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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat sedan 1990-talet och det finns en korrelation med behovet 

av psykiatrisk vård. Patienter med psykiatriska sjukdomar förekommer inom den somatiska 

vården samt har en ökad risk för att drabbas av somatiska sjukdomar. Det medför ett ökat krav 

av att kunna vårda patienter med psykiatriska sjukdomar även inom somatisk vård.  

  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård.  

  

Metod: Litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar, som har hittats med relevanta sökord på 

olika databaser och granskats med hjälp av granskningsmallar.  

  

Resultat: Resultatet bygger på 14 granskade artiklar, 10 kvalitativa och 4 kvantitativa. I 

resultatet kunde sju övergripande kategorier identifieras, dessa var Tidsbrist, Bristande miljö, 

Kompetens och kunskap, Utsatthet, Kommunikation och Emotionell aspekt. Resultatet visade 

på kunskapsbrist hos sjuksköterskor, samt att majoriteten känner negativa känslor till att vårda 

patienter med psykiatrisk sjukdom. Tidsbrist var ett stort hinder för sjuksköterskors möjlighet 

till att vårda och vårdmiljön tillät inte god vård för patienter med psykiatrisk sjukdom.   

  

Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer resurser för att vårda patienter med psykiatriska 

sjukdomar inom den somatiska vården för att uppnå en god vård för patienter. Vidare krävs 

utbildning inom psykiatriska sjukdomar för sjuksköterskor och en förändring av vårdmiljön 

behöver initieras för att främja vården av patienter med psykiatriska sjukdomar  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, psykiatriska sjukdomar, sjuksköterskor, somatisk 

vård 



 

   

 

Abstract 

Background: Mental health problems have increased since the 1990s and there is a 

correlation to the need for psychiatric care. Patients with psychiatric disorders occur in the 

general healthcare and the patient group has an increased risk of somatic diseases. This puts 

pressure on the educational level for treating patients with psychiatric disorders in general 

hospitals.   

  

Aim: The purpose of this literature review is to highlight the nurses' experience of caring for 

patients with psychiatric illness in general care.  

 

Method: A literature review with scientific articles, which have been found with relevant 

keywords on different databases and reviewed with the help of review templates.  

 

Results: 14 reviewed articles, 10 qualitative and 4 quantitative were used in the literature 

review. In the results, seven categories could be identified, these were Lack of time, Lack of 

environment, Competence and knowledge, Vulnerability, Communication and Emotional 

aspect. The results showed a lack of knowledge among nurses, also the majority have 

negative feelings to nursing patients with psychiatric illness. Lack of time was a major 

obstacle to nurses' ability to care and the care environment did not allow good care for 

patients with psychiatric illness.  

 

Conclusion: Nurses need more resources to care for patients with psychiatric disorders in the 

somatic care to achieve good patient care. Furthermore, education in psychiatrics for nurses is 

required and a change in the care environment needs to be initiated to promote the care of 

patients with psychiatric diseases.  

 

Keywords: General hospital, literature review, nurses, nursing, psychiatric disorders 
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Inledning 
Utifrån våra erfarenheter av att arbeta med sjuksköterskor på olika vårdinstanser har vi lagt 

märke till olika brister inom vården. De brister som märktes mest var vårdandet av patienter 

med psykiatriska sjukdomar. Vi såg att vissa sjuksköterskor saknade en förståelse för 

patienters behov relaterat till patienters psykiatriska sjukdom. Utifrån vad vi lärde oss tror vi 

att den bristande förståelsen finns på grund av dåliga erfarenheter samt stereotyper vilket leder 

till en bristande personcentrerad vård. Därför vill vi ta reda på om det stämmer i majoriteten 

av fallen vid vård av patienter med psykiatriska sjukdomar inom somatisk vård. Med vårt 

arbete vill vi kunna belysa ämnet. 

 

Bakgrund 
Här beskrivs begrepp som är betydelsefulla för den här studien. Begreppen psykisk ohälsa, 

psykiatrisk sjukdom, psykiatrisk diagnos, personcentrerad vård och stigma förklaras. 

Begreppen vårdrelation och samsjuklighet finns också beskrivna eftersom det har betydelse 

för den här studien. 

 

Psykisk ohälsa 
I arbetet definieras psykisk ohälsa som en del av människors ohälsa oavsett om de har någon 

psykiatrisk sjukdom eller inte. Det används i arbetet för att beskriva den mer allmänna synen 

på ämnet. Till viss del påverkas även sjuksköterskors syn på patienter med psykiatriska 

sjukdomar av synen på psykisk ohälsa. För att förklara varför den här erfarenheten existerar 

behövs kunskap om befolkningens psykiska ohälsa presenteras och samtidigt särskiljas från 

psykiatrisk sjukdom (Angermeyer & Dietrich, 2005). 

 

Den psykiska ohälsan har ökat sedan 1990-talet och 2016 bedöms 5–10% av den svenska 

befolkningen vara i behov av psykiatrisk behandling (Regeringskansliet, 2016). Under 2018 

uppgavs 17% av den svenska befolkningen ha nedsatt psykiskt välbefinnande vilket kan vara 

en indikation på psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Psykisk ohälsa hos patienter 

inom primärvården har blivit vanligare och mängden psykiatriska patienter inom 

primärvården har också ökat. Distriktsjuksköterskor i Storbritannien uppgav att 16% av deras 

patienter har någon form av psykisk ohälsa med behov av vård och angav ett behov av 

ytterligare utbildning inom vård av patienter med psykiatriska besvär (Haddad et al., 2005). 

 



 

2 

Psykiatriska sjukdomar och samsjuklighet 
Psykiatriska sjukdomar förekommer i alla instanser av sjukvården, inte bara inom psykiatrin. 

Etiologin vid psykiatrisk sjukdom är biologisk och psykosocial. Detta innebär att det finns 

utlösande faktorer till psykiatrisk sjukdom. Utlösande faktorer kan vara svår stress, brist på 

socialt stöd eller en komplicerad ekonomisk situation. Andra utlösande faktorer kan vara 

plötsligt trauma i form av en olycka, eller en stark livshändelse som skilsmässa (Skärsäter, 

2014). 

 

Personer med psykiatrisk sjukdom har en ökad risk för att drabbas av somatiska sjukdomar. 

Både miljö och fysiologiska faktorer kopplat till den psykiatriska sjukdomen påverkar den 

somatiska sjukdomsbilden hos personer med psykiatriska sjukdomar. Därför vårdas 

psykiatriska patienter i större utsträckning inom den somatiska vården än andra patientgrupper 

(Västra götalandsregionen, 2017). 

 

En psykiatrisk diagnos utvärderas av den psykiatri-medicinska professionen och bygger på 

WHO:s international classification of diseases, ICD 10, som är ett system för att 

dokumentera och rapportera till patientregistret för statistik och uppföljning (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2017; World Heath Organization, 1993). 

 

Stigmatisering och attityder till psykiatrisk sjukdom 
Stigma kan uppstå mellan två grupper av människor av olika ursprung, kultur eller religion 

när ena eller bägge av dem förlitar sig på rykten och antar att ryktena stämmer in på alla 

individer i grupperna. Stigma kan också ske gentemot personer med psykiatriska problem, 

personer med brottslig bakgrund, personer med beroende eller personer med funktionshinder 

(Goffman, 1972). I Europa år 2006 genomfördes en studie där 63% av deltagarna ansåg att 

personer med psykiatrisk sjukdom är oberäkneliga och 21% ansåg att personer med 

psykiatrisk sjukdom aldrig kommer bli helt friska. Stigmatisering existerar inte bara i Sverige 

utan även i Europa (Angermeyer & Dietrich, 2005; European Comission, 2006).  

