde att de blev 

diskriminerade inom den somatiska vården på grund av sin psykiska ohälsa då vårdgivaren 

ofta kopplade samman fysiska symtom med deras psykiska diagnos. I en studie av Björk-

Brämberg et al. (2018) beskrevs exempelvis att patienter var rädda för att söka somatisk vård 

på grund av att hälso- och sjukvårdspersonalen tidigare hade relaterat deras fysiska 

hälsoproblem med de psykiska sjukdomarna samt antytt, utan att undersöka patienterna, att 

de fysiska symtomen var en biverkan av den psykiatriska medicineringen.  

 

Empatisk och stödjande hälso- och sjukvårdspersonal är även något patienterna har beskrivit 



 

16 
 

att de saknar i studier av Lawn och McMahon (2015), McCabe och Leas (2008) och Sweeney 

et al. (2015). I studien av Sweeney et al. (2015) beskrev patienterna att de saknade förtroende 

för sjuksköterskorna då de upplevde att de inte var stöttande i deras situation samt att 

sjuksköterskorna saknande empati. Patienterna beskrev även en frustration när 

kommunikationen inte fungerade i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen. I en studie 

av Lawn och McMahon (2015) beskrev patienterna att de inte upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var stödjande i att hjälpa dem att hantera sina känslor eller mentala 

hälsa. Vidare beskriver en patient som led av depression i en studie av Morgan et al. (2016) 

att han hade fått höra av hälso- och sjukvårdspersonalen att han inte var tillräckligt positiv för 

att återhämta sig från sin depression.  

 

Trots de diskriminerande attityder som har identifierats så beskrevs i studier av Morgan et al. 

(2016) och Ross et al. (2018) att patienterna upplevde positiva attityder i samband med att de 

vårdats inom den somatiska vården. Detta när hälso- och sjukvårdspersonalen bemött dem på 

ett personcentrerat och empatiskt sätt, när hälso- och sjukvårdspersonalen visat personligt 

intresse och sett personen bakom den psykiatriska diagnosen samt när de visat förståelse och 

funnits där som ett stöd för dem. 

 

Upplevelser av att ses som ett objekt 

I en studie av Yuksel et al. (2014) beskrev patienter med psykisk ohälsa att de i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal upplevde känslor av att de var mindre värda än personer med 

icke psykisk sjukdom. Patienterna beskrev även känsla av hopplöshet, svaghet och att de inte 

sågs som individer i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa känslor bidrog till att 

patienterna upplevde låg självkänsla i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen.  I studien 

av Sweeney et al. (2015) upplevde patienterna att de inte blev lyssnade på och att 

sjuksköterskan körde över dem. Deltagarna beskrev att de kände sig maktlösa kring sin 

vårdsituation och att de var tvungna att göra som sjuksköterskan sa och detta ledde till att 

patienterna kände att de saknade rättigheter och självbestämmande över sin egen vård. 

Utifrån sin psykiska diagnos berättade patienterna att de inte blev involverade i sin 
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vårdsituation då de inte sågs som självständiga vuxna eller kompetenta individer utifrån sin 

diagnos. Vidare beskrev patienterna känslor som att de blivit förödmjukade och ignorerade i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen och liknade sin situation med att bli behandlade 

som små barn. Dessa upplevelser identifierades även i Cranwell et al. (2016) där patienterna 

beskrev att de blivit behandlade som om de vore mindre kompetenta på grund av sin psykiska 

ohälsa samt att de saknade självinsikt i sin egen hälsosituation. Att patienterna ansågs sakna 

självinsikt beskrivs även i Happell et al. (2016), de upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tvivlade på dem samt ansåg att de inte var kapabla att ha insikt i sin 

egenvård på grund av sin psykiatriska diagnos.  

 

I studien av Gaillard et al. (2009) beskrev patienterna hur vårdgivare använde psykiska 

diagnoser för att definiera dem som personer istället för att se dem som individer. Vidare 

beskrev patienterna hur de har blivit talade om utifrån just den diagnosen som de har. 

Patienterna hade blivit kallade "en schizofren" eller "en bipolär" som om deras psykiska 

sjukdom var deras enda igenkännbara kvalitet. Patienterna upplevde då att deras psykiska 

sjukdom var hela deras identitet och det enda som kännetecknade dem som personer vilket 

medförde att deras diagnos förminskade deras identitet. Vidare beskrev patienterna hur de 

endast blev sedda som ett nummer och inte som individer av sjuksköterskan. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna endast såg dem som objekt som behövde lagas psykiskt och att 

de inte blev bemötta utifrån sina faktiska vårdbehov. Deltagarna kände sig kränkta och 

förminskade när de endast sågs som ett problem eller ett nummer istället för en hel person 

med behov. 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 
 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienterna upplevde negativa attityder i form av 

stigmatiserande och diskriminerande attityder från hälso-och sjukvårdspersonalen samt att de 

upplevde att de inte sågs som individer. Patienterna upplevde stigmatiserande attityder i form 
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av att de på grund av sin psykiska ohälsa fick en markering i sin journal som begränsade 

deras möjligheter till en att få en rättvis medicinsk bedömning. Patienter beskrev även att de 

fick tänka på sitt uppförande och hur de pratade för att undvika att personalen skulle 

stigmatisera dem utifrån deras diagnos. Patienter upplevde diskriminerande attityder i form 

av att de misstroddes och inte togs på allvar när de sökte somatisk vård och att somatiska 

symtom oftast kopplades ihop med deras psykiska diagnos. Upplevelser av att endast ses som 

sett objekt framkom i litteraturöversikten och patienterna upplevde att de saknade 

självbestämmande och inblick i sin egenvård då de blev behandlade som barn eller som 

individer som inte var kompetenta. Patienter beskrev att de blev pratade om utifrån sin 

diagnos och inte utifrån dem som individer. Även positiva attityder har framkommit i 

litteraturöversiktens resultat där patienter upplevde att de sågs för den individ de var och blev 

bemötta med förståelse och på ett empatiskt sätt. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienterna med psykisk ohälsa upplevde främst tre 

teman av negativa attityder inom den somatiska vården; stigmatisering, diskriminering samt 

att ses som ett objekt. 

