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ABSTRAKT 
 
 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem, både nationellt som internationellt. I 

Sverige har den psykiska ohälsan ökat signifikant de senaste 20 åren. Konsekvensen av detta 

blir en ökad arbetsbelastning samt långa väntetider. Trots den ökade förekomsten har inte 

stigmatiseringen kring begreppet minskat. Stigma kan förklaras genom en avvikelse från det 

normala som kan förklaras genom okunskap, negativa fördomar samt diskriminering mot 

individer i samhället med psykisk ohälsa. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa 

hos vuxna samt faktorer som relaterar till dessa attityder.  

Metod: Studien är en litteraturöversikt som baseras på 16 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är 

av kvantitativ, kvalitativ samt mixad-metod ansats. Artiklarna inhämtades från databaserna 

Cinahl, PubMed samt PsycINFO. 

Resultat: Resultatet presenteras genom fem kategorier; Negativa fördomar och förutfattade 

meningar, attityder relaterat till typ av psykisk ohälsa, känsla av ansvar och empati, attityder 

relaterat till kunskap och erfarenhet, sociokulturella faktorer samt skillnader mellan manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor.  

Slutsats: Sjuksköterskans attityd gentemot psykisk ohälsa sågs vara varierande samt 

påverkades av olika faktorer. De negativa attityder som belystes var distanstiering, isolering 

samt särbehandling medan de positiva attityder som framträdde baserades på välvilja samt 

empati. En korrelation med ökad förståelse genom teoretisk eller erfarenhetsbaserad kunskap 

och positiva attityder påvisades samtidigt som en korrelation mellan etnicitet, religion och 

genus i relation med negativa attityder belystes.  

 

 

 

Nyckelord: Attityd, litteraturöversikt, psykisk ohälsa, sjuksköterska, stigmatisering  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ABSTRACT 
 
 
 

Background: Mental illness is a growing problem, both nationally and internationally. In 

Sweden, mental illness has increased significantly over the past 20 years. The consequence of 

this will be an increased workload and long healthcare que. Despite the increased prevalence, 

the stigma surrounding the concept has not diminished. Stigma can be explained by a deviation 

from the normal which can be explained by ignorance, negative prejudice and discrimination 

against individuals in the society with mental illness. 

Aim: The purpose of the literature review is to describe nurses' attitudes to mental illness in 

adults as well as factors related to these attitudes. 

Method: The study is a literature review based on 16 scientific articles. The articles on which 

the result is based on were of quantitative, qualitative and mixed methods. The articles were 

collected from the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. 

Results: The results are presented through five categories; Negative prejudices and 

preconceived opinions, attitudes related to the type of mental ill health, sense of responsibility 

and empathy, attitudes related to knowledge and experience, socio-cultural factors and 

differences between male and female nurses. 

Conclusion: The nurse's attitude towards mental illness was seen to be varied and influenced 

by various factors. The negative attitudes that were highlighted were distancing, isolation and 

special treatment, while the positive attitudes that emerged were based on goodwill and 

empathy. A correlation with increased understanding through theoretical or experience-based 

knowledge and positive attitudes was demonstrated at the same time as a correlation between 

ethnicity, religion and gender in relation to negative attitudes was highlighted. 
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1.INLEDNING 

Psykisk ohälsa är ett växande problem såväl nationellt som globalt. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin uppmärksammades olika attityder hos 

sjuksköterskor gentemot patienter inom den psykiatriska vården. Ett intresse väcktes att 

beskriva vilka attityder som finns till psykisk ohälsa. 

2.BAKGRUND   

I detta avsnitt redogörs för psykisk ohälsa ur nutida och historiskt perspektiv. Phil Barkers 

omvårdnadsteori Tidvattenmodellen, som utvecklats inom psykiatrin, beskrivs.  

2.1 Psykisk ohälsa globalt och nationellt 

Psykisk ohälsa är ett växande globalt folkhälsoproblem. I världen uppskattas cirka 264 miljoner 

människor lida av depression, 45 miljoner av bipolär sjukdom samt 20 miljoner av schizofreni 

(World health organization [WHO], 2019). Globalt var antalet självmord bland personer som 

uppgivit sig ha lidit av psykiska besvär 18 procent år 2014 (Taylor, Hutton & Wood, 2015). I 

Sverige har den psykiska ohälsan har ökat markant under de senaste 20 åren. Bara under det 

senaste året ses en 30 procentig ökning (Socialstyrelsen, 2019a; Socialstyrelsen, 2019b. Enligt 

en undersökning utförd av folkhälsomyndigheten 2018 rapporteras att 39 procent av 

befolkningen i åldern 16–84 lider av lätta till svåra besvär av ångest, oro eller ängslan 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). Psykisk ohälsa kan omfatta olika tillstånd och 

allvarlighetsgrad, de kan vara kraftiga, mildare, långvariga eller övergående.  Psykisk ohälsa 

omfattar även svårare tillstånd som schizofreni, depression samt ångest vilket i regel kräver 

behandling från sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2020).  I samma åldersspann uppger sig 

17 procent lida av ett nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

Socialstyrelsen (2019b) beskriver att ett problem är att diagnoser inte ställs tillräckligt snabbt. 

Detta resulterar i, trots ett aktivt arbete för prevention, att förekomsten av suicid inte minskar 

(Folkhälsomyndigheten, 2019c). Nationellt tog 1268 personer sitt liv till följd av psykisk ohälsa 

2017. Globalt ses 800 000 människor ta sitt liv varje år (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

2.2 Konsekvenser i vården  

Konsekvensen av ökande antal personer med psykisk ohälsa blir en ökad arbetsbelastning på 

sjukvården, vilket i sin tur resulterar i långa väntetider från fastställt behov till adekvat hjälp. 

Detta leder till en ökad ekonomisk börda i samhället (WHO, 2019). År 2016 stod psykisk ohälsa 
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för cirka 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige, vilket är en ökning med 129 procent 

mellan åren 2011 - 2017 (Försäkringskassan, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2019b) kommer 

statistiskt sett 30 procent av patienter med psykisk ohälsa fortfarande vara i behov av psykiatrisk 

vård efter tio år. Var fjärde person av dessa står utanför arbetsmarknaden samt har ett behov av 

ekonomiskt bistånd från samhället. Brister har uppmärksammats där personer som söker 

sjukvård relaterat till sin psykiska ohälsa inte får den evidensbaserade kunskap som krävs. 