Att arbeta personcentrerat och se patientens individuella behov är viktigt för att skapa en god 

relation med patienten och kunna ge en god omvårdnad (McCormack & McCance, 2006). Det 

framkommer av Shattell, McAllister, Hogan & Thomas (2006) att patienter med psykiatrisk 

sjukdom upplever att de blir annorlunda behandlade i vården när det framkommer hos 

personalen att de har en psykiatrisk sjukdom. 
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Den svenska befolkningens attityd till personer med psykiatrisk sjukdom har förbättrats 

mellan åren 2009–2014 men har trappats av på senare år. En försämring har skett från 2014–

2017 där attityden och beteende mot personer med psykiatrisk sjukdom har försämrats. Även 

kunskaperna och behandling för psykiatrisk sjukdom har försämrats mellan åren 2014–2017 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Sjuksköterskans roll och etik 
Sjuksköterskan har det yttersta omvårdnadsansvaret för patienten och är skyldig att bedriva 

god evidensbaserad vård som följer hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskans roll är att vara omvårdnadsexpert med ansvaret att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för patienten. Sjuksköterskan förväntas också 

följa den internationella etiska koden för sjuksköterskor från International council of nurses 

(ICN), som står för grunden i etiska överväganden i det dagliga arbetet med patienter, 

medarbetare och arbetsplats (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; International council of 

nurses, 2012). 

 

I den etiska koden framgår det att sjuksköterskan ska främja en miljö där mänskliga 

rättigheter och värderingar respekteras och upprätthålls. Sjuksköterskan ska också verka för 

jämlikhet och fördelning av resurser samt tillgångar i hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; International council of nurses, 2012). Sjuksköterskan förväntas 

också uppträda professionellt med trovärdighet och respekt mot både personal och patienter. 

Ett ansvar finns också att upprätthålla kunskap inom professionen och bidra till en hälsosam 

vårdkultur men också vara delaktig i upprättande av nya rutiner inom omvårdnad. Den etiska 

koden har ett högt värde för professionen som sjuksköterska eftersom yrket är dynamiskt och 

ger upphov till etiska dilemman (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; International council of 

nurses, 2012). 

 

Sjuksköterskor på vårdenheter och inom primärvård upplevde etiska dilemman i det dagliga 

arbetet. De etiska dilemman som framkom handlade dels om etiska dilemman i vårdandet av 

patienter dels i organisationen och gentemot kollegor på arbetsplatsen. Det visade sig att 

sjuksköterskor upplevde etiska dilemman till största del mot organisationen på grund av en 

oförmåga att tillhandahålla personal. Detta medförde att vårdkvalitén sjönk på avdelningen 

och att alla patienter inte fick samma vårdkvalité. Det fanns också sjuksköterskor som 
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upplevde etiska dilemman mellan patient, familjemedlemmar och den behandlingen patienten 

fick (Aitamaa, Leino-Kilpi, Puukka & Suhonen, 2010). 

 

Oberle och Hughes (2001) beskriver sjuksköterskors och läkares etiska överväganden inom 

vården. Det visade sig att det finns en skillnad mellan professionerna där sjuksköterskans 

etiska dilemma ofta kunde vara utifrån aspekten att behöva leva med de beslut som läkaren 

tog även hon inte höll med om besluten eller ansåg att besluten var för patientens bästa. Detta 

kunde leda till konflikter mellan professionerna där sjuksköterskorna ifrågasatte läkares beslut 

och där läkare ifrågasatte sjuksköterskors beslut (Oberle & Hughes, 2001). I ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor finns det beskrivet hur sjuksköterskor ska ställa sig till etiska dilemman, 

men också hur sjuksköterska kan arbeta runt de etiska dilemman som kan uppstå, mellan 

arbetskollegor, organisationen och patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; 

International council of nurses, 2012). 

 

Personcentrerad vård - teoretisk referensram 
Personcentrerad vård är ett tillvägagångssätt och metod där vården ska anpassas efter den 

individuella patienten och inte efter ett standardiserat sjukvårdssystem. Personcentrerad vård 

innebär att patienten ska få bestämma och vara delaktig i sin vård till den gräns det går för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en personcentrerad och individuell vård i högsta möjliga mån till 

patienten. Personcentrerad vård bygger på fyra konstruktioner som ligger i relation till 

varandra, dessa innefattar förutsättningar, vårdmiljön, den personcentrerade processen samt 

utfallet av den personcentrerade vården. Förutsättningarna handlar om sjuksköterskans 

förmåga att vårda patienter utifrån hennes kunskaper och erfarenheter samt engagemanget 

sjuksköterskan känner för sitt jobb. Vårdmiljön innefattar arbetskulturella strukturer, 

ledarskap samt organisation och hur dessa påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete med 

patienten. Processen till en personcentrerad vård sker genom aktiva insatser och aktiviteter 

som på olika sätt stärker patientens kunskap, självständighet och autonomi. Utfallet innefattar 

att hantera utvärderingen av den personcentrerade vården och patientens tillfredställelse 

reflekterar den personcentrerade vårdens effektivitet (Ekman, 2014; McCormack & McCance, 

2006; Wijk, 2010). 

 

Sjuksköterskan som bedriver omvårdnad ska respektera den synen patienten har av hälsa 

eftersom patientens syn av hälsa kan skilja sig ifrån sjuksköterskans syn på hälsa. Det beror 

på att hälsa inte enbart grundar sig i den rent fysiska statusen utan utgår även ifrån vad 
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patienten anser vara hälsosamt. Patienten ska vara informerad om sin vård och har rätt att 

tillhandahållas information om vad sjukvården kan erbjuda för behandlingar och vård. 

Patienten har rätt att, och ska själv få välja vilka vårdinsatser som ska utföras och vilka 

vårdinsatser som ska uteslutas. Genom samtal mellan sjuksköterskan och patienten kan 

patientens åsikter och tankar om vårdbehandling lyftas och tillåter möjligheten att utveckla en 

vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten vilket främjar den personcentrerade 

omvårdnaden (Ekman, 2014; McCormack & McCance, 2017). 

 

Vårdrelation 
En vårdrelation är relationen mellan den vårdande professionen och patienten. Det kan 

exempelvis vara relationen mellan sjuksköterskan och patienten eller undersköterskan och 

patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätta en vårdrelation med alla patienter och 

stärka den för att främja patientens välbefinnande. Vårdrelationen innebär att öppna upp en 

dialog med patienten för att patienten kan ta emot information på ett adekvat sätt. I en 

vårdrelation är patienten sårbar och relationen bygger på en ömsesidig respekt mellan 

vårdgivaren och patienten (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005; Österberg, 2014). 

 

Problemformulering 
Det finns många människor i Sveriges samhälle som lider av psykiatriska sjukdomar. Stigma 

mot personer med psykiatrisk sjukdom finns både i samhället och inom vårdens professioner. 

Personer med psykiatrisk sjukdom har en ökad risk för att drabbas av somatiska sjukdomar 

och därför vårdas psykiatriska patienter i större utsträckning inom den somatiska vården än 

andra patientgrupper. Vården blir inte personcentrerad i den utsträckning som den kunde ha 

varit. I denna litteraturöversikt är det därför centralt att sammanställa sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom inom den somatiska vården, detta 

för att klargöra sjuksköterskors roll i att ge en god omvårdnad. Denna kunskap är 

betydelsefull för att belysa viktiga punkter inom sjukvården och kan användas som underlag 

för sjukvårdspersonal för att ge en tydligare bild av vårdkvalitén på somatiska avdelningar 

inom den svenska sjukvården. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten är att belysa sjuksköterskors erfarenhet av vad som har 

betydelse för vården av patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård.  
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Centrala begrepp 
I litteraturöversikten används termen ”god vård”. Med det menas evidensbaserad vård enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) för alla vårdbehov. 