 

Upplevelse av stigmatiserande attityder 

Patienterna beskrev att det var svårt att få en bedömning av sitt hälsotillstånd och svårt att få 

medicinsk hjälp på grund utav sin psykiska ohälsa (Happell et al., 2016). Enligt HSL (SFS 

2017:30) ska alla patienter oavsett tidigare diagnos ha rätt till en medicinsk bedömning i 

kontakt med hälso- och sjukvården. Detta styrks ytterligare i PL som även den anger att alla 

patienter har rätt till en medicinsk bedömning (PL, SFS 2014:821). Tidigare forskning har 

visat att läkare i primärvården kände sig obekväma med att bemöta patienter med psykisk 

ohälsa som i sin tur kan leda till att patienterna inte får den hjälp de behöver (Rojas Vistorte 

et al., 2018). Utifrån detta anser litteraturöversiktens författare att när hälso- och 

sjukvårdspersonal känner sig obekväma i mötet med patienten med psykisk ohälsa kan det 

påverka patienternas upplevelse av svårigheter att bli medicinsk bedömda och få den hjälp de 
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behöver. Vidare menar litteraturöversiktens författare att då patienter med psykisk ohälsa inte 

får en medicinsk bedömning samt behandling när de är i kontakt med den somatiska vården 

innebär det att hälso- och sjukvårdspersonalen inte uppfyller HSL:s och PL:s intentioner.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att stigmatiserande attityder upplevdes i form av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen endast såg patienterna utifrån deras psykiska sjukdom 

(Happell et al., 2016; Roberge et al., 2016) samt att de fick en markering i sin journal 

avseende att de lider av psykisk ohälsa vilket försvårade patienternas möjlighet till 

bedömning och behandling (Happell et al., 2016). I Phil Barkers omvårdnadsteori beskrivs 

det att det är sjuksköterskans ansvar att se patienten som en person och att patienten är i 

centrum, inte dess symtom (Wiklund & Lindwall, 2012), vilket litteraturöversiktens författare 

anses inte tillgodoses i dessa situationer. Dessutom ska hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 

HSL (SFS 2017:30) arbeta för att förebygga ohälsa samt ge vård på lika villkor för hela 

befolkningen och med anledning av litteraturöversiktens resultat menar författarna att HSL:s 

intentioner inte efterlevs i vården av personer med psykisk ohälsa då deras möjlighet till 

bedömning och behandlings påverkas. Vidare beskriver Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) att lika rättigheter ska främjas och lika möjligheter ska ges oavsett 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, kön, religion, 

funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Litteraturöversiktens författare anser att 

alla individer ska ha samma rättigheter och möjligheter till vård och behandling, även 

individer med psykisk ohälsa då detta räknas som en psykisk funktionsnedsättning. Då 

litteraturöversiktens resultat visade att personer med psykisk ohälsa inte får lika möjligheter 

och rättigheter i sjukvården på grund av sin funktionsnedsättning menar författarna att 

behandling av denna patientgrupp bryter mot diskrimineringslagen i form av direkt 

diskriminering som innebär att någon missgynnas genom att få sämre behandling än någon 

annan i samma situation. 

 

Resultatet i litteraturöversikten visade vidare att patienter upplevde att de på grund av 

stigmatiserande attityder undanhöll information kring sin psykiska diagnos när de sökte 
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somatisk vård på grund av rädsla för att den informationen skulle leda till att sjuksköterskan 

får förutfattade meningar om dem (Akhavan & Tillgren., 2015; Gaillard, Shattell & Thomas., 

2009; Roberge et al., 2016; Sweeney et al., 2015). Patienterna fick tänka på hur de talade och 

agerade i situationer tillsammans med sjuksköterskan då de ville undvika att personalen 

skapade en bild av dem på grund av sin psykiska ohälsa (Gaillard et al., 2009; Sweeney et al., 

2015). Phil Barkers omvårdnadsteori belyser vikten av en god relation och en trygg miljö 

mellan sjuksköterskan och patienten för att kunna hjälpa patienten (Wiklund & Lindwall, 

2012) och utifrån dessa resultat där patienterna upplever rädsla för fördomar från hälso- och 

sjukvårdspersonalen anser författarna att det uppstår svårigheter att skapa en god relation och 

en trygg miljö när patienterna upplever sig stigmatiserade utifrån sin grundsjukdom. Tidigare 

forskning har visat att hälso- och sjukvårdspersonal har negativa attityder och fördomar mot 

patienter med psykisk ohälsa då de upplevde dem som skrämmande (Björkman, Angelman & 

Jönsson., 2008) samt att de inte kände sig kapabla till att bemöta patienterna och tillgodose 

deras behov (Pagliarini-Waidman, Marcon, Pandini, Botura-Bessa & Paiano, 2012). 

Litteraturöversiktens författare anser att dessa attityder, känslor och fördomar som hälso- och 

sjukvårdspersonalen bär på kan överföras till patienten via bemötande och kroppsspråk. 

Mötet mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs i SSF (2016) som ojämlikt då patienten 

befinner sig i en vårdsituation där denna är hjälpsökande. Det är därför viktigt som 

sjuksköterska att möta varje individ med en vetskap om att den maktposition som 

vårdpersonal besitter har stort inflytande över patienternas vård. Vidare beskrivs det att 

patienters upplevelse baseras på om sjuksköterskorna har den kunskap som krävs för att möta 

varje individ och deras individuella behov. Utifrån litteraturöversiktens resultat menar 

författarna att bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen kring patienter med 

psykisk ohälsa kan vara en viktig faktor som leder till att patienter upplever rädsla samt 

undanhåller information i mötet med vården och författarna anser att det är viktigt att hälso- 

och sjukvårdspersonalen ökar sina kunskaper kring psykisk ohälsa oavsett arbetsplats då 

denna patientgrupp kan befinna sig inom många områden inom hälso- och sjukvården. 
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Även om negativa upplevelser av stigmatiserande attityder dominerade i resultatet fanns det 

även de patienter som upplevde att de inte stigmatiserades när de sökte hjälp för sina fysiska 

hälsoproblem (Harangozo et al., 2014; Morgan et al., 2016). I Morgan et al. (2016) beskrev 

patienterna att de upplevde sjuksköterskan som stöttande, förstående, lyhörd och att de fick 

information och förklaring gällande sina symtom. Phil Barker beskriver i sin 

omvårdnadsteori att sjuksköterskan bör vara nyfiken, öppen, ärlig och arbeta för att 

synliggöra patienten (Wiklund & Lindwall, 2012) vilket litteraturöversiktens författare menar 

speglar patienternas upplevelser i studien av Morgan et al. (2016) väl. Litteraturöversiktens 

författare tolkar det som att hälso- och sjukvårdspersonalen i Morgan et al. (2016) arbetar 

utifrån ett personcentrerat synsätt vilket beskrivs i SSF (2016) där grunden för en 

personcentrerad vård är att alla människor kan råka ut för ohälsa och sjukdom och ska aldrig 

bli sedd eller bemött utifrån sin sjukdom eller sitt symtom.  