Svensk sjuksköterskeförening skriver att den legitimerade sjuksköterskans arbete samt 

omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors vanor, tro, 

värderingar, respekt för integritet, självbestämmande och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Komponenter som social isolering och avvikande beteenden kan 

medföra svårigheter för olika vårdkontexter men även för människor i samhället att bemöta 

denna patientgrupp (WHO, 2019). Ozer, Varlik, Ceri, Ince & Delice 2017 belyser i sin studie 

att trots en ökad förekomst av psykisk ohälsa har varken fördomar eller stigmatisering minskat 

i samhället.  

 

2.3 Begreppet psykisk ohälsa 

Under 1700-talet förklarades psykisk ohälsa genom termer som inspirerades av vidskepelse 

samt religion (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2017). Historiskt har ord såsom 

sinnessjukdom, galen samt vansinne använts, benämningar som används än idag (Pellmer-

Wramner, Wramner & Wramner, 2017). Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, där en tydlig 

definition saknas (Socialstyrelsen, 2019a; Pellmer-Wramner et al. 2017). 

Folkhälsomyndigheten (2019b) har beskrivit psykisk ohälsa som olika tillstånd med varierande 

allvarlighetsgrad, från mindre allvarliga psykiska besvär som oro och nedstämdhet, till mer 

allvarliga psykiatriska tillstånd som schizofreni, depression och ångestsyndrom 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

 

2.4 Psykiatrireformen  

År 1995 genomförde regeringen i Sverige en satsning, psykiatrireformen, med syfte att öka 

såväl livskvaliteten vid psykisk ohälsa som delaktigheten för den aktuella patientgruppen i 

samhället (Riksdagen, 1998). Kommunerna fick ett ökat ansvar för att skapa bättre utsikter för 

personer med psykisk ohälsa som inte är i behov av sluten psykiatrisk vård. Genomgripande 
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förändringar gjordes som innebar nedskärning av slutenvårdsplatser och en ökning av öppnare 

vårdformer. Konsekvensen av detta blev att många med psykisk ohälsa inte fick sina behov 

tillgodosedda på grund av resursbrist och otillräcklig utbyggnad av alternativa 

behandlingsformer. Det grundläggande problemet för reformens målgrupp var att de saknade 

förmåga att efterfråga vården, men behövde den mest (Riksdagen, 1998). En stigmatisering i 

samhället har länge setts som ett problem (Crisp, Gelder, Meltzer & Rowlands, 2000). Detta 

bekräftades genom erfarenheter från personer med psykisk ohälsa i Wahls studie (1999), 

erfarenheter av stigmatisering sågs från de flesta medverkande i studien framträdda genom 

elaka kommenterar bakom ryggen eller att de blivit behandlade som inkompetenta i relation 

med psykisk ohälsa.  Stigmatisering kring psykisk ohälsa påverkar självinsikten hos personer 

med psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till att de inte söker vård efter behov (Schomerus 

et.al, 2018).  

 

2.5 Stigmatisering relaterat till psykisk ohälsa 

Stigma är ett begrepp som används internationellt och som snävt översätts till brännmärkt eller 

en avvikelse från det normala (Stigma, u.å.). Stigmatisering associeras till beteenden som 

grundas på okunskap, negativa fördomar samt diskriminering mot avvikande individer i 

samhället (Corrigan, 2006). Förutfattade meningar samt negativa fördomar resulterade i en 

attityd från samhället där personer med psykisk ohälsa isolerade sig, förlorade inkomst samt 

försämrades i sin sjukdom. Detta bidrog till försämrad livskvalitet samt att dessa personer inte 

sökte vård efter behov (Wahl, 1999). Stuart (2012) beskriver fortgående problem med 

stigmatisering i samhället samt bekräftar Wahls tidigare forskning kring detta utifrån 

erfarenheter hos personer med psykisk sjukdom. Personer med psykisk sjukdom upplever ofta 

att de möts av en negativ respons av samhället. I en studie av Holmes, Kennedy & Perron (2004) 

undersöktes patienternas upplevelse av att isoleras på en psykiatrisk avdelning. Majoriteten 

uttryckte att den redan befintliga ensamheten och utanförskapet som upplevdes hos patienten 

tilltog ytterligare när personalen inte besökte eller talade till dem i isoleringsrummen. Det som 

patienterna saknade mest under isoleringen var sjuksköterska-patient kontakten, vilket belyser 

vikten av omvårdnad oberoende vilka åtgärder som tas inom vården (Holmes et al., 2004). 

Stuart (2012) hävdar fortsättningsvis att stigmatisering leder till att personer med psykisk 

sjukdom känner skam över sitt sjukdomstillstånd som i sin tur leder till att man väljer att isolera 

sig från samhället och undviker situationer där de upplevt ett negativt bemötande. Detta 

påverkade denna patientgrupp mer än själva sjukdomen. Oförutsägbara, konstiga, samt svåra 
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att tala med, var en övergripande beskrivning på personer som led av psykisk ohälsa (Stuart, 

2012). Ökad rädsla kring psykossjukdomar sågs då uppfattningen var att de var farliga samt 

våldsamma enligt Crisp et al. (2000), som även beskrev diskriminering samt stigmatisering 

kring psykisk ohälsa som ett växande globalt problem.  

Patientlagen (2014:821) styrker patientens ställning gällande delaktighet samt 

självbestämmande. Den skall främja patientens integritet samt bygger på ansvaret och dem 

skyldigheter hälso- och sjukvårdspersonalen har. Vård ges med respekt för alla människors lika 

värde samt för den enskilda människans värdighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2017:30 1§, 2§). Sjuksköterskans roll innefattar ett moraliskt ansvar för sitt bemötande samt 

sina bedömningar och beslut gällande patienters vård. Sjuksköterskans etiska kod belyser att 

omvårdnad ska ske med respekt för de mänskliga rättigheterna. Tro, vanor samt värderingar 

från patienten ska bemötas med hänsyn och respekt för patientens rättigheter och 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Phil Barkers omvårdnadsteori 

Tidvattenmodellen, ligger fokus på återhämtning samt att den är en styrpelare för hur vården 

skall utformas utefter patientens situation samt berättelse (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

2.6 Phil Barkers omvårdnadsmodell inom psykiatrisk vård 

Phil Barker utvecklade under 1990-talet omvårdnadsteorin ”the tidal model” som på svenska 

översätts till tidvattenmodellen. Denna modell riktar sig till psykiatrin samt skall ge ett stöd 

för psykiatrisk omvårdnad. Barker beskriver psykisk ohälsa som en kris, inte en sjukdom. 