Metod 
Design 
Designen är en litteraturöversikt och arbetet har genomförts genom systematisk sökning av 

relevant vetenskaplig litteratur för att skapa en bild av det aktuella kunskapsläget inom 

forskningsområdet (Friberg, 2017; Rosén, 2017). 

 

Urval/datainsamling 
Databaser som användes var Cinahl, PsycInfo, Pubmed samt Wileys Online Library. På grund 

av karaktären i valt vetenskapligt område inkluderades både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar för att få en bredare förståelse för ämnet. Artiklarna granskades utifrån 

granskningsmallen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström 

(2008) (bilaga 1). Inklusionskriterier innefattade artiklar på maximalt elva år (2008-2019) och 

skulle uppfylla medel till hög kvalitetsgrad enligt granskningsmallen. Inkluderande faktorer 

skulle även vara att de vetenskapliga artiklarna var peer reviewed samt baserade resultaten på 

sjuksköterskor inom somatisk vård. Studier som uteslutet utfördes på psykiatriska sjukhus och 

avdelningar eller som gjorts på psykiatrisjuksköterskor exkluderades ur litteraturstudien. 

Utifrån syftet som utformades kunde sökorden identifieras. Först identifierades de svenska 

sökorden ifrån syftet och översattes sedan till engelska sökord enligt ett medicinskt lexikon 

(Rider & Wiman, 1992). Sökorden Hospitals och General (Allmänt sjukhus) användes istället 

för Somatic Care, eftersom sökordet inte gav träffar och inte är en vanligt förekommande 

engelsk term. Sökorden var direkt översatta från syftet och synonymer användes för att få en 

bredare sökning.  

 

Sökord: Nurses, registered nurses, psychiatric illness, mental illness, experience, care, patient, 

hospitals, general, nurse patient relation och nurse patient relationship. 

 

Tabell 1. Sökningar efter artiklar, visar antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas 

Datum 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda efter 

genomläsning 

PubMed  

2019-02-15 

Mental illness[MeSH Terms] 

AND General hospital AND 

Nurses experience 

46 4 2 2 

PubMed  

2019-02-17 

Mental illness[MeSH Terms] 

AND General hospital AND  

38 4 2 2 
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Nurse-patient-relationship 

PubMed  

2019-02-17 

Nurse patient relation[MeSH 

Terms] AND Mental illness AND 

general hospital 

35 20 1 0 

PubMed 

2019-02-17 

Nurse patient relation[MeSH 

Terms] AND Mental illness AND 

general hospital AND Nurses 

experience 

2 2 0 0 

PubMed 

2019-02-17 

Nurse patient relationship AND 

Mental illness AND General 

hospital AND Nurses experience 

3 3 0 0 

PsycInfo  

2019-02-18 

mainsubject(Mental illness) AND 

(General hospital) AND (Nurses 

experience) 

3 2 1 1 

PsycInfo 

2019-02-18 

mainsubject(Mental illness) AND 

mainsubject(General hospital) 

11 1 1 1 

CINAHL 

2019-02-28 

General hospital AND nurses 

experience AND mental illness 

16 5 3 2 

CINAHL 

2019-04-24 

TL registered nurses AND mental 

illness AND nurses experience 

5 2 1 1 

Wileys 

online 

Library 

2019-04-16 

( TL) Mental ill patient AND 

nurse perspective AND general 

hospital AND nurse experience 

AND nurse patient relationship 

13 13 2 1 

Wileys 

online 

Library 

2019-04-16 

(TL) experience AND (TL) 

mental health AND medical 

wards AND registered nurses 

23 23 3 1 

 

Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten producerades i Högskolan Dalarnas bibliotek. Litteraturöversikten 

arbetades fram utifrån ett delat dokument med separat schema där en lista med uppgifter 

följdes. Korrespondens skedde via internettjänst för att kommunicera eventuella 

frågeställningar. 

 

Ett syfte fastställdes och sökord kunde börja utformas ur syftet. Med hjälp av sökorden 

hittades originalartiklar från databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och Wileys Online 

Library. Sökstrategin utgick ifrån att använda aktuella sökord i databaserna. Sökorden sattes 

antingen in som vanlig text, mesh termer, mainsubject eller titel (TL) för att hitta aktuella 

artiklar. Mainsubject betyder huvudämne och används vid PsycInfo istället för mesh termer. 

Sökningarna gav resultat som sedan dokumenterades. Lästa artiklar kvalitetsgranskades. 3 av 

de 14 artiklarna hittades via fritextsökning, (bilaga 2). Slutligen tolkades data i artiklarna och 

resultatet skrevs. 
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Mallen visar det förlopp som vi använde för att systematiskt söka artiklar till 

litteraturöversikten. 

Figur 1. Åskådliggörning av litteraturstudiens tillvägagångssätt. (Inspiration av flödesschema 

från Polit och Beck (2018). 

 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som användes bestod av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar och 

kvalitetsgranskades utifrån två granskningsmallar (bilaga 3; bilaga 4), ena mallen anpassad 

för kvantitativa artiklar och andra mallen anpassad för kvalitativa artiklar för att bedöma 

artiklarnas trovärdighet. Artiklarna som granskades kontrollerades enligt 25 kvantitativa 

respektive 29 kvalitativa punkter beroende på artikelns design. Artiklarna lästes i sin helhet 

och utifrån granskningsmallen fick artiklarna en poäng för varje ja-svar på frågorna för varje 

punkt. För att avgränsa låg, medel samt hög kvalité avgränsades medelpoängen till 60 % och 

hög poäng till 75 % av maxpoängen. Granskningsmallarna är modifierade utifrån Stoltz & 

Bahtsevani (2011) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

Analys 

Dataanalys utfördes på 14 artiklar där analysen bestod av 4 steg. Artiklarna identifierades och 

kvalitetsgranskades. Artiklarna kategoriserades och gemensamma nämnare kunde identifieras 

i artiklarna som sedan la grunden för resultatbeskrivningen. Se tabell 2 för kortare 

sammanfattningar av artiklarna som användes. 

 

Etiska övervägningar 

Denna litteraturöversikt följer de etiska överväganden som Vetenskapsrådet har tagit fram. 

Litteraturöversikten förhåller sig till att innehålla sanning, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkter i litteraturöversikten och öppet redovisa metod och resultat (Vetenskapsrådet, 

2017). I enlighet med helsingforsdeklarationen granskas vetenskapliga artiklars etiska 
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utgångspunkter och att de vetenskapliga artiklar som används i denna litteraturöversikt håller 

en god etisk grund i forskningsprocessen (World Medical Association, 2013). 

 

Översättningar av resultat av studier har genomförts från engelska till svenska. För att 

säkerställa att korrekt översättning utförts har översättningen genomförts med stöd av ett 

medicinskt lexikon (Rider & Wiman, 1992). 

 

Resultat 
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk 

vård delades in i sex kategorier; Tidsbrist, Bristande miljö, Kompetens och kunskap, 

Utsatthet, Kommunikation och Emotionell aspekt. 