 

Upplevelse av diskriminerande attityder 

Litteraturöversiktens resultat visade att diskriminerande attityder upplevdes i form av att 

patienter kände misslyckade, inte lyssnade på samt att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

tog dem på allvar (Morgan et al., 2016). Patienter med psykisk ohälsa upplevde vid ett flertal 

tillfällen att de inte blev tagna på allvar när de sökte vård för somatiska besvär (Digel-

Vandyk et al, 2018; Morgan et al., 2016; Sweeney et al., 2015; Yuksel et al., 2014). 

Resultatet visade även att patienter skickades direkt från akutmottagningen till psykiatrin då 

hälso- och sjukvårdspersonalen antog att deras besvär orsakades av deras psykiska sjukdom 

(Morgan et al., 2016). Enligt PL (SL, SFS 2014:821) har patienter som söker vård rätt till att 

snarast möjligt få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd och därmed anser 

litteraturöversiktens författare att hälso- och sjukvårdspersonalen inte uppfyller PL:s 

intentioner när de inte tar patienterna på allvar samt skickar dem vidare till andra 

vårdinstanser utan att först undersöka dem. Detta skulle därmed kunna bidra till att 

patienterna inte får rätt bedömning och behandling för sina somatiska besvär vilket skulle 

kunna leda till vårdskador. Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) har legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar för att vårdskador inte ska inträffa. 
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Litteraturöversiktens resultat visade vidare att patienter blev ifrågasatta och ignorerade av 

hälso- och sjukvårdspersonalen när de sökt vård (Sweeney et al., 2015) samt att de upplevde 

att sjuksköterskor inte arbetade tillsammans med dem för att nå ett gemensamt mål (Yuksel 

et al., 2014). Litteraturöversiktens resultat visar att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

arbetar personcentrerat då SSF (2017) belyser vikten av att arbeta personcentrerat i ett 

partnerskap med patienten för att tillsammans skapa förutsättningar för en god hälso- och 

sjukvård genom att lyssna på patientens individuella behov. Vidare beskriver 

omvårdnadsteoretikern Phil Barker i Wiklund och Lindwall (2012) att det är viktigt att 

sjuksköterskan är nyfiken, öppen och ärlig gentemot patienten för att skapa en god relation 

sinsemellan. 

 

Patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var stöttande när de sökte vård 

samt att personalen saknade empati för patienternas upplevelser (Sweeney et al., 2015). 

Litteraturöversiktens författare anser att dessa attityder strider mot intentionerna i HSL (SFS 

2017:30) som belyser att vården ska bedrivas på ett sådant sätt att patientens behov av 

trygghet och säkerhet tillgodoses. Vidare menar författarna att denna typ av attityder kan 

påverka patienter med psykisk ohälsa negativt och författarna anser att det är av stor vikt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar personcentrerat genom att lyssna på samt bemöta 

patienternas berättelse för att de ska känna sig sedda och bekräftade i den utsatta situation de 

befinner sig i när de söker vård. Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser vikten av att 

arbeta personcentrerat för att skapa en förtroendefull relation till patienten och 

omvårdnadsteoretikern Phil Barker beskriver i Wiklund och Lindwall (2012) att det är viktigt 

att sjuksköterskan är stöttande samt finns nära till hands för att stödja patienten.  

 

Patienterna beskrev enligt litteraturöversiktens resultat även upplevelser av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kunde yttra opassande ord till dem samt att personalen påtalade att de 

inte hanterar människor med psykisk ohälsa inom den somatiska vården (Ross et al., 2015) 

vilket stämmer överens med tidigare forskning som har visat att sjuksköterskor inte ansåg att 
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patienterna passade in på vårdavdelningarna inom den somatiska vården då det är mer tids- 

och vårdkrävande och därmed ökade arbetsbelastningen (Schluter et al., 2011). I studien av 

Digel-Vandyk et al. (2018) beskrev patienterna även diskriminerande attityder i form av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att patienterna sökte vård för ofta och därmed togs de 

inte på allvar. Litteraturöversiktens författare anser att detta resultat inte överensstämmer 

med vad hälso- och sjukvårdspersonalen ska förhålla sig till utifrån Diskrimineringslagen 

(SL, SFS 2008:567) som säger att alla människor har rätt till lika vård och behandling oavsett 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Detta styrks även av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) som beskriver att vården ska utövas med respekt för samtliga individer. 

 

Vidare identifierades i litteraturöversikten även diskriminerade attityder i form av att 

patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal kopplade ihop deras somatiska besvär 

med deras psykiska sjukdom (Happell et al., 2016; Morgan et al., 2016; Wheeler, Mckenna & 

Madell., 2014; Yuksel et al., 2014). I en studie av Björk-Brämberg et al. (2018) beskrevs 

exempelvis att patienterna var rädda för att söka somatisk vård på grund av detta. 