Fokusen ligger, inom denna modell, på återhämtning samt stärker patienten och dess historia. 

Sjuksköterskans ansvar är att lyfta patienten ur krisen, in i säkerhet för att komma vidare i 

livet. Teorin riktar sig till det individuella stöd som människan behöver för att må bra. 

Patienten styr medan sjuksköterskan är ett redskap för att denne ska ta sig vidare i livet 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Enligt Cook, Phillips och Sadler (2005) ses ett förbättrat 

samarbete i relationen mellan patient och sjuksköterska när tidvattenmodellen 

implementerats. Patientens egen reflektion av tidvattenmodellen var en ökad involvering i sin 

återhämtningsprocess samt en känsla av att få bättre tillgång till sina egna resurser, vilket 

även inkluderade hela familjens engagemang på resan. En relation mellan sjuksköterskan 

samt patienten är nödvändig, för att de tillsammans ska kunna utforska upplevelse av hälsa 

samt sjukdom (Barker, 2001). Fokus i tidvattenmodellen ligger på återhämtning samt kan ses 

som en styrpelare för hur vården skall utformas utefter patienten samt hens berättelse. 
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Människan skall växa med livskrisen eller livsomständighet, för att utvecklas i mötet med sitt 

lidande. Sjuksköterskan har genom sin legitimation vissa etiska krav att rätta sin yrkesroll 

efter, vårdandet av annan människa som betonas av Barker, ingår i detta. Sjuksköterskan har 

ett ansvar att bygga broar samt nå patienten över det mörka vatten som omkring ligger 

patienten (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Barker & Buchanan-Barker (2005) förespråkar 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska, där personen betraktas som en expert i sitt 

eget liv. I Cook et al. (2005) studie har ett förbättrat terapeutiskt resultat redovisats gällande 

patientens återhämtning av psykisk ohälsa samt att de deltagande sjuksköterskorna uttryckte 

att denna modell gav dem stöd i deras omvårdnadspraxis, vilket förbättrade arbetsglädjen.  

 

2.7 Problemformulering 

Psykisk ohälsa ses som ett växande folkhälsoproblem, såväl globalt som nationellt. I Sverige 

redovisas att mer än en tredjedel av befolkningen idag är drabbade av lätta till svåra tillstånd av 

psykisk ohälsa. Ett ökat behov av professionell hjälp relaterat till psykisk ohälsa resulterar i en 

ökad arbetsbelastning för sjukvården. Det kan innebära långa väntetider och försämring av den 

psykiska ohälsan, vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser och även ökning av antalet 

personer som tar sitt liv. Stigmatisering kring psykisk ohälsa har påvisats i samhället; okunskap 

samt negativa attityder förekommer. Detta påverkar även patienterna. En sjuksköterska kan 

komma att möta personer med psykisk ohälsa i flera olika vårdkontexter. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om förekommande attityder, och hur de kan påverka bemötande 

och omvårdnaden. En ökad medvetenhet kan bidra till en god relation mellan sjuksköterskan 

och personen med psykisk ohälsa. 

 

2.8 Syfte 

Syftet med litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa hos 

vuxna samt faktorer som relaterar till dessa attityder.  

 

2.8.2 Definition av centrala begrepp 

I litteraturöversikten används ordet attityd, i enlighet med Nationalencyklopedins beskrivning, 

som en inställning eller förhållningssätt där sociala beteenden växlar med situationer och visar 
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ett utformat individuellt mönster. Attityder är varierande både i betydelse som i styrka; från 

starkt negativa attityder till starkt positiva (Attityd, u.å). 

Begreppet stigmatisering beskrivs i denna litteraturöversikt som ett utpekande av det 

avvikande, detta i enlighet med Göteborgs universitet. Språkdata (1999). 

 

3. METOD 

Under detta avsnitt beskrivs design, datainsamling, inkluderings- och exkluderingskriterier 

samt hur artiklarna värderats. Därefter beskrivs tillvägagångssätt, analys, tolkning och etiska 

överväganden. 

 

3.1 Design 

Studiens design är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt är syftet att höja kunskapen kring 

ett problemområde genom att samla relevanta studier samt sammanställa dessa för en överblick 

av området (Backman, 2016). 

 

3.2 Datainsamling 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO har använts för datainsamling. Dessa databaser är 

omvårdnads- respektive medicinskt inriktade. PsycINFO har inriktning på psykiatrisk 

forskning. Google Schoolar användes för att få tillgång till artiklar där vald artikel inte fanns 

tillgänglig på de ovan nämnda databaserna. Vid sökning i databaserna användes sökorden 

mental illness, attitudes och synonymer till dessa ord samt nurse/nurs* i olika kombinationer. 

Begreppet perception användes också, det skulle då i studien framgå att det använts synonymt 

med ordet attitude. De booelska sökoperatorerna AND (för inkludering), OR (för att få 

synonymer till begreppen), NOT (för exkludering) användes vid sökning (Karolinska institutet 

[KI], 2018). Vid sökning i PubMed användes MeSH termer. Alla artiklar i PubMed förses med 

en märkning, en MeSH term. Detta för att samla forskning inom samma kategori under samma 

term (KI, 2018). I Cinahl användes Cinahl heading, dessa bygger på MESH termer (KI, 2019). 

I Cinahl användes trunkering för att vidga sökningen, med trunkering ger man ordstammen ett 

asterisktecken för att få med alla ändelser på ordet (KI, 2018). Både kvantitativa samt 
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kvalitativa studier söktes för att få en bred bild av kunskapsläget. Begränsningar vid sökningen 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, de skulle vara publicerade mellan 2015 - 2020, 

detta för att erhålla så ny forskning som möjligt inom området. Inga geografiska begränsningar 

gjordes vid sökningen. Artiklarna skulle vara baserade på originalstudier samt vara peer 

reviewed. Peer reviewed innebär att artiklarna är referensgranskade; ämnesexperter har då 

granskat innehållet i artiklarna med syfte att god kvalitet tillgodosetts (Peer review, u.å.). 

Författarna säkerställde att artiklarna var peer reviewed genom att söka på tidskrifterna i 

Ulrichweb. I Ulrichweb kan en sökning göras, då framkommer information om tidskrifterna, 

till exempel om de är peer-reviewed granskade. Se sökmatris för sökningens detaljer (Tabell 1, 

bilaga 1). 