 

Tidsbrist 
Tidsbrist påverkade vårdkvalitén för patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskorna 

hade endast möjlighet att ge grundläggande omvårdnad och behandling men psykiatrisk 

omvårdnad och behandling uteblev. De ansåg att det fanns ett ökat resursbehov för vissa 

patienter med psykiatrisk sjukdom som krävde att personal var närvarande med patienten för 

att garantera patienten samt andra patienters säkerhet. Patienter med psykiatriska sjukdomar 

behövde extra uppsyn av personal när det fanns risk för aggressivt beteende eller 

självskadebeteende från patienten vilket var svårt att uppnå på grund av de begränsningar som 

fanns i personalmängden. Patienterna tog upp mer tid i vårdandet och de psykiatriska 

patienterna kom oftast sist på listan över uppgifter som behövde genomföras av 

sjuksköterskan. Bristen på tid förklarades också med att andra patienters fysiska tillstånd 

krävde mer omedelbar vård och att den psykiska vården prioriterades ned (Brunero, Buus & 

West, 2017; Reid-Searl et al., 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården ansåg att det krävdes ökade resurser för att vårda 

psykiatriska patienter. Resultatet visade att patienter med psykiatriska sjukdomar krävde mer 

vårdtid än patienter som endast hade somatiska sjukdomar (Brunero et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor behövde balansera den psykiska omvårdnaden av patienter med den somatiska 

omvårdnaden där den somatiska sjukdomsbilden var mer prioriterad än den psykiska. 

Arbetsbördan påverkade möjligheten att bedriva psykisk vård när det var många patienter som 

behövde vård på avdelningen (Brunero et al., 2017; Reid-Searl et al., 2009). Tiden räckte inte 
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alltid till för sjuksköterskorna för att de skulle kunna ge patienterna, med psykiatriska 

sjukdomar, den vård de behövde. Psykiatrisk vård tar tid, precis som all annan vård. Vissa 

patienter med psykiatriska sjukdomar behövde mer tid av sjuksköterskan för att få 

vårdinsatser förklarade för sig samt känna sig säker med de åtgärder som skulle utföras. Den 

här extra tiden fanns inte för patienterna enligt sjuksköterskorna (Brunero et al., 2017; Reid-

Searl et al., 2009). Sjuksköterskorna ansåg också att patienter med psykiatriska sjukdomar 

kunde märka av att de var stressade och inte hade tid och att detta påverkade patientens och 

sjuksköterskans vårdrelation (Brunero et al., 2017; Reid-Searl et al., 2009). 

 

Bristande miljö 
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom var att miljön 

hade en stor inverkan på patientgruppen. Patienter med psykiatriska sjukdomar löpte risk för 

att försämras i sitt psykiska mående när vård av patientgruppen bedrevs på en somatisk 

avdelning. Sjuksköterskor ansåg att många patienter med psykiatrisk sjukdom for illa av den 

stressiga miljö som infann sig på somatiska avdelningar och att patienter med psykiatriska 

sjukdomar riskerade att försämras i sitt psykiska och fysiska tillstånd och mående (Brunero et 

al., 2017; Innes, Morphet, O’Brien & Munro, 2013; Solomons et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 

 

Resultatet visade att det fanns brister i avdelningens strukturella design. Vid inskrivning av 

flera patienter med psykiatriska sjukdomar var sjuksköterskor tvungna att estimera vilken 

patient som hade störst risk att begå självmord för att kunna avgöra vem som var i störst 

behov av ett specialiserat säkert rum för instabila patienter (Reid-Searl et al., 2009). I en 

undersökning med 103 sjuksköterskor uppgav 101 att sjukhusmiljön inte hade en adekvat 

vårdmiljö och 93% uppgav att det saknades säkra rum för patienter med behov av en säker 

miljö (Douglas, Standard-Goldson, James & Abel, 2018). 

 

Kompetens och kunskap 
Sjuksköterskor uppgav att de upplevde bristande utbildning i psykiatriska sjukdomar för att 

kunna hantera sina patienter. Flera sjuksköterskor ansåg att det fanns bristande kompentens i 

deras kunskap om psykiatriska sjukdomar och att om de fick en ökad förståelse för sjukdom 

och behandling skulle det bidra till ett bättre arbetsklimat. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var svårt att bedriva vård för patienter med psykiatriska sjukdomar eftersom de inte tidigare 

vårdat den patientgruppen (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Solomons et al., 2011). 
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Av 103 sjuksköterskor, som svarade på en enkät, kände 101 att avdelningen inte var förberedd 

att ta emot och vårda patienter med psykiatriska sjukdomar, 98 av dem som svarade ansåg att 

de själva inte hade kompetensen för att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar och 75 

visste inte att det fanns specifika rutiner för att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar 

(Douglas et al., 2018). 

 

Riskbedömning och kategorisering av patienter med psykiatriska sjukdomar utfördes av 

sjuksköterskor för att kunna bedöma patientens mentala status. Korrekta termer som 

schizofreni och bipolär sjukdom användes sällan för att beskriva patienternas diagnos och 

sjukdomstillstånd. Istället användes egna kategoriseringar för att beskriva patienterna. 

Kategorierna var hanterbara patienter, oförutsägbara patienter, emotionella patienter och 

farliga patienter. Sjuksköterskornas tillvägagångssätt innebar att bortse från den psykiatriska 

sjukdomen hos patienter där sjukdomen inte kliniskt kunde uppmärksammas för att i större 

utsträckning kunna fokusera på omvårdnaden av patientens somatiska sjukdom. 

Sjuksköterskorna resonerade att psykiatriska sjukdomar ter sig i episoder och att så länge 

patienten inte uppvisade tecken på att befinna sig i en episod fanns det ingen anledning till att 

se till den psykiatriska omvårdnaden och mer resurser kunde istället läggas på att se till den 

somatiska omvårdnaden (Brunero et al., 2017; Camargo, Neto, Colman & Albuquerque 

Citero, 2015; Solomons et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

  

Insikten i patientens psykiatriska sjukdomsbild var begränsad och sjuksköterskorna hade svårt 

att hantera vissa patienter som uppvisade symtom på sin psykiatriska sjukdom. Vidare kunde 

sjuksköterskor uppleva att det var svårt att svara på frågor om psykiatriska sjukdomar, 

exempelvis när en patient frågar om sin egen psykiatriska sjukdom (Brunero et al., 2017). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor besitter för lite kunskaper om psykiatriska sjukdomar för 

att kunna agera korrekt i samtal med patienter med psykiatriska sjukdomar. Det fanns även en 

kompetensbrist för att utreda patientens behov av vård där en lösning presenterades i form av 

extern konsultation. Sjuksköterskor upplevde även att det var svårt att bedöma patienter med 

psykiatrisk sjukdom och att en till synes deprimerad patient egentligen kunde lida av bipolär 

sjukdom eller paranoia (Brunero et al., 2017; Marynowski-Traczyk, Moxham & Broadbent, 

2017; Plant & White, 2013; Solomons et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). 
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Att inte besitta kompetens och vara begränsad i arbetsmiljön kan påverka arbetsmoralen och 

det emotionella välmående hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor uppgav att det fanns en brist på 

kunskap i att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar. En sjuksköterska berättar att hon är 

bekymrad över att inte ha specialiserad psykiatrisk personal till förfogande men fortsätter att 

arbetet handlar om mer än bara kunskapen om sjukdomar utan också om att kunna bedriva 

grundläggande omvårdnad och finnas där för patienten och bidra till en säkrare miljö (Innes, 

Morphet, O’Brien & Munro, 2013; Plant & White, 2013). 

 

Vidare ansåg sjuksköterskor att det inte var deras jobb att vårda patienter med psykiatriska 

sjukdomar för deras diagnoser utan att istället rekommendera specialiserad psykiatrisk hjälp 

för patienterna (Marynowski-Traczyk et al., 2017; Plant & White, 2013). 