Litteraturöversiktens författare anser att det inte är förenligt med sjuksköterskeprofessionen 

att patienter ska känna sig rädda för att söka vård på grund av att deras somatiska besvär inte 

tas på allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt HSL (SFS 2017:30) ska sjukvården 

arbeta för att förbygga ohälsa samt stärka patienternas trygghet och säkerhet. Även 

omvårdnadsteoretikern Phil Barker beskriver i Wiklund och Lindwall (2012) att det är 

sjuksköterskans ansvar att se personen bortom symtomen samt att se till att det alltid är en 

trygg och säker miljö kring den som lider av psykisk ohälsa. Utifrån detta anser 

litteraturöversiktens författare att det är viktigt som sjuksköterska och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal att bemöta patienterna utifrån deras egna upplevelser och att alltid ta dem 

på allvar, särskilt med tanke på att patienter med psykisk ohälsa enligt Herlofson och 

Ekselius (2016) har ökad risk för somatiska sjukdomar.  
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Upplevelser av att ses som ett objekt 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienterna har upplevt att de inte blir tagna på allvar 

samt blir behandlad som ett objekt eller utifrån sin diagnos (Gaillard, 2009; Happell et al., 

2016; Yuksel et al., 2014). PL (SFS 2014:821) syftar till att, inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet, stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens 

integritet. Utifrån litteraturöversiktens resultat menar författarna att intentionerna i lagen inte 

tillämpas då hälso- och sjukvårdspersonal endast ser patienterna som ett objekt eller ser dem 

utifrån deras diagnoser och inte som den individ de är. I studien av Yuksel et al. (2014) 

beskrevs upplevelser av att känna sig mindre värd som människa på grund av sin psykiska 

ohälsa och litteraturöversiktens författare anser inte att det är förenligt med 

sjuksköterskeprofessionen som har etiska regler att förhålla sig till. Sjuksköterskan ska enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF 2017) arbeta för att respektera mänskliga rättigheter 

samt patientens värderingar, vanor och tro. Detta styrks även av PL (SFS 2014:821) som 

säger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet oavsett tidigare sjukdomsbakgrund. Vidare beskrivs det i skriften 

personcentrerad vård (SSF, 2016) att en förutsättning för god omvårdnad är att den sker på 

personnivå då varje individ är unik och varje patient ska bemötas utifrån ett personcentrerat 

förhållningsätt vilket litteraturöversiktens författare menar inte tillämpas då patienterna ses 

som objekt eller diagnos och inte som individ vilket beskrevs i artiklarna av Sweeney et al. 

(2015) och Cranwell et al. (2016) där det framkom att patienter upplevde att de inte blev 

lyssnade på, att de saknade självbestämmande och blev behandlade utifrån sin diagnos istället 

för utifrån sin person.  

 

Vidare beskrev Sweeney et al. (2015) att patienter inte blev involverade i sin egen vård då 

hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att patienterna på grund av sin psykiska ohälsa inte var 

kompetenta individer eller självständiga vuxna, patienterna upplevde att de blev behandlade 

som barn och ignorerade. PL (SFS 2014:821) menar att hälso- och sjukvården så långt som 

möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och HSL (SFS 2017:30) menar 

att hälso- och sjukvårdspersonal ska visa respekt för patientens självbestämmande och 
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integritet, för att god vård ska kunna uppnås. Även i Cranwell et al. (2016) beskrev 

patienterna att de blev behandlade av personalen som att de saknade självinsikt och att de var 

mindre kompetenta och att de hindrades att delta i sin egen vårdsituation och 

litteraturöversiktens författare anser att oavsett diagnos och bakgrund ska alla människor ha 

rätt till självbestämmande och medbestämmande kring sin vård i den mån det är möjligt då 

ett av de centrala värdena i värdegrund för omvårdnad är att respektera patientens 

självbestämmande och detta beskrivs i SSF (2016). 

 

I värdegrund för omvårdnad (SSF, 2016) beskrivs att i ICN:s etiska koder ingår det att 

vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om 

människors lika värde. Vidare beskrivs att målet med omvårdnad är att främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande. I litteraturöversikten beskrevs under 

temat “att ses som ett objekt” att patienterna blev tilltalade utifrån sin diagnos som “en 

bipolär” vilket innebar att de objektifierades. Litteraturöversiktens författare menar att detta 

medför att patients identitet och integritet förminskas och orsakar ett lidande. Upplevelsen av 

att ses ett objekt istället för en hel individ med faktiska behov av sjukvård identifieras även i 

studien av Gaillard et al. (2009) och detta ledde till att patienterna kände sig kränkta och 

förminskade. Litteraturöversiktens författare menar att detta kan relateras till 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och direkt diskriminering som innebär att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle 

ha behandlats i liknande situation. I SSF (2016) beskrivs det att sjuksköterskan har ett ansvar 

att kritiskt utvärdera sina styrkor och svagheter för att utvecklas i sin yrkesroll. Att ha ett 

etiskt synsätt skall vara prioriterat i sjuksköterskans arbetssätt och detta anser vi författare är 

ett viktigt förhållningssätt att arbeta efter för att garantera att alla människor har rätt till 

rättvis vård oavsett bakgrund. 
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Metoddiskussion 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är fyra begrepp som 

författarna har använt sig av i metoddiskussionen vilket enligt Wallengren och Henricson 

(2012) ger indikation på att arbetet är av god vetenskaplig kvalitet. Trovärdighet är ett 

paraplybegrepp men det innebär bland annat att forskningen utförts enligt de regler som finns 

och att författarna övertygar läsaren att kunskapen är rimlig och resultatet äger giltighet. 

Pålitligheten ökar i arbetet om författarna beskrivit sin förståelse samt hur tidigare 

erfarenheter påverkat datainsamlingen och analysen i arbetet. Bekräftelsebarhet har 

gemensamma faktorer med trovärdighet och pålitlighet och handlar bland annat om att 

analysprocessen är beskriven i arbetet. Det sista begreppet överförbarhet kan endast bedömas 

om trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är uppfyllda. Överförbarhet handlar om att 

författarna diskuterar resultatet avseende om det går att överföra det till andra grupper, 

situationer eller kontexter. 

 

Litteraturöversiktens författare använde sig av databaserna PsycINFO och Cinahl för att finna 

relevanta artiklar då Karlsson (2012) beskriver att Cinahl belyser omvårdnad och PsycINFO 

belyser psykologi vilket författarna ansåg vara relevanta databaser att söka i för att besvara 

litteraturöversiktens syfte. En metodologisk svaghet kan vara att författarna inte använde sig 

av databasen PubMed och därmed missat relevanta artiklar, men då Karlsson (2012) 

beskriver PubMed som en databas med ämnesområdet medicin ansåg författarna att Cinahl 

och PsycINFO var mer relevant till det valda området psykisk ohälsa då de inriktar sig på 

omvårdnad och psykologi. Litteraturöversiktens syfte från början var att undersöka hur 

patienter upplevde attityder från sjuksköterskor men det ändrades senare till hälso-och 

sjukvårdspersonal då det gav mer relevant och större urval av data, det kan ses som en 

metodologisk svaghet att författarna frångått att utgå utifrån sjuksköterskan men vi anser att 

det har mindre betydelse då det är patienternas upplevelse av bemötande inom den somatiska 

vården som står i fokus. Litteraturöversiktens författare anser att det kan ses som en styrka att 

både sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övriga professioner som patienterna möter 

inom sjukvården valde att inkluderas då författarna anser att samtliga som arbetar inom 
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hälso- och sjukvård har en skyldighet att bemöta patienterna med respekt. Detta kan även öka 

överförbarheten för att se helheten inom samtliga professioner inom den somatiska vården. 