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

För avgränsning vid sökande av artiklar formulerades inklusionskriterier samt 

exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016). Inkluderingskriterier var att de valda 

artiklarnas resultat skulle besvara denna studies syfte. Undersökningspersonerna skulle vara 

kliniskt verksamma sjuksköterskor och arbeta inom sluten eller öppen hälso- och sjukvård. 

Krav fanns på att artiklarna skulle ha hög eller medelhög kvalitetsgrad samt att etiska 

överväganden skulle finnas beskrivna. Exklusion: Studier med låg kvalitet exkluderades, likaså 

om studien var genomförd inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 

3.4 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Efter att artiklarna har valts ut genomfördes en granskning utifrån från Högskolan Dalarnas 

modifierade granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar, (Willman, Stoltz, 

& Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008), se bilaga 2 och 3. Mallarna innehåller 

frågor till de utvalda artiklarna Mallen för kvantitativa studier innehåller 29 frågor, där 

maxpoängen är 29 och i den kvalitativa besvaras 25 frågor, med maxpoäng 25. Varje fråga som 

besvaras med ett JA ger 1 poäng, samt varje NEJ ger 0 poäng. Efter att ha besvarat alla frågor 

bedöms studiens kvalitet som låg, medel eller hög genom poängen. Författarna bestämde att 

artiklar som fick 80 - 100 procent JA tillhörde kategorin hög, 70 - 79 procent medel samt mindre 

än 70 procent låg kvalitets grad. 
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3.5 Tillvägagångssätt 

Alla artiklar som valdes ut samt var relevanta inom området för litteraturstudien lästes av båda 

författarna. Efter detta diskuterades artiklarna för eventuell inkludering eller exkludering i 

relevans till syftet. Urvalet av artiklarna skedde genom att författarna sökte i varsin databas, för 

att sedan dela med sig av de artiklar som hittades. Sexton vetenskapliga artiklar valdes ut av 

författarna. Författarna satt tillsammans på campus för att först läsa artiklarna, därefter skedde 

kontakt delvis på varsitt håll genom videosamtal, där diskussion av artiklarna skedde för att 

säkerställa att feltolkning inte gjorts. Kvalitetsgranskningen delades upp mellan författarna, 

som tog åtta artiklar vardera. Arbetet har delats upp jämlikt mellan författarna. Den skrivna 

texten har därefter granskats av varandra för att upptäcka eventuella oförståelser eller 

grammatikfel under hela arbetets gång. I och med pandemin av covid-19 som skedde samtidigt 

som uppsatsen skrevs, blev det viss omstrukturering gällande fysiska träffar. Planeringen för 

hur arbetet skulle fortgå under dessa veckor blev ändrade, resultatet blev att arbetet skedde 

nätbaserat med delat Word dokument. Regelbundna träffar med handledare skedde under hela 

arbetets gång, både fysiskt samt nätbaserat.  

3.6 Analys och tolkning av data 
 
De vetenskapliga artiklarna valdes ut och lästes av båda författarna flertal gånger för att få full 

förståelse för innehållet. En diskussion skedde sedan för att missförstånd eller feltolkning av 

data skulle undvikas. Sammanfattning av alla artiklar skrevs sedan ner på ett A4 papper för att 

jämföras samt sammanfattas i artikelmatrisen, se tabell 2 (bilaga 4).  Denna matris ger en 

strukturerad överblick av de artiklar som inkluderats i litteraturöversikten. Analys och tolkning 

gjordes i enlighet med Friberg (2017) tre analyssteg. Steg ett var sökning av likheter samt 

skillnader för att jämföra studierna som behandlar samma områden. Detta för att se vad som 

karaktäriserar just den studien. De områden som undersöktes var syftet samt resultatet. Steg två 

var att likheterna samt skillnaderna i resultatet sorterades under lämpliga rubriker – kategorier. 

Det tredje steget var att studier som hade liknande resultat eller delar av resultat hamna under 

samma kategori för att ge läsaren en helhetssyn baserat på flera studier inom samma område.  
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3.7 Etiska överväganden 

Till denna litteraturöversikt valdes studier som var godkända av etiska kommittéer eller studier 

där det framgick att etiska överväganden gjorts, detta i enlighet med de etiska riktlinjer som 

Helsingforsdeklarationen (World Medical association, 2018) presenterade år 1964. Den mest 

centrala principen i Helsingforsdeklarationen är att individen skall gå före både samhället samt 

vetenskapens intresse. Samtycke, värnande om privatliv samt erhållen information från 

deltagare skall finnas samt att all information skall hanteras konfidentiellt. Resultat från 

samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har redovisats och detta så objektivt som 

möjligt. God vetenskaplig sed eftersträvades; detta innebär att ingen plagiering eller fabricering 

gjorts. Forskningsresultaten har inte förvrängts och ingen missvisande data som kan förvränga 

tolkningen av tidigare studier har använts, detta i enlighet med Forsberg & Wengström (2016).  

4. RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras resultatet baserat på 16 vetenskapliga artiklar från länderna; 

Australien och Israel (n=2 vardera), Brunei, England, Finland, Ghana, Indien, Jamaica, 

Kroatien, Kuwait, Storbritannien, Sydafrika, Taiwan och USA (n=1). Åtta av studierna hade 

kvantitativ, sex hade kvalitativ design samt två studier hade mixad metod ansats. Resultatet 

redovisas i kategorier, se tabell 3 nedan.   

 

Tabell 3. Litteraturöversiktens kategorier. 
Huvudkategorier: 

 Negativa fördomar och förutfattade meningar  

 Attityder relaterat till typ av psykisk ohälsa 

 Attityder relaterat till kunskap och erfarenhet 

 Sociokulturella faktorer 

 Skillnader mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor 



10 
 

 

4.1 Negativa fördomar och förutfattade meningar 

Stigma var något alla sjuksköterskor nämnde som en viktig fråga i Morgan (2016) studie. 