 

Det var även svårt att tolka patienter vid det första mötet och att en patient som skrivs in kan 

ha svåra psykiska problem utan att det tydligt framgår. Att ingen vet och att det är svårt att få 

reda på om patientens sjukdomstillstånd upplevde sjuksköterskor som ett hinder i vårdandet 

av patienten (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Sjuksköterskor kände sig tveksamma på vårdens effektivitet för patienter med psykiatriska 

sjukdomar. Att ha lång erfarenhet som sjuksköterska bidrog till en god vård för patienter med 

psykiatriska sjukdomar och att arbeta med patienter med psykiatriska sjukdomar bidrog till en 

bättre förståelse för patienters behov av vård. Viktiga punkter var att få patienten att känna sig 

säker, bekväm och omhändertagna och att detta bidrog till att ge en god vård för 

patientgruppen (Ndetei, Khasakhala, Mutiso & Mbwayo, 2011; Plant & White, 2013). 

 

Sjuksköterskors åsikt var att det är och kommer att fortsätta vara utmanande att vårda 

patienter med psykiatriska sjukdomar men att de har kompetensen att agera och vårda akut 

psykiatriskt sjuka patienter, vidare berättade sjuksköterskor att de hade en positiv syn på 

patienter med psykiatriska sjukdomar och kunde väl sympatisera och hjälpa patienterna i 

deras psykiatriska vårdtillstånd (Ihalainen-Tarmlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & 

Välimäki, 2016; Plant & White, 2013). 

 

Utsatthet 
 Patienter med psykiatriska sjukdomar uppfattades som känsligare än andra patientgrupper 

och behövde behandlas med större försiktighet. Sjuksköterskor beskriver att psykiatriska 
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patienter kan vara ostabila. En sjuksköterska berättade om en patient som var hemlös och som 

hon uppfattade behövde mycket emotionellt stöd och social samvaro av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskan berättade att patienten hade blivit utslängd ur sitt hem och att det inte är 

ovanligt att patienter med psykiatriska sjukdomar i den somatiska vården lever i en utsatt 

situation (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012). 

 

 Sjuksköterskorna upplevde en hopplöshet relaterat till patienter med psykiatrisk sjukdom och 

menade på att väldigt få människor som lider av psykiatriska sjukdomar blir återställda och 

helt friska från sin sjukdom. Sjuksköterskor uttryckte en medkänsla för patienterna, en 

sjuksköterska berättade att dessa stackars människor kommer ha sina diagnoser resten av livet 

och att det är sjukhuspersonalens jobb att vårda dem i högsta möjliga mån (Marynowski-

Traczyk et al., 2017). 

 

Kommunikation 
Att kommunicera med patienter med psykiatrisk sjukdom upplevdes av sjuksköterskor som 

problematiskt. Ibland kunde patienterna vara fåordiga eller uttrycka sig näst intill obegripligt 

enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde också att de hade svårigheter i att få 

patienten att förstå innebörden av vården de fick eftersom sjuksköterskorna fick liten eller 

ingen respons från patienterna (Brunero et al., 2017; Plant & White, 2013). 

 

Emotionell aspekt 
Sjuksköterskor uppgav en ökad emotionell utmaning i arbetet med patienter med psykiatriska 

sjukdomar till skillnad från de patienter som endast uppvisade somatiska symtom. 

Sjuksköterskor uttryckte att patienter med psykiatrisk sjukdom ibland kunde uppvisa ett 

aggressivt beteende vilket föranledde att säkerhetspersonal fick tillkallas. En sjuksköterska 

uttryckte oro över situationen och den potentiella skadan patienten kunde orsaka för sig själv, 

övrig personal och andra patienter (Brunero et al., 2017; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Sjuksköterskor som tog hand om patienter med psykiatriska sjukdomar som uppvisade 

hotfulla tendenser kände sig hotade och sårbara. Sjuksköterskor undvek att bedriva 

omvårdnad för dem patienterna och exkluderade sig från vården av patienten på grund av oro 

över potentiellt våldsamt beteende från patienten (Brunero et al., 2017; Björkman, Angelman 

& Jönsson, 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Zolnierek & Clingerman, 2012). 
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Att vara på sin vakt och vara oroad för sin egen och andras säkerhet uttrycktes av 

sjuksköterskor på en kirurgavdelning. När de vårdade patienter med psykiatrisk sjukdom 

gjordes detta med försiktighet och med hög grad av vaksamhet på grund av rädsla för 

patienterna. Att behöva tvångsedera patienter var något som sjuksköterskor fann väldigt svårt 

och bekymrande och berättade att det inte kändes bra att behöva tvinga en patient till vård.  

Sjuksköterskor upplevde en brist på professionell tillfredställelse vid vårdande av patienter 

med psykiatrisk sjukdom och upplevde att vården inte gav önskat resultat. Patienternas behov 

var ibland inte möjliga att uppnå och sjuksköterskorna upplevde en hopplöshet över 

patienternas brist på medverkande i sin egen vård vilket föranledde en viss meningslöshet av 

att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom (Brunero et al., 2017; Innes et al., 2013; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Diskussion 
Sammanfattning av resultat 
I resultatet kunde sju övergripande kategorier identifieras, dessa var Tidsbrist, Bristande 

miljö, Kompetens och kunskap, Utsatthet, Kommunikation och Emotionell aspekt. 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården upplevde att de inte har kompetensen för att vårda 

personer som lider av psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskorna fruktade att de själva och 

andra i närheten kunde bli skadade och oroade sig över om att vården för personer med 

psykiatriska sjukdomar hjälper eller kanske bara gör deras situation värre. Att vårda personer 

med psykiatriska sjukdomar var även mer tidskrävande. Personalen på somatiska 

vårdavdelningar blev därför överarbetade när avdelning var överbelastad med patienter som 

lider av psykiatriska sjukdomar och att vården för övriga patienter på avdelningarna blev 

sämre. 

 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskor lägger ungefär 20% av sin arbetstid på patientnära arbetsuppgifter som 

omvårdnad. Överbeläggningar eller brist på personal är direkt kopplat till högre 

patientdödlighet och utökade vårdtider (Griffiths et al., 2018; Westbrook, 2011). 

Sjukvårdsmiljön inte är anpassad för patienter med psykiatriska sjukdomar och tiden per 

patient ökar i korrelation med patientgruppen (Brunero et al., 2017; Reid-Searl et al., 2009; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna ger inte samma vård till patienter med 

psykiatriska sjukdomar och följer inte ett personcentrerat arbetssätt emot patienterna. 

Patienterna med psykiatriska sjukdomar får inte samma rätt till vård av sjuksköterskorna 

jämfört med andra personer i samhället (Brunero et al., 2017; Björkman et al., 2008; 
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Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Zolnierek & Clingerman, 2012). Enligt Förenta nationerna 

(2006) har alla människor rätt till vård på lika villkor och genom resursbristen som existerar 

på somatiska avdelningar brister patienters rätt till vård på lika villkor. Sjuksköterskors 

försummande av patienters behov stärks ytterligare i studien av Clarke, Dusome, & Hughes 

(2007) som beskriver att patienter kände sig lägre prioriterade än andra patientgrupper vilket 

påverkade patienternas självkänsla. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) och International council of nurses (2012) 

innefattar sjuksköterskors etiska kod att anamma ödmjukhet, ett etiskt förhållningssätt och en 

personcentrerad omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att personcentrerad 

omvårdnad ska vara som ett partnerskap men att sjuksköterskor i studier ser ner på patienten 

och behandlar patienten som en lägre ställd individ (Brunero et al., 2017; Björkman et al., 

2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 

 

Omvårdnad ska ske på patientens villkor och att utesluta sig ur patientens vård strider mot 

sjuksköterskors etiska kod. I flera studier förekom det att sjuksköterskor på somatiska 

avdelningar försökte utesluta sig från patienter med psykiatriska sjukdomars vård. (Brunero et 

al., 2017; Björkman et al., 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Zolnierek & Clingerman, 

2012). 