 

I sökningen av artiklarna användes samma sökord i båda databaserna för att säkerställa att 

inte gå miste om relevanta artiklar. Utifrån syftet användes endast “somatic care” till en 

början, men då detta inte gav tillfredsställande resultat söktes även på synonymerna 

“hospital”, “health care”, “primary care” samt “general hospital” vilket resulterade i fler 

träffar samt bredare resultat utifrån olika vårdkontexter vilket ses som en styrka då det kan 

öka överförbarheten. Författarna hade i urvalet av artiklar trots detta svårt att hitta relevanta 

artiklar som stämde överens med inklusion- och exklusionskriterierna till litteraturöversikten. 

Författarna upplevde även att det valda ämnet kring psykisk ohälsa inom den somatiska 

vården är mer väl utforskat utifrån sjuksköterskornas perspektiv, inte från patienternas 

perspektiv. Författarna är även medvetna om att svårigheterna att hitta relevant forskning kan 

bero på att felaktiga sökord alternativt för få sökord använts av författarna i sökningen. I 

urvalet av artiklar lästes de noga igenom av författarna samt kvalitetsgranskades innan de 

inkluderades. Författarna sökte till en början på ett femårigt tidsintervall vilket gav 

otillräckligt underlag för att genomföra litteraturöversikten därför beslutades det att utöka 

sökningen från fem till tio år vilket bidrog till att författarna fann tillräckligt med material. 

Östlundh (2012) beskriver att vetenskapliga artiklar är en färskvara och därför anser 

författarna att detta kan minska trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat då dessa 

artiklars resultat eventuellt inte överensstämmer med hur situationen ser ut idag. Trots detta 

anser författarna att detta inte har varit till någon nackdel då det endast är två artiklar som är 

äldre än fem år och resultatet kring deltagarnas upplevelser av attityder inom den somatiska 

vården var likvärdiga med de övriga artiklarna. Vidare inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar vilket ger både statistiska och beskrivande resultat. Av de artiklarna som 

inkluderades var majoriteten kvalitativa artiklar vilket kan ses som en styrka då de ger 

beskrivningar av patienternas upplevelser när de kan beskriva och prata om sina upplevelser 

samt att olika perspektiv kan framkomma. Tretton av artiklarna var av hög kvalitet och två av 

medelkvalitet vilket är en styrka då det ökar trovärdigheten i arbetets resultat när artiklarna är 
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av hög kvalitet. Vidare hade författarna ingen begränsning angående vilka länder artiklarna 

skulle vara publicerade i då författarna ansåg att skillnader kunde identifieras vid en global 

spridning samt att detta bevisar att psykisk ohälsa är ett globalt problem. Studierna som 

presenteras i resultatet är genomförda i sju olika länder vilket kan öka överförbarheten då 

artiklarna kommer från olika delar i världen med olika kulturella skillnader. Resultatet 

påvisade dock inga tydliga skillnader i upplevelser av attityder förutom i studien av Yuksel et 

al. (2014) där det framkom att stigmatisering kring psykisk ohälsa var vanligt i sociala- och 

familjesammanhang vilket kan bero på kulturella faktorer.  

 

I tillvägagången av litteraturöversikten hade författarna svårt att hålla isär diskriminering och 

stigmatisering i analysarbetet då de ligger väldigt nära varandras betydelse och innebörd. 

Begreppen diskuterades väl och ett flertal gånger gällande dess likheter och olikheter och 

författarna beslutade sig för att behålla de båda begreppen då vi anser att de skiljer sig ifrån 

varandra och att det är viktiga begrepp att identifiera och belysa. Att litteraturöversiktens är 

skriven av två författare är en styrka då fyra ögon som har olika styrkor och svagheter har 

samlat in information, analyserat och värderat denna. Diskussion och reflektion har 

genomförts kontinuerligt under hela arbetet vilket medför att risk för misstolkning och 

omedveten påverkan av resultatet minimeras samt att trovärdigheten av resultatet därmed 

ökar. 

 

Etikdiskussion 

Då patienter med psykisk ohälsa är en sårbar grupp är det viktigt att forskningsetikens regler 

och föreskrifter tillämpas i studierna. Studierna har alla fått etiska godkännande vilket 

innebär att respekt visas gentemot deltagarna samt att deras integritet har beaktats i studierna. 

Författarna anser att litteraturöversiktens resultat är ett viktigt ämne att diskutera utifrån ett 

etiskt perspektiv då Janusinfo (2019) belyser Människovärdesprincipen som säger att alla 

människor har lika värde och samma rättigheter oavsett vad och även oberoende av sin 

funktion i samhället och sina personliga egenskaper. Författarna anser därför att denna 

patientgrupp, som är en sårbar och stor grupp i samhället, inte behandlas etiskt korrekt. 
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Lagstiftningen är till för att skydda sårbara individer i hälso- och sjukvården och i 

litteraturöversiktens resultat framkom det att denna patientgrupp blir utsatt för diskriminering 

och stigmatisering istället för att bli skyddade och behandlade med respekt utifrån sin 

funktionsnedsättning. Vidare beskriver värdegrund för omvårdnad (SSF, 2016) att i ICN:s 

etiska koder ingår det att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och 

aldrig frångå principen om människors lika värde, samt att målet med omvårdnad är att 

främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande. I alla de artiklar som 

litteraturöversiktens författare har analyserat upplevde deltagarna att deras hälsa inte togs på 

allvar, att de blev sedda som objekt istället för unika individer samt att dem utifrån sin 

diagnos inte fått den hjälp som dem har rätt till, detta bryter mot de etiska reglerna.  