Effekten av stigmatisering sågs både påverka vården samt sannolikt leda till skillnader gällande 

bemötandet i vården. En ökad stigmatisering sågs i Ordan, Shor, Liebergall-Wischnitzer, Noble 

och Noble (2018) studie vid allvarlig psykisk störning hos gravida kvinnor. Detta visade sig 

både mot patienten själv och dess psykisk sjukdom samt mot färdigheter som förälder när 

modern lider av psykisk sjukdom. Sjuksköterskor inom postpartumvård upplevde minskad 

involvering gällande denna patientgrupp relaterat till amning, omvårdnad av modern samt 

omvårdnad av spädbarnet. Detta resulterade i en försämrad relation mellan sjuksköterska-

patient samt att moderns självbestämmande fråntogs (Ordan et al., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde att personer med psykisk ohälsa blev påverkade av dessa negativa attityder, vilket 

resulterade i en stigmatisering samt diskriminering i den palliativa vården (Morgan, 2016). 

Gandhi et al. (2019) redovisar att 73 procent hade stereotypiska attityder såsom förutfattade 

meningar angående beteende hos personer med psykisk ohälsa. Hälften av sjuksköterskorna 

utryckte att det är svårare för personer med psykisk ohälsa att få lika betalt för lika arbete, än 

de som inte lider av psykisk ohälsa. Av sjuksköterskorna ansåg 88 procent att det inte var 

lämpligt för personer med psykisk ohälsa att gifta sig (Gandhi et al., 2019). Stigmatiserande 

attityder belystes i Waugh, Lethem, Sherring & Henderson (2017) studie som påvisade 

stigmatisering gentemot kollegor med psykisk hälsa. Många av de deltagande sjuksköterskorna 

uttryckte kännedom om psykisk ohälsa samtidigt som medvetenheten om att de själva skulle 

kunna drabbas, saknades. Sjuksköterskor som drabbades av psykisk ohälsa, uttryckte en oro 

gentemot sig själva genom att de skulle ses som svaga samt inte kunna utföra sitt arbete. I 

Dombagolla, Kant, Lai & Hendarto (2017) studie sågs en högre stigmatiserande attityd 

gentemot medelåldersmän i åldern 41 - 60, i jämförelse med kvinnor i alla åldrar samt män 

under 41 år eller över 60 år. 

 

Sjuksköterskan sågs i Adjorlolo, Abdul, Nasiru, Chan & Bambi (2018) studie inneha 

fördomsfulla attityder, vilket gav ett mindre öppensinnat möte med patienten. I Hsaio, Lu & 

Tsai (2017) studie upplevdes sjuksköterskorna inneha mindre empati samt vara mer 

pessimistiska till dessa patienter, i jämförelse med de patienter som inte vårdades för psykisk 

ohälsa. Syfiqah, Deeni, Agong & Hanif (2019) belyste att välviljan var genomgående låg hos 

sjuksköterskorna, samtidigt ansåg de att personer med psykisk ohälsa var en börda för samhället 
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och därmed inte förtjänar samhällets sympati. I Weare et al. (2019) sågs en tredjedel av de 

deltagande sjuksköterskorna att patienter med psykisk ohälsa påverkade de övriga patienterna 

som inte vårdades för psykisk ohälsa negativt på en intensivvårdsavdelning (Weare et al., 2019). 

Undvikande av patienter med akut psykisk ohälsa sågs även i Dombagolla et al. (2017). Dessa 

negativa attityder sågs på akutvårdsmottagningar relaterat till tidigare erfarenheter av 

svårigheter gällande behandling vid psykisk ohälsa då många patienter har flera diagnoser eller 

ett missbruk (Dombagolla et al., 2017). I Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, 

Suominen & Välimäki, (2016) studie framkom det åsikter som att dessa patienter skall hållas 

åtskilda från övriga patienter samtidigt som känsla av otrygghet påvisades när denna 

patientgrupp fanns på avdelning. I Weare et al. (2019) studie framkom att 67,5 procent av 

sjuksköterskorna ansåg att personer med psykisk ohälsa var mer våldsbenägna i jämförelse med 

resterande patienter. Över hälften av sjuksköterskorna i Weare et al. (2019) studie ansåg att 

inläggningar relaterat till psykisk ohälsa på intensivvårdsavdelning berodde på 

självskadebeteende. Studien visar att 13 procent av sjuksköterskorna hade svårt att förstå 

beteenden, samtidigt kände 25 procent en frustation och irritation över att behandla denna 

patientgrupp. Det framkom attityder såsom att det var slöseri med tid samt känslor gällande att 

de inte förtjänade att behandlas på en intensivvårdsavdelning. Nivåerna av stigmatisering 

upplevdes av de deltagande sjuksköterskorna i Waugh et al. (2017) studie ha minskat inom den 

psykiatriska vården. Detta framfördes av psykiatrisjuksköterskorna där jämförelser gjordes med 

övriga vårdkontexter. Sjuksköterskorna i vårdkontexter utanför psykiatrin, upplevde att det inte 

talades om psykisk ohälsa på arbetsplatsen med anledning att det gjorde personalen obekväm. 

Detta resulterade i isolering av personer med psykisk ohälsa (Waugh et al., 2017). 

 

Dube och Uys (2016) studie som gjordes inom primärvården i Sydafrika uppvisade negativa 

attityder till att det ligger i sjuksköterskans ansvar att identifiera psykisk ohälsa samt interagera 

med personer som lider av psykisk ohälsa. Det ansågs inte heller vara av vikt att sjuksköterskan 

stödjer den psykiska hälsan för att förbättra den fysiska hälsan. På sjukhusavdelning där 

personer som lider av psykisk ohälsa eller sjukdomar samt avtjänar ett straff, sågs 

sjuksköterskor i Adjorlolo et al. (2018) studie vara mer intresserade i att fälla samt straffa än 

att behandla, när de kom till intagna patienter med allvarliga psykiska sjukdomar. Dessa 

attityder påverkade de spontana beteendena i bemötande mot patienten, där ingen ansträngning 

gjordes för att dölja de partiska åsikterna sjuksköterskan besatt. Sjuksköterskan behandlade 

denna patientgrupp som brottslingar snarare än patienter med behov av psykiatrisk vård. Ett 
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auktoritärt bemötande av patienter med psykisk ohälsa framkom i Jones, Krishna, Rajendra och 

Keenan (2015) studie. Sjuksköterskan talade om vad dessa personer skulle göra, istället för att 

identifiera de individuella problem samt faktorer för att finna problemlösande strategier.  