 

Kommunikationen är en del av den personcentrerade vården som omfattar möjligheten och 

förmågan till en vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. Den omfattar också 

möjligheten till personcentrerad vård i det anseendet att lyfta patientens vilja till vård och 

anpassning av vård (Ekman, 2014; McCormack & McCance, 2017). Sjuksköterskors 

erfarenheter visade att relationen och dialogen om vård var problematisk och att ett 

personcentrerat förhållningssätt till den individuella patienten var svårt att uppnå (Brunero et 

al., 2017; Reid-Searl et al., 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012).  Det fanns också 

utmaningar inom den kommunikativa delen av vårdrelationen mellan sjuksköterska och 

patient (Brunero et al., 2017; Plant & White, 2013). Kommunikation är en stor del av 

omvårdnaden och ett viktigt redskap med vissa begränsningar. Signaler tolkas på olika sätt 

och kan misstolkas. En stor vikt ligger i att kunna tolka språk och tal för att förstå patienten 

och dess vårdbehov, möjligheten till omvårdnad försvåras när det finns brister i 

kommunikationen (Baggens & Sandén, 2014). På grund av den ökade mängd patienter med 
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psykiatrisk sjukdom inom den somatiska vården behöver sjuksköterskor utveckla den 

kommunikativa kunskapen som krävs för att vårda patientgruppen. 

 

Vårdmiljö 
Allt fler patienter med psykiatrisk sjukdom vårdas inom den somatiska vården och 

patientgruppen har en ökad somatisk sjukdomsbild (Ihalainen-Tarmlander et al., 2016; Västra 

götalandsregionen, 2017). Det som framkom i resultatet reflekterar tidigare forskning och 

överensstämmer med den uppfattningen att det finns fler patienter men psykiatrisk sjukdom 

inom den somatiska vården idag. Detta har helt klart påverkat arbetsmiljön, vårdsituationen 

för patienter och sjuksköterskans arbete på grund av den ökade patientgruppen. 

Sjuksköterskor behöver idag få utökad kunskap om psykiatriska sjukdomar för att kunna ge 

god vård åt patientgruppen och sjukvården behöver tillhandahålla resurser för att skapa en 

miljö där sådant arbete kan verkställas. 

 

Betydelse för samhället 
Majoriteten av artiklarna som granskades visade att avdelningarna inom somatisk vård inte är 

tillräckligt anpassade för patienter med psykiatriska sjukdomar. Vårdtyngden på personalen 

var för stor och sjuksköterskorna ansåg att patientgruppen ofta behövde hjälp med deras 

psykiatriska sjukdom, antingen av psykiatrisjuksköterskor på avdelningen eller på en helt 

annan avdelning (Douglas et al., 2018; Innes et al., 2013; Marynowski-Traczyk et al., 2017; 

Ndetei et al., 2011; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reid-Searl et al., 2009; 

Solomons et al., 2011). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) “Där det 

bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den 

utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.” (Avdelning 2, kap 4, 2§). Därför 

behöver de somatiska avdelningarna resurser som kan behövas vid vård av patienter med 

psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskorna måste också få kunskap, antingen av avdelningen 

eller från sjuksköterskeprogrammet, om att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att ha psykiatrisjuksköterskor som kan ge tillräckligt 

mycket hjälp åt sjuksköterskor inom somatisk vård vid vård av patienter med psykiatriska 

sjukdomar. För att sjukvården ska kunna bedriva god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen åt 

samhället behöver dessa ändringar införas. 

 

Sammanfattning av resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård. Resultatet beskrivs utifrån de kategorier som 
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framkom i resultatet och har diskuterats i förhållande till McCormack och McCance (2006) 

version av personcentrerad vård. Stigma mot personer med psykiatrisk sjukdom existerar inte 

bara i Sverige utan i hela Europa, många anser att personer med psykiatrisk sjukdom aldrig 

kommer att bli fria från sin sjukdom och än fler är antalet som anser att personer med 

psykiatrisk sjukdom är oberäkneliga (Angermeyer & Dietrich, 2005; European Comission, 

2006). Resultatet från studier visar att sjuksköterskor anser att patienter med psykiatrisk 

sjukdom som uppvisar symtom kan vara oberäkneliga, svårhanterade och farliga och stödjer 

bilden av en stigmatisk syn både i samhället och i sjuksköterskeyrket (Brunero et al., 2017; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Metoddiskussion  
Sökningen av artiklar har skett i flera databaser. Manuella sökningar har används för att hitta 

fler artiklar att arbeta med i litteraturöversikten. Genom att söka artiklar i 4 databaser kunde 

fler artiklar hittas och urvalet kunde väljas ut med högre träffsäkerhet utifrån syftet. Genom 

att använda sökord som kan relateras till syftet har vi försäkrat oss om att artiklarna som väljs 

ut är relevanta för litteraturöversikten. 

 

En övervägande del kvalitativa artiklar har använts i litteraturöversikten vilket kan påverka 

slutresultatet på grund av strukturen i en kvalitativ studie där inga övergripande data i större 

kvantiteter presenteras (Polit & Beck, 2018). Studierna som har använts i litteraturöversikten 

är ifrån Australien, Irland, USA, Sverige, Finland, Brasilien, Jamaica, Storbritannien, Kenya 

och Sydafrika. Många av länderna motsvarar Sverige i sjukvårdsstandard och kulturellt 

sammanhang (Europeiska unionen, 2019; Religions by country, 2019) men vissa länder har en 

levnadsstandard och kulturellt sammanhang som skiljer sig ifrån Sverige. 

 

Fyra kvantitativa artiklar användes i litteraturöversikten. Att använda både kvantitativa samt 

kvalitativa studier i litteraturöversikten innebar en högre trovärdighet i resultatet som 

presenteras eftersom kvantitativa data kunde jämföras med ett kvalitativt innehållet. 

Graderingen av studierna avgränsades till att poängen inte fick understiga 60% i kvalitetsgrad, 

denna avgränsning gjordes för att få en bredare bas av studier. Att välja en högre 

kvalitetsprocent hade bidragit till högre trovärdighet i litteraturöversikten men hade minskat 

mängden användbara studier och slutsatsen är att kvalitetsgraden håller en god balans mellan 

ett högt utbud av artiklar och artiklar med hög kvalitetsgrad. Syftet i litteraturöversikten hade 

en smal forskningsbas om vi ser till de senaste 10 åren och gav få träffar i databaser. 
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Resultatet påverkades av bristen av artiklar men visade också på behovet av mer forskning 

inom området. 

 

Etikdiskussion 
Genom att de artiklar som användes har medverkande patienter anonymiserats och samtliga 

studier har godkänts av en etisk kommitté. Studier som använts bör därför vara etiskt korrekt 

utförda. Något som kunde ha påverkat det etiska dilemmat hade varit det att artiklarna är 

gjorda i olika länder och att dessa länder inte har samma krav för att studier ska räknas som 

etiskt korrekta. 

 

Studierna har bristande information om tillvägagångssätt för forskningsetiska åtgärder för 

skydda integritet och identitet på patienter. Det framkommer i artiklar vart någonstans samt 

när data inhämtats vilket i intervjustudier där patientens sjukdom och citat medtas kan 

äventyra patienters identitet. Identiteten och anonymiteten kan vara viktigare för patienter 

med psykiatrisk sjukdom eftersom det finns ett existerande stigma mot den patientgruppen 

som det inte finns i andra patientgrupper. 

 

Artiklarna har funnits tillgängliga på engelska och dessa har tolkats på svenska i 

litteraturöversikten. Detta medför en risk för att studiernas resultat feltolkas. Om studierna 

först har skrivits på ett annat språk, översatts till engelska och sedan tolkats i 

litteraturöversikten på svenska tillför det en ännu högre risk av feltolkade resultat eftersom 

vissa ord inte kan översättas helt och hållet till alla språk. Om resultatet som presenteras är 

feltolkat och ligger långt ifrån artiklarnas resultat bidrar det till att läsaren får en felaktig 

uppfattning av litteraturöversiktens ämne. 