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter med psykisk ohälsa som vårdas inom den 

somatiska vården har upplevt negativa attityder från hälso- och sjukvårdspersonalen, både 

diskriminerande, stigmatiserande samt att de ses som ett objekt istället för den människa de 

är. Detta resultat har stor betydelse för att belysa problematiken som förekommer och 

förhoppningsvis kan denna litteraturöversikt öka förståelsen, kunskapen samt medvetenheten 

hos sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal kring hur utsatta patienterna med 

psykisk ohälsa är, hur de upplever sin situation samt vikten av att bemöta samtliga patienter 

med respekt. Resultatet har vidare stor betydelse för att utveckla vården för personer med 

psykisk ohälsa så att de får mod till att söka vård och få den hjälp de behöver utan rädsla att 

bli orättvist behandlade av hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta är av stor vikt då psykisk 

ohälsa kan leda till sämre livsvillkor, utanförskap, arbetslöshet, somatiska sjukdomar, ökad 

dödlighet och suicid. Författarna anser att utökad utbildning inom området psykisk ohälsa för 

hälso- och sjukvårdspersonal är ett krav för att kunna erbjuda en trygg, god och likvärdig 

vård för samtliga utan fördomar och rädsla. Författarna önskar att denna litteraturöversikt 

bidrar till att förutfattade meningar till patienter med psykisk ohälsa minskar, vilket har stor 

betydelse för att kunna ge alla människor ett värdigt bemötande och en god omvårdnad. 
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Slutsats 

Resultatet av litteraturöversikten visade att patienterna med psykisk ohälsa upplever både 

positiva och negativa attityder i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen, men majoriteten 

upplever att de möts av negativa attityder med diskriminering och stigmatisering som följd. 

Detta resultat visade sig påverka denna patientgrupp så pass negativt att de i viss mån 

undviker att söka vård trots att de är i behov utav det. Ett fåtal studier påvisade även att 

patienterna upplevde positiva attityder inom hälso- och sjukvården men artiklar om enbart 

positiva upplevelser har författarna dock inte hittat. Den här gruppen patienter får idag utstå 

fördomar, diskriminering och stigmatisering och utifrån det är det viktigt att lyfta det faktum 

att behandlingen av denna patientgrupp inte uppfyller intentionerna för 

Diskrimineringslagen, HSL samt PL som bland annat anger att alla människor har rätt till lika 

vård och att alla människor oavsett funktionsnedsättning har lika värde. 

 

Förslag till vidare forskning 

Litteraturöversiktens författare anser att inte finns tillräckligt med forskning kring hur 

patienter med psykisk ohälsa upplever hälso- och sjukvårdspersonalens attityder inom den 

somatiska vården medan det finns mycket forskning om sjuksköterskans upplevelse av att ta 

hand om denna patientgrupp. När det gäller patientens upplevelse finns en del forskning 

gjord inom den psykiatriska vården men mer forskning kring patienternas upplevelser inom 

den somatiska vården behöver göras. Då de flesta studier som gjorts visade att patienterna 

upplevt negativa attityder vore det även värdefullt att göra studier med fokus på deras 

positiva erfarenheter och vad som leder till att patienten upplever mötena i hälso- och 

sjukvården som positiva. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem och därför är det av stor 

vikt att mer forskning görs inom detta område för att få en ökad förståelse. 
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lästa 
abstrakt 

Antal utvalda artiklar till resultat 
efter genomläsning av artiklar 
(N=15) 

CINAHL 

 

 

Attitude AND mental illness 

AND patient experienc* 

AND health professionals 

 

94 94 12 4 

 

 

PsycINFO Mental 

Health service users AND 

mental disorder AND 

experience  

579 310 15 1 

 
 

CINAHL Attitude* AND mental 

illness or mental health or 

mental disorder AND 

hospital or health care or 

somatic care AND patient 

experience* NOT psychiatry 

care 

394 394 25 3 
 

 

 

CINAHL Patient satisfaction AND 

professional-patient 

relations AND mental health 

patients 

72 72 3  1 

  
 

CINAHL Mental disorder AND 

general health care Services 

AND Quality of health care 

71 71 4 1  
 

 

CINAHL 

 

 

Attitude AND mental illness 

or mental health or mental 

disorder AND patient 

experienc* AND health 

78 
 

 

78 12 1 

 
 



 

 

professionals AND somatic 

care or primary care or 

general hospital 

PsycINFO 

 

 

Attitude AND mental illness 

AND somatic care or 

general hospital or hospital 

AND health professionals 

AND patient experienc* 

103 103 18 1 

 

 

CINAHL 

 

 

Attitudes of healthcare 

professionals AND mental 

illness or mental health or 

mental disorder 

AND somatic care or 

primary care or general 

hospital 

108 108 6 1 

 

 

Sekundär 

sökning 

    2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, artikelmatris 
Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Akhavan, S., 
& Tillgren, 
P.  
  
2015.  
  
Sverige.  

Client/patient 
perceptions of 
achieving equity in 
primary health care: a 
mixed-methods study. 

The aim of this study is 
to describe and assess 
client/patient 
experiences and 
perceptions of care in 
four primary health care 
units (PHCUs) involved 
in Sweden’s national Care 
on Equal Terms project.  

Design: Mixed-metod.  
  
Datainsamling: 
Folkgruppsdiskussion 
samt individuella 
intervjuer. 
  
Analys: Innehållsanalys. 

N=21  Negativa uppfattningar och 
diskriminering från 
sjukvårdspersonalenav patienter med 
psykisk sjukdom kan bidra till att 
dessa patienter får en sämre vård för 
sina fysiska problem och patienterna 
avstår även från att söka vård.  

Hög, 82% 

Björk-
Brämberg, E., 
Torgerson, J., 
Norman-
Kjellström, 
A., Welin, P., 
& Rusner, 
M.  
  
2018.  
  
Sverige.  

Access to primary and 
specialized somatic 
health care for persons 
with severe mental 
illness: a qualitative 
study of perceived 
barriers and facilitators 
in Swedish health care.  

The aim of the present 
stuy was to explore the 
experiences and views of 
patients, relatives and 
clinicians regarding 
individual and 
organizational factors 
which facilitate or hinder 
access to somatic health 
care for persons with 
severe mental illness.  

Design: Kvalitativ.  
  
Datainsamling:Halvstru
kturerade intervjuer.  
  
Analys: Innehållsanalys. 