 

4.2 Attityder relaterat till typ av psykisk ohälsa 

Skillnader i attityd relaterat till vilken psykisk ohälsa, tillstånd eller sjukdom patienten hade, 

belystes i Hsaio et al. (2015) studie. Schizofreni ansågs vara den mest stigmatiserade psykiska 

sjukdomen i jämförelse med andra psykiatriska tillstånd och sjukdomar (Arbanas, Rozman & 

Bagaric, 2017; Hsaio et al., 2015). Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), visades sig vara mer 

associerat med negativ attityd i jämförelse med depression. Negativa attityder såsom 

svårigheter att arbeta med samt kring patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom 

(EIPS) sågs. Mer än hälften av sjuksköterskorna uttryckte att patienter med den typen av 

psykisk ohälsa var svårare att bemöta och vårda i jämförelse med andra patientgrupper, det 

uttrycktes även ett behov av att sjuksköterskor måste utvecklas i arbetet med denna patientgrupp 

(Dickens, Stirling, Lamont, Mullen & MacArthur, 2017).  

 
4.3 Känsla av empati och ansvar 
 
Inom primärvården sågs en generellt positiv attityd gentemot psykisk ohälsa, vilket framhävs i 

studierna av Dube & Uys, (2016), Ihalainen-Tamlaner et al. (2016) samt Syafiqua et al. (2019). 

Samma resultat ses även i Gandhi et al. (2019) där positiva attityder till psykisk ohälsa framkom 

hos nära hälften av de deltagande sjuksköterskorna inom primärvård i Indien I Syafiqua et al. 

(2019) studie såg sjuksköterskan positivt på att personer med psykisk ohälsa sökte hjälp, 

samtidigt betonade de behovet av att psykisk ohälsa skall uppmärksammas. Det framkom 

värderingar som att personer med psykisk ohälsa inte skall isoleras från resten av samhället 

eller nekas individuella rättigheter som människa. Det framhölls att alla med psykiska 

hälsoproblem skall få adekvat hjälp av erfarna sjuksköterskor inom det området. 

Fortsättningsvis visar Al-Awadhi et al. (2017) en generell förbättring i utnyttjande av 

användning av psykiatritjänster. Detta indikerar en mer positiv inställning till psykisk ohälsa 

med en ökad välvilja samt ett mindre auktoritärt bemötande. Ihalainen-Tamlander et al. (2016) 

studie belyste att äldre sjuksköterskor kände sig säkrare i sin roll som sjuksköterska medan 

yngre sjuksköterskor uppgavs inneha en mer positiv attityd mot fenomenet psykisk ohälsa. 
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Sjuksköterskorna i Weare et al. (2019) studie kände empati för patienterna med psykisk ohälsa 

inlagda på intensivvårdsavdelningen, samtidigt som en stor andel enades om att när en 

sjuksköterska visar empati finns potential att påverka upplevelsen hos en patient med psykisk 

sjukdom. I Gandhi et al. (2019) påtalades välvillighet var en övergripande faktor som alla 

sjuksköterskor ansåg att personer med psykisk ohälsa bör bemötas med. Hälften av 

sjuksköterskorna i Weare et al. (2017) upplevde att patienterna inte fick tillräckligt psykologiskt 

stöd när de var inlagda på en intensivvårdsavdelning. Flera psykiatrisjuksköterskor belyste i 

Morgan (2016) vikten av deras roll som sjuksköterska för patienter inneliggande med psykisk 

ohälsa, som substitut för familj. Sjuksköterskorna var inte bara vårdare, utan fungerade även 

som deras vän eller familj. Sjukhuset samt personalen blev det enda som patienterna kände sig 

säkra vid samt det enda konstanta i deras liv. 

 

Behandling av kvinnor med allvarlig psykisk störning vid postpartumvård upplevdes av 

sjuksköterskorna i Ordan et al. (2018) studie som bristfällig i omhändertagandet relaterat till 

brist på kunskap i psykiatrisk omvårdnad. Detta uttryckes både i oro samt i etiska dilemman. 

En osäkerhet hos sjuksköterskan sågs, speciellt vid kommunikation efter födsel. Detta visade 

sig främst på grund av oro för missförstånd i kommunikationen men även oro för att vara 

utanför deras kunskapsram. Det fanns även en oro att skada patienten genom att använda fel 

ord. Denna bristfälliga kunskap yttrade sig genom en osäkerhet hos sjuksköterskan i att ta hand 

om de psykiska hälsoaspekterna samt dess behandling på deras avdelning. Ett etiskt dilemma 

uttrycktes gällande om sjuksköterskan ska inkludera bakgrundssjukdomen, i detta fall allvarlig 

psykisk störning, eller lämna över vägledningen rörande de psykiska aspekterna till de mer 

yrkeskunniga inom området (Ordan et al., 2018). Många av sjuksköterskorna uttryckte ett 

behov av hjälp för att hantera sina egna reaktioner till denna patientgrupp. Hjälplösheten i att 

vårda palliativt samt symtomminska den psykiska ohälsan när kunskap saknas, tärde på 

sjuksköterskorna (Morgan, 2016).  Kommunikationsfel var något som hälften av 

sjuksköterskorna påtalade i Weare et al. (2019) studie. Rädsla för att påverka patienten negativt, 

djupare in i sjukdomen eller att de skulle kränka patienten var något som lyftes (Weare et al., 

2019). Waugh et al. (2017) belyste att när förståelsen ökade, medförde detta att attityderna blev 

mer positiva. 

 
4.4 Attityder relaterat till kunskap och erfarenhet  

Den vanligaste barriären för att hantera psykisk ohälsa bland sjuksköterskor var att de saknade 

kunskap och utbildning för att ge akut psykiatrisk vård (Dombagolla et al., 2019). 



14 
 

Psykiatrisjuksköterskor sågs ha en mer positiv attityd till psykisk ohälsa, i jämförelse med 

sjuksköterskor på andra enheter (Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Morgan, 2016; Natan, Drori 

& Hochman, 2015). De utan psykiatriutbildning ansåg att huvudrollen inom psykiatrisk 

omvårdnad är att övervaka individerna. De kände sig osäkra vid att kunna ge värdefull hjälp 

vid psykiatrisk omvårdnad (Natan et al., 2015). Sjuksköterskor med högre utbildning sågs 

sällan tänka att personer med psykisk ohälsa var skrämmande, att de bör vara segregerade eller 

inte kände sig säker i sin roll som sjuksköterska (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). I Morgan 

(2016) studie framgick de att psykiatrisjuksköterskor som utförde palliativ vård för patienter 

med psykisk ohälsa mer sällan var osäkra samt rädda för att inte handla rätt vid 

tillhandahållande av vård, såsom genom rädsla för att få skuld om patienten inte var 

samarbetsvillig. Detta i relation med grundutbildade sjuksköterskor på andra avdelning där 

palliativ vård utförs med patienter med psykisk ohälsa.   