 

Slutsats 
Resultatet visar på en kunskapsbrist inom den psykiatriska sjukdomsläran hos sjuksköterskor 

och det står klart att en ökad kompetens för personal krävs för att upprätthålla en god vård. 

Resultatet visar också på brister inom sjukvårdsorganisationen som inte är redo för den ökade 

mängd patienter med psykiatrisk sjukdom som är i behov av vård. En negativ attityd mot 

patienter med psykiatrisk sjukdom kunde identifieras från personalen och den organisatoriska 

sjukvårdskulturen behöver förändras för att säkerställa god vård för patienter med psykiatrisk 

sjukdom. En antydan till positiv inställning från sjuksköterskor kunde delvis identifieras i 

resultatet men riktades mer mot att acceptera en bristande vårdsituation och prestera på bästa 

möjliga sätt. 
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Förslag till vidare forskning 
Sjuksköterskors relation till patienter med psykiatriska sjukdomar är problematisk och att 

sjukvårdens organisationskultur inte tillåter en god vård för patienter med psykiatriska 

sjukdomar. Fler studier behöver utföras på korrelationen mellan sjuksköterskors stigmatiska 

inställning och samhällets stigma mot patienter med psykiatriska sjukdomar för att tydliggöra 

anledningen till sjuksköterskors negativa attityd mot patienter med psykiatriska sjukdomar. 

Utökad kunskap och forskning krävs inom skolväsendets utbildningsstruktur för att se över 

sambandet mellan den psykiatriska okunskapen hos sjuksköterskor och skolväsendets 

läroplan. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 
Författare 

  

År  

land  

Titel  Syfte  Design  

 

Antal deltagare 

 

Metod 

Resultat  Kvalitetsgrad 

 

Poäng (%)  

S. Brunero, 

N. Buus & S. 

West 

 

2017 

Australien 

  

Categorising 

patients mental 

illness by 

medical surgical 

nurses in the 

general hospital 

ward: A focus 

group study. 

To gain insight 

into medical 

surgical nurses' 

process(es) of 

categorising 

mental illness in 

general hospitals. 

Kvalitativ 

 

4 

 

Fokusgrupp 

intervjuer 

Sjuksköterskor utan 

psykiatriutbildning ser olika 

typer av psykiatri patienter. 

De hanterbara patienterna 

vårdades likt patienter utan 

psykiatrisjukdomar. 

Sjuksköterskorna kände sig 

osäkra att vårda de 

oförutsägbara patienterna och 

de visste inte om 

behandlingen hjälpte eller 

hindrade patienten. 

De emotionella patienterna 

som tröttar ut personalen 

emotionellt undveks av 

sjuksköterskor av denna 

anledning. De farliga 

patienterna som 

sjuksköterskorna upplevde 

som hotfulla och mest 

benägna att utföra våld mot 

andra undveks av 

sjuksköterskorna 

Hög 

 

88% 

L. C. 

Solomons, A. 

Thachil, C. 

Burgess, A. 

Hopper, V. 

Glen-Day, G. 

Ranjith & A. 

Hodgkiss 

 

2011 

Storbritannien 

Quality of 

psychiatric care 

in the general 

hospital: referrer 

perceptions of an 

inpatient liaison 

psychiatry 

service. 

To explore the 

experience of 

senior staff on 

acute medical 

wards using an 

established 

inpatient liaison 

psychiatry 

service and 

obtain their views 

on clinically 

relevant 

performance 

measures. 

Kvalitativ 

 

14 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen ansåg att 

den externa psykiatrigruppen 

var bra men att det behövdes 

förbättringar inom tydligheten 

av vårdåtgärder till 

patienterna, ville helst ha ett 

team på avdelningen för 

snabb hjälp och att 

patienterna kunde få en egen 

avdelning där de inte 

påverkas psykiskt av den 

stressiga miljön på akuten.  

Hög 

 

84% 

  



 

 

Författare 

  

År  

land  

Titel  Syfte  Design  

 

Antal deltagare 

 

Metod 

Resultat  Kvalitetsgrad 

 

Poäng (%)  

A. Camargo, 

A. Neto, F. 

Colman & V. 

de 

Albuquerque 

Citero 

 

2015 

Brasilien  

Development 

of psychiatric 

risk evaluation 

checklist and 

routine for 

nurses in a 

general 

hospital: 

ethnographic 

qualitative 

study. 

To develop a 

psychiatric risk 

assessment 

checklist and 

routine for nurses, 

the Psychiatric 

Risk Evaluation 

Check-List (PRE-

CL), as an 

alternative model 

for early 

identification and 

management of 

these situations in 

general hospitals. 

Kvalitativ 

 

300 

 

Etnografisk 

studie 

Genom att använda en 

psykiatrisk risk utvärderande 

checklista ansåg 

sjuksköterskorna att det blev 

lättare att utvärdera 

patientens behov av vård 

samt om patienten behöver 

psykiatrisk vård. 

Medel 

64% 

P. MacNeela, 

A. Scott, M. 

Treacy, A. 

Hyde & R. 

O’Mahony 

 

2012 

Irland 

A risk to 

himself: 

Attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical–

surgical units. 

Assess whether 

nurses working in 

general hospitals 

have access to 

stereotyped 

perceptions or 

specialized 

insights on 

psychiatric 

patients.  

Kvalitativ 

 

13 

 

Observation och 

intervjustudie 

Sjuksköterskorna upplevde 

psykiatripatienter som en 

riskgrupp för våld mot andra 

och kände sig sårbara vid 

vårdandet av dessa patienter. 

Hög 

 

72% 

K. Reid-Searl, 

T. Dwyer, B. 

Happel, L. 

Moxham, J. 

Kahl, J. Morris 

& N. 

Wheatland 

 

2009 

Australien 

Caring for 

children with 

complex 

emotional and 

psychological 

disorders: 

experiences of 

nurses in a rural 

pediatric unit. 

To explore the 

experiences of 

general nurses 

towards caring for 

children with 

mental health 

issues and to 

identify strategies 

to improve 

management of 

these children. 

Kvalitativ 

 

20 

 

Fokusgrupp 

intervjustudie 

Sjuksköterskor upplevde att 

det fanns för få resurser för 

att kunna vårda patienterna, 

samt en oro för att 

patienterna skadar sig själva 

eller andra. Patienterna 

behöver mer tid som 

personalen inte har och 

sjuksköterskorna anser att de 

saknar kompetensen för att 

vårda dessa patienter. 

Hög 

 

72% 

  



 

 

Författare 

  

År  

land  

Titel  Syfte  Design  

 

Antal deltagare 

 

Metod 

Resultat  Kvalitetsgrad 

 

Poäng (%)  

D. 

Marynowski-

Traczyk, L. 

Moxham & M. 

Broadbent 

 

2017 

Australien 

Emergency 

department 

registered 

nurses' 

conceptualisati

on of recovery 

for people 

experiencing 

mental illness. 

To understand 

how (RNs) 

working in the ED 

conceptualise 

recovery for 

people 

experiencing 

mental illness. 

Kvalitativ 

 

14 

 

Fenomenografis

k studie 

Sjuksköterskorna hade svårt 

att avgöra när en patient hade 

återhämtat sig eftersom 

patienternas hälsa i vardagen 

var ovanlig och svårare att 

förstå. 

Medel 

68% 

C. Douglas, A. 

Standard-

Goldson, K. 

James & W. 

Abel  

 

2018 

Jamaica 

Nurses’ 

perception of 

preparedness 

for moving 

mental health 

care from 

psychiatric to 

general 

hospitals in 

Jamaica.  