N=50  Patienter upplever hinder till den 
somatiska vården då de inte känner 
sig betrodda och tagna på allvar. 
Detta bidrar till att patienterna drar 
sig från att söka hjälp för sina fysiska 
problem.  

Hög, 92%  

Cranwell, K., 
Polacsek, M., 
& McCann, 
T-V.  
  
2016. 
  
Australien.  
 

Mental health 
consumers’ with 
medical co-morbidity 
experience of the 
transition through 
tertiary medical services 
to primary care.  

The aim of the present 
study was to understand 
the lived experience of 
mental health consumers 
with medical comorbidity 
and their carers 
transitioning through 
tertiary medical to 
primary care services.  

Design: Kvalitativ. 
  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
  
Analys:  
Fenomenologisk 
analys.  

N=12   Fyra teman presenteras där patienter 
upplever otillräckligt stöd i 
övergången från vårdavdelningar till 
primärvården. Patienterna upplever 
brist på information och att de 
stigmatiserades och behandlades som 
att de saknar intelligens på grund av 
deras psykiska ohälsa.   

Hög, 84%  



 

 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Digel- 
Vandyk, A., 
Young, L., 
Macphee, C., 
& Gillis, K. 
  
2018.  
  
Canada.  

Exploring the 
Experiences of Persons 
Who Frequently Visit 
the Emergency 
Department for Mental 
Health-Related 
Reasons.  

To exploring the 
experience of patients 
with mental illness who 
often visit emergency 
care for their problems.  

Design:  
Kvalitativ. 
  
Datainsamling: 
Intervjuer. 
  
Analys:  
Tematisk analys.  

N=10 Presenteras i tre teman. 
Patienterna upplevde att sig 
avvisade av personalen och 
kände att respektlöshet och 
fördomar från personalen mot 
patienter med psykisk ohälsa. 
En mer anpassad mall för 
patienter med psykisk ohälsa 
inom akutvård önskas.  

Hög, 80%  

Gaillard, L 
M., Shatell M, 
M., & 
Thomas S P.  
   
2009.  
   
USA.  

Mental Health Patients’ 
Experiences of Being 
Misunderstood. 

The purpose of this 
secondary analysis was to 
examine mental health 
patients’ experiences of 
being misunderstood.  

Design: Kvalitativ. 
   
Datainsamling: Öppna 
djupgående intervjuer. 
   
Analys: 
Fenomenologisk analys. 
  

N=20  Teman som presenterar 
patienters upplevelse av att bli 
missförstådda. Patienterna 
upplever att dem behandlas 
som barn och ses om ett 
föremål som måste lagas.  

Hög, 88%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 Harangozo, 
J., Reneses, 
B., Brohan, 
E., Sebes, J., 
Csukly, G., 
López-Ibor, 
J.J., Sartorius, 
N., Rose, D., 
& 
Thornicroft, 
G.  
  
2014.  
  
Spanien.  
 

Stigma and 
discrimination against 
people with 
schizophrenia related to 
medical services. 

To investigate whether 
people with 
schizophrenia experience 
discrimination when 
using health care 
services.  

Design: Kvantitativ.  
  
Datainsamling: Enkät 
där mätinstrumentet 
DISC (Discrimination 
and Stigma Scale) 
användes med tre olika 
delskalor.  
  
Analys: Statistiska 
analyser med hjälp av 
Fishers test. Freningar 
mellan variabler 
analyserades med 
Spearsmans 
rangkorrelationer.  

N=777  Mer än 17% av deltagarna 
upplevde diskriminering av 
hälso- och sjukvården när de 
behandlades för fysiska 
hälsoproblem.  
  
  
  
  

Medel, 72%  

Happell, B., 
Ewart, S B., 
Bocking, J., 
Platania- 
phung, C & 
stanton, R.   
   
2016.   
   
Australien.  

That red flag on your 
file’: misinterpreting 
physical symptoms as 
mental illness. 
  

To ascertain the views 
and experiences of 
mental health consumers 
regarding the availability 
and quality of care and 
treatment received for 
their physical health 
needs.  

Design: Kvalitativ. 
   
Datainsamling:   
Fokusgruppsintervjuer. 
   
Analys: Tematisk 
analys. 
  

N=31  Patienter upplevde att 
vårdpersonal relaterade fysiska 
symtom till patientens psykiska 
ohälsa, de agerade avvisande 
trots att uppenbara fynd på 
fysisk ohälsa fanns. 
Vårdpersonal hade förutfattade 
meningar om patienter med 
psykisk ohälsa.  

Hög, 86 %  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Lawn, S., & 
McMahon, J.  
   
2015.  
   
Australien.  

Experiences of care 
by Australians with a 
diagnosis of 
borderline 
personality disorder. 

Explore the 
experiences of seeking 
and receiving 
treatment and care by 
people with a 
diagnosis of borderline 
personality disorder.  

Design: Kvantitativ. 
   
Datainsamling:   
Enkät. 
   
Analys: Deskriptiv statistik samt 
Chi-två test för att se relation 
mellan variabler. 
  
  

N=153  Upplevelser av 
diskriminering och 
respektlöst bemötande 
identifierades, att självskada 
inte togs på så stort allvar 
och att väntan på hjälp på 
akutmottagningar kunde vara 
långa. Dock upplevde 
ungefär hälften av 
patienterna att de fick stöd 
utav sjukvården.  

Hög, 86%  

McCabe, M., 
& Leas, L.  
  
2008.  
  
Australien.  

A qualitative study of 
primary health care 
access, barriers and 
satisfaction among 
people with mental 
illness. 

The aim was to 
investigated issues 
related to access and 
barriers to health care, 
as well as satisfaction 
with health care 
services among 
individuals with 
schizophrenia and 
major depressive 
disorder. 

Design: Kvalitativ.  
  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys: Tematisk analys. 

N=20  En känsla av frustration 
identifierades hos 
patienterna med psykisk 
ohälsa då de upplevde att 
deras fysiska hälsoproblem 
inte togs på allvar. De anser 
att vårdpersonalen inom 
primärvården bör vara mer 
förstående och visa mer 
empati för deras psykiska 
sjukdomar.  

 Medel, 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Morgan, A., Reavley, 
N., Jorm, A., & 
Beatson, R.   
   
2016.   
   
Australien.  