 

Som en jämförelse sågs det i Arbanas et al. (2017) studie ingen skillnad i negativa attityder 

mellan sjuksköterskor som arbetade på en psykiatriavdelning mot de som arbetade på andra 

avdelningar eller enheter, medan det i Gandhi et al. (2019) framgick att sjuksköterskor med 

högre utbildningsnivå inte var mindre restriktiva, inte mer välvilliga eller inte var mindre 

pessimistiska än grundutbildade sjuksköterskor. De personer som visade mer välvilja samt 

mindre stigmatiserande attityder var mer intresserade av att lära sig mer om psykisk ohälsa. 

Resultatet visade att sjuksköterskan besatt en adekvat kunskap relaterat till etiologin till psykisk 

ohälsa, däremot sågs en negativ attityd gentemot personer som inkom till avdelning/mottagning 

med psykisk ohälsa (Gandhi et al., 2019). Sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer 

kopplades i Syafiqah et al. (2019) studie ihop med auktoritära attityder. En lägre auktoritär 

attityd sågs vid grundutbildade sjuksköterskor samt växte vid vidareutbildningar. Denna studie 

visade att det fanns en genomsnittlig, neutral kunskapsnivå till psykisk ohälsa bland 

sjuksköterskor i primärvården (Syafiqah et al. 2019). Av de grundutbildade sjuksköterskorna 

uppgav 86,5 procent att de skulle kunna erbjuda bättre vård till patienter med psykisk ohälsa 

om de hade stöd från en utbildad psykiatrisjuksköterska (Weare et al., 2019). I Al-Awadhi 

(2017) sågs ingen signifikant effekt relaterat till högre utbildningar, varken negativt eller 

positivt gällande sjuksköterskors attityd mot patienter med psykisk ohälsa. En ökad rädsla 

relaterat till okunskap resulterade i att sjuksköterskan i större mån undvek denna typ av patient 

(Adjorlolo et al., 2018; Morgan, 2016; Weare et al., 2019). Sjuksköterskorna undvek helst att 

behöva hantera samt vårda denna patientgrupp då de inte förstod hur de skulle förhålla sig till 

patienterna (Morgan, 2016; Weare et al., 2019), vilket resulterade i isolering av personer med 
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psykisk ohälsa, samtidigt som de sågs ha en bristande medvetenhet gällande deras situation 

samt behov (Waugh et al., 2017). 

 
 
Erfarenhet där sjuksköterskan själv eller personer i dess närhet drabbats av psykisk ohälsa, hade 

en positiv effekt för att förändra de negativa attityderna till positiva attityder. En ökad välvilja 

samt ett ökat empatiskt beteende sågs när erfarenheten tillkom (Al-Awadhi et al., 2017; Arbanas 

et al., 2017). Vid nära relation till någon som hade något utav tillstånden; schizofreni, PTSD 

eller depression, sågs en minskning av negativa attityder kring just det tillståndet (Arbanas et 

al., 2017). Sjuksköterskor som hade en lång yrkeserfarenhet av vård av personer med psykisk 

ohälsa hade en mer positiv attityd till personer med psykisk ohälsa (Hsaio et al., 2015; Syafiqah 

et al., 2019). I Syafiqah et al. Hanif (2019) studie framkom att sjuksköterskorna med lång 

erfarenhet uttryckte att patienter med psykisk ohälsa inte skall isoleras.  

 

Antal år inom psykiatrienheter hade i Adjorlolo et al. (2018) studie en signifikant effekt i 

förhållningssättet gentemot personer med psykisk ohälsa, främst gällande empatiska attityder. 

De sjuksköterskor som arbetat sex år eller mer var signifikant mindre empatiska, i jämförelse 

med de som arbetat ett till fem år inom psykiatriska enheter. En annan studie visade att ålder 

eller yrkeserfarenhet inte var signifikant förknippade med kunskap samt attityder (Gandhi et 

al., 2019). Enligt Ihalainen-Tamlander et al. (2016) ses ålder samt tidigare kontakt eller 

erfarenhet av psykisk ohälsa vara förknippat med mindre stigmatiserande attityder samt en mer 

positiv inställning till personer med psykisk ohälsa. Bland sjuksköterskorna i Weare et al. 

(2019) studie kände sig 20 procent inneha praktisk beredskap för att möta psykisk ohälsa, 

medan 10 procent ansåg sig ha tillräcklig kunskap att tillhandahålla en adekvat bedömning och 

hantering av psykisk ohälsa. Alla deltagare i studien uttryckte sig behöva bli bättre vid 

förberedelse inför situationer där vårdande av psykisk ohälsa krävs. Sjuksköterskor som kände 

sig ha tillräckligt med kunskap för att upptäcka psykisk ohälsa visade sig vara 25 procent enligt 

studien, flertalet kände förtroende att ge medicinska råd samt hälften kände sig bekväma att 

föra diskussion om den mentala hälsan (Weare et al., 2019). Sjuksköterskorna var överens om 

att patienterna med psykisk ohälsa bör få vård av erfaren personal (Syafiqah et al., 2019).  

 
4.5 Sociokulturella faktorer 

Inom den indiska primärvården visar Gandhi et al. (2019) studie en generellt negativ attityd 

mot fenomenet psykisk ohälsa. Skillnader i attityder mot psykisk ohälsa belystes påverkas av 
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sjuksköterskans bakgrund. Attityderna sågs vara varierade beroende på vilken kultur som 

barndomen präglats av (Waugh et al., 2017; Gandhi et al., 2019). En kvinnlig sjuksköterska i 

Waugh et al. (2017) studie med afrikansk bakgrund uttryckte uppväxtens påverkan till attityd 

gentemot psykisk ohälsa. Detta beskrevs genom att personer med psykisk ohälsa var smutsiga, 

dessa personer skulle du inte associeras med (Waugh et al., 2017). Nästan alla sjuksköterskor 

inom den indiska primärvården ansåg att psykisk ohälsa utvecklades enbart genom huvudskada 

eller fysiska övergrepp i Gandhi et al. (2019) studie. En stor andel uppvisade restriktivitet mot 

personer med psykisk ohälsa och hävdade att det inte borde finnas fullständiga rättigheter för 

dessa personer att gifta sig (Gandhi et al., 2019). 