To examine 

nurses’ 

perception of 

readiness to care 

for patients with 

mental illness at 

two general 

hospitals in St. 

Catherine, 

Jamaica. 

Kvantitativ 

 

130 

 

Blandad 

Tvärsnittsstudie 

med intervjuer 

Enligt sjuksköterskorna var 

miljön för stökig för 

patienterna och att de 

saknade kompetensen för att 

vårda patienter med 

psykiatriska sjukdomar samt 

att de andra patienterna 

behövde skärmas av från 

patienterna med psykiatriska 

sjukdomar för att få en 

lugnare vård. 

Medel 

68% 

D. M. Ndetei, 

L. I. 

Khasakhala, V. 

Mutiso & A. 

W. Mbwayo 

 

2010 

Kenya 

  

Knowledge, 

attitude and 

practice (KAP) 

of mental 

illness among 

staff in general 

medical 

facilities in 

Kenya: practice 

and policy 

Implications. 

To determine the 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs about 

mental illness 

among staff in 

general hospitals. 

Kvantitativ 

 

310 

 

Tvärsnittsstudie 

Många sjuksköterskor är 

osäkra och saknar kunskap 

om psykiatriska sjukdomar 

som behövs för att kunna 

vårda patienter med 

psykiatriska sjukdomar. 

Hög 

 

76% 

T. Björkman, 

T. Angelman 

& M. Jönsson 

 

2008 

Sverige 

Attitudes 

towards people 

with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing 

staff in 

psychiatric and 

somatic care. 

To investigate 

attitudes towards 

mental illness and 

people with 

mental illness 

among nursing 

staff working in 

psychiatric or 

somatic care. 

Kvantitativ 

 

120 

 

Tvärsnittsstudie 

Sjuksköterskorna inom 

somatikern ansåg, i större 

utsträckning, att patienter 

med schizofreni var en 

farligare och mer 

oförutsägbar patientgrupp 

jämfört med 

sjuksköterskorna inom 

psykiatrin. 

Medel  

68% 

  



 

 

Författare 

  

År  

land  

Titel  Syfte  Design  

 

Antal deltagare 

 

Metod 

Resultat  Kvalitetsgrad 

 

Poäng (%)  

K. Innes, J. 

Morphet, A. 

O’Brien & I. 

Munro 

 

2013 

Australien 

Caring for the 

mental illness 

patient in 

emergency 

departments – 

an exploration 

of the issues 

from a 

healthcare 

provider 

perspective. 

To identify 

issues, from the 

emergency 

department 

clinicians' 

viewpoint, with 

the management 

of patients 

presenting to the 

emergency 

department with a 

mental illness. 

Kvalitativ 

 

36 

 

Blandad 

fokusgrupp och 

enkätstudie 

Sjuksköterskor hade behov 

av en psykiatristödsgrupp för 

att vårda patienter med 

psykiatriska sjukdomar men 

det ansågs att gruppen var för 

liten och hade för lite tid. 

Miljön på akuten var för 

stökig och svårt att ge ett 

lugn åt psykiatri patienterna. 

Den fysiska restriktionen 

som kan insättas vid 

tvångsvård kändes fel att 

använda av många 

sjuksköterskor. 

Hög 

 

84% 

C. Zolnierek & 

E. Clingerman 

 

2012 

Förenta 

Staterna av 

Amerika 

A medical–

surgical Nurse’s 

perceptions of 

caring for a 

person with 

severe mental 

illness. 

To explore a 

medical–surgical 

nurse’s 

perceptions of 

caring for a 

hospitalized 

person with SMI 

in the United 

States. 

Kvalitativ 

 

1 

 

Fallstudie 

Sjuksköterskan som blev 

intervjuad upplevde patienter 

med psykiatriska sjukdomar 

som en fara för andra och sig 

själv och tidskrävande 

patienter. Sjuksköterskor 

saknar kompetensen för att 

vårda patienterna, utveckla en 

vårdrelation med dessa 

patienterna samt har svårt att 

avgöra om vissa vårdinsatser 

är behövda eller skadliga för 

patienten. 

Medel 

68% 

L. Plant & J. 

White 

 

2013 

Dem Förenta 

Staterna av 

Amerika 

Emergency 

room 

psychiatric 

services: A 

qualitative 

study of nurses’ 

experiences. 

To explore and 

describe ED 

nurses’ 

experiences, and 

feelings caring 

for patients with 

mental illness. 

Kvalitativ 

 

10 

 

Fokusgrupp 

intervju 

Sjuksköterskorna upplevde 

patienterna med psykiatriska 

sjukdomar som oförutsägbara 

och svåra att vårda utan att 

påverkas emotionellt. 

Sjuksköterskor saknar den 

kompetensen som behövs för 

att ge adekvat vård.  

Hög 

 

76% 

  



 

 

Författare 

  

År  

land  

Titel  Syfte  Design  

 

Antal deltagare 

 

Metod 

Resultat  Kvalitetsgrad 

 

Poäng (%)  

M. 

Poggenpoel, C. 

Myburgh & M. 

Morare 

 

2011 

Sydafrika 

Registered 

nurses’ 

experiences of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards 

in 

Johannesburg. 

To explore and 

describe 

registered nurses’ 

experiences of 

interacting with 

patients with 

mental health 

challenges in the 

medical wards of 

a public hospital 

in Johannesburg. 

Kvalitativ 

 

8 

 

Intervjustudie 

Sjuksköterskorna ansåg att 

det inte ingick i deras arbetet 

 att ta hand om oberäkneliga, 

ofokuserade och 

problematiska patienter. De 

ansåg också att det fanns för 

få sjuksköterskor på 

avdelningarna samt att de 

hade för lite kunskap för att 

vårda dessa patienter. De var 

även rädda för patienterna 

samt rädda för att förvärra 

patientens situation. 

Hög 

 

76% 

N. Ihalainen-

Tarmlander, 

A. 

Vähäniemi, 

E. 

Löttyniemi, 

T. Suominen 

& N. 

Välimäki 

 

2016 

Finland 

Stigmatizing 

attitudes in 

nurses towards 

people with 

mental illness: a 

cross-sectional 

study in primary 

settings in 

Finland. 

To describe 

nurses’ attitudes 

towards people 

with mental 

illness and 

examine factors 

associated with 

their attitudes in 

primary care 

health centres. 

Kvantitativ 

 

264 

 

Tvärsnittsstudie 

Sjuksköterskorna som hade 

mindre privat kontakt med 

personer med psykiatriska 

sjukdomar tyckte oftare synd 

om patienterna med 

psykiatriska sjukdomar. 

Sjuksköterskorna som hade 

någon form av utbildning för 

vård av psykiatripatienter 

angav oftare att de ville 

hjälpa patienterna. Äldre 

sjuksköterskor skrämdes inte 

lika mycket av patienterna 

jämfört med de yngre 

sjuksköterskorna.  

Hög 
 

90% 



 

 

Bilaga 2 frisökningar 

Datum Artiklar vars referenslistor studerades Lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

Valda 

2019-04-16 

 

Marynowski-Traczyk, D., Moxham, L., & Broadbent, M. (2017). 

Emergency Department Registered Nurses’ conceptualisation of 

recovery for people experiencing mental illness  

 

3 2 2 

2019-04-16 

 

Ihalainen-Tamlander, N., Vähäniemi, A., Löyttyniemi, E., 

Suominen, T., & Välimäki, M. (2016). Stigmatizing attitudes in 

nurses towards people with mental illness: a cross-sectional study 

in primary settings in Finland 

 

2 1 1 

 

  



 

 

Bilaga 3 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av 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?   

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?   

    

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

  



 

 

Bilaga 4 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av 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    

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 