Experiences of 
discrimination 
and positive 
treatment from 
health 
professionals: 
A national 
survey of adults 
with mental 
health 
problems.  

To systematically 
investigate the scope and 
nature of discrimination 
and positive treatment 
experienced by adults 
with mental health 
problems when using 
health services in an 
Australian population-
based survey.  

Design: Kvantitativ.  
   
Datainsamling: Enkät. 
  
Analys: Deskriptiv 
innehållsanalys. 
  

N=1381 
  

11,8% av respondenterna hade 
under de senaste 12 månaderna 
blivit diskriminerade och 
ifrågasatta utav 
sjukvårdspersonal, framför allt 
var de nonchalanta för deras 
fysiska problem och talade med 
ett avvisande sätt till dem.  
  
40,4% hade blivit positivt 
bemötta där patienterna 
upplevde stöd, förståelse och att 
de blev lyssnade på.  
  

Hög, 83%  

Roberge, P., Hudon, 
C., Pavilanis, A., 
Beaulieu, M-C., 
Benoit, A., Brouillet, 
H., Boulianne, I., De 
Pauw, A., Frigon, S., 
Gaboury, I., 
Gaudreault, M., 
Girard, A., Giroux, 
M., Grégoire, É., 
Langlois, L., Lemieux, 
M., Loignon, C., & 
Vanasse, A.  
  
2016.  
  
Kanada.  

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

The aim is to explore the 
perceived needs, barriers 
and facilitators for the 
delivery of mental health 
care for patients with 
coexisting common 
mental disorders and 
chronic diseases in 
primary care from the 
clinician and patient 
perspectives.  
  

Design: Kvalitativ.  
  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
  
Analys: 
Innehållsanalys.  

N=10 patienter  Patienterna upplevde att hälso- 
och sjukvårdspersonalen i 
primärvården inte gav tid till att 
tala om deras psykiska hälsa. De 
hade även upplevt 
stigmatisering i form av att 
hälso- och sjukvårdspersonalen 
endast såg deras psykiska 
sjukdom, inte de som individer.  
   
  
  

Hög, 80%   



 

 

 

 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Ross, L-E., 
Vigod, S., 
Wishart, J., 
Waese, M., 
Dean Spence, 
J., Oliver, J., 
Chambers, J., 
Anderson, S., 
& Shields, R.  
  
2015.  
  
Kanada.  

Barriers and facilitators 
to primary care for 
people with mental 
health and/or 
substance use issues: a 
qualitative study. 

The aim was to identify 
the mechanisms 
underlying poor primary 
care access for people 
with mental health 
and/or substance use 
issues.  

Design: Kvalitativ.  
  
Datainsamling: 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 
  
Analys: NVivo 
kodning. 

N= 85 Patienterna påverkas av 
värderingar och attityder hos 
personalen inom primärvården. 
Stigmatiserande attityder 
rapporterades men även 
positivt bemötande så som att 
personalen hade ett 
personcentrerat 
förhållningssätt. 

 Hög, 88% 

Sweeney,A., 
Gillard,S., & 
Wykes,T.  
  
2015. 
  
Storbritannien. 
  

The role of fear in 
mental health service 
users’ experiences: a 
qualitative exploration.  

To investigate the role 
that fear has in patients 
with mental illness when 
they are in contact with 
the care. 

Design: Kvalitativ.  
  
Datainsamling: 
Kvalitativ fokusgrupp 
med intervjuer.  
  
Analys: Straussian 
secondary analys. Data 
kodades för att få fram 
olika kategorier. 
  

N=32 Att vara rädd identifieras som 
det övergripande temat i 
resultatet. Detta speglar den 
makt som personalen har i ett 
vårdmöte.  

Hög, 86%  

 

 

 

 

 



 

 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design: 
Metod, 
datainsamling och 
analys 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Wheeler A., 
McKenna, B., 
& Madell, D.  
  
2014. 
  
Nya Zeeland.  
  

Access to general 
health care services by 
a New Zealand 
population with serious 
mental illness.  
  

This study was designed 
to explore health care 
access patterns in a 
group of people with 
SMI and to compare 
them with a general New 
Zealand population 
group, in order for health 
providers to understand 
how they might 
contribute to positive 
health outcomes for this 
group. 

Design: Kvantitativ 
metod. 
 
Datainsamling 
Enkätundersökning.   
 
Analys: Deskriptiv 
statistik. 

N=404  18.4% av respondenterna 
svarade att de trodde att de fick 
sämre vård relaterat till sin 
somatiska ohälsa på grund av 
att de hade en psykisk åkomma 
i botten. Patienterna beskrev 
detta som diskriminering.  

Hög, 84 %  

Yuksel, C., 
Bingol F., & 
Oflaz, S. 
  
2014. 
   
Turkiet. 

Stigma: the cul-de-sac 
of the double bind’ the 
perspective of Turkiye; 
a phenomeno logical 
study. 

The aim of this study 
was to explore and 
describe the 
stigmatization 
experienced by 
individuals with mental 
health problems (IMHP) 
and the relationships 
between stigma 
sassociated with mental 
health problems, 
psychiatric diagnoses, 
treatments, and social 
environments and their 
consequences.  

Design: Kvalitativ. 
  
Datainsamling: 
Strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
  
Analys: Fenomenologisk 
dataanalys. 

N=33  Vårdpersonalen misstror sina 
patienter och patienterna ses 
bara utifrån en psykisk diagnos 
och deras fysiska besvär 
förbises.  

Hög, 90%  

 

 



 

 

 
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). 
 



 

 

Bilaga 4. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING. 
Kvantitativa studier. 
 

 Fråga Ja Nej 
 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

 Återger abstraktet studiens innehåll?   

 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

 Är designen relevant utifrån syftet?   

 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

 Är inklusionskriterierna relevanta?   

 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

 Är exklusionskriterierna relevanta?   

 Är urvalsmetoden beskriven?   

 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

 Finns populationen beskriven?   

 Är populationen representativ för studiens syfte?   

 Anges bortfallets storlek?   

 Kan bortfallet accepteras?   

 Anges var studien genomfördes?   

 Anges när studien genomfördes?   

 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

 Anges vilka mätmetoder som användes?   

 Beskrivs studiens huvudresultat?   

 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

 Besvaras studiens frågeställningar?   

 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

 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). 