 
Svaga i sinnet var ett begrepp som användes av sjuksköterskorna i Jones et al. (2015) studie 

för att beskriva orsaken till händelser hos personer med psykisk ohälsa, som resulterat i 

suicidförsök. Detta i enlighet med Gandhi et al. (2019) studie, som trodde att psykisk ohälsa 

var ett straff för dåligt beteende. Likaså ansåg elva procent av sjuksköterskorna att psykisk 

ohälsa var överförbar eller orsakad av ödet eller karma (Gandhi et al., 2019). Enligt Jones et 

al. (2015) var tro en bidragande faktor till dessa associationer, människor som lider av psykisk 

ohälsa har ännu inte hittat herren. En faktor relaterat till stigmatiseringen kring psykisk ohälsa 

ses vara i relevans med att Gud har gett oss ett liv. Detta påverkade omvårdnaden vid 

suicidförsök då sjuksköterskan skuldsatte patienterna för deras gärning samt sänkte värdet 

som människa hos patienterna. De religiösa övertygelserna i denna studie överträffar de 

professionella. Dessa värderingar distanserade sjuksköterskan från patienten, avsiktligt eller 

oavsiktligt (Jones et al., 2015).  

 

4.6 Skillnader mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor 
 
Faktorer såsom kön, sågs ge betydande skillnader i bemötande till personer med psykisk ohälsa 

i Gandhi et al. (2019) studie. De kvinnliga deltagarna visade lägre restriktivitet, var mer 

välvilliga samt hade mindre pessimistiska antaganden gällande personer med psykisk ohälsa. 

Vilket belyser att kvinnor hade mer positiva attityd till psykisk ohälsa än vad männen hade. I 

relevans till detta visade de manliga sjuksköterskorna i Adjorlolo et al. (2018) studie, i åldern 

30 och över, vara mer benägna att skuldbelägga de intagna med psykisk ohälsa för deras brott 

samt vara mer auktoritära än de kvinnliga sjuksköterskorna på samma enheter. Detta sågs bero 

på att de manliga sjuksköterskorna var de första att tillkalla när patienter uppvisade aggressivt 

beteende relaterat till att de kvinnliga sjuksköterskorna sågs som det svagare könet som behöver 
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beskydd. Studien visade även att de manliga sjuksköterskorna som hade högre frekvens i 

negativa upplevelser visade frustration i större utsträckning gentemot beteendet hos dessa 

patienter. I jämförelse med Al-Awadhi et al. (2017) sågs inga könsrelaterade skillnader gällande 

sjuksköterskors auktoritära bemötande, välvilja eller sociala restriktioner.  

 
 
5. DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån syftet att beskriva 

sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa samt faktorer som påverkar det i relation till 

bakgrund och Barkers omvårdnadsteori. Avsnittet innehåller även metod- och etikdiskussion. 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet, utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa 

samt vilka faktorer som kan relateras till dessa. Analysen av de 16 granskade artiklarna påvisar 

att stigmatisering kring psykisk ohälsa finns inom alla vårdkontexter i varierande utsträckning. 

Stigmatiseringen påvisades genom fördomar samt förutfattade meningar. De fördomar och 

förutfattade meningar som påvisades var exempelvis stereotypiska beteenden hos personer med 

psykisk ohälsa samt att psykisk ohälsa bara drabbar en viss sorts individ. Även känsla av empati 

samt ansvar belystes vilket visas genom ökad välvilja samt empati i flertalet studier. Faktorer 

som beskrevs relatera till attityderna var kunskap, sociokulturellt samt manligt och kvinnligt. 

Ökad teoretisk kunskap samt ökad erfarenhet sågs i de flesta studier påverka attityderna positivt 

medan etnicitet, religion samt manligt och kvinnligt påverkade attityderna negativt.  

 
5.2 Resultatdiskussion 

Attityder samt faktorer som påverkar attityder kommer under detta avsnitt diskuteras genom 

underrubriker utifrån resultatet, se tabell 3.  

 

5.2.1 Negativa fördomar och förutfattade meningar 

Sannolikheten att skillnader görs i vården, är stor relaterat till den stigmatisering som finns till 

psykisk ohälsa (Morgan, 2016). Detta beror på en bristande medvetenhet hos sjuksköterskorna 

relaterat till patienternas situation samt behov. Sjuksköterskorna hade en frustration samt 

irritation när de gällde att behandla patienter med psykisk ohälsa samt att det var slöseri med 

tid. Det framkom känslor som att patienter med psykisk ohälsa inte förtjänar behandling (Weare 
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et al., 2019). Detta är i motsägelse till vad hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30 1§ 

2§) påtalar, där människans lika värde samt den enskilda människans värdighet belyses. Barker 

(2001) beskriver att patientens skall betraktas som en expert i sitt eget liv. Denna process 

beskrivs som att sjuksköterskan skall ses som ett redskap för patienten, att ta sig ur sin sjukdom 

för att fortsätta sin resa i livet. Att kunna identifiera psykisk ohälsa eller samspela med patienter 

med psykisk ohälsa menar Dube och Uys (2016) inte ligger på sjuksköterskans ansvar. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) påtalar de förpliktelser sjuksköterskan besitter där ett moraliskt 

ansvar föreligger sjuksköterskeprofessionen gällande bemötande samt aktuell behandling där 

patientens integritet ligger som grund. 

 

Stigmatiserande attityder som leder till en diskriminering i vårdens sågs i Gandhi et al. (2019), 

Morgan, (2016) samt Waugh et al. (2017), detta visade sig genom distansering samt isolering 

kring dessa patienter. Morgan (2016) och Weare et al. (2019) påtalar att detta beror på att 

sjuksköterskorna inte vet hur de ska förhålla sig till patienterna och då istället undviker dem. 

Adjorlolo et al. (2018), Morgan, (2016) samt Weare et al. (2019) menar att undvikandet samt 

diskrimineringen beror på rädsla inför patienter med psykisk ohälsa. Rädsla var även något som 

beskrevs i en tidigare studie av Beks, Healey och Schlicht (2018) som fann att sjuksköterskor 

kände sig rädda inför mötet med patienter vid akut psykisk ohälsa. Rädslan bidrog till en ökad 

distans till patienten. Barker (2001) förespråkar interaktion mellan patient samt sjuksköterska 

som en viktig del. Sjuksköterskans skall bygga broar för att nå över till patienten samt leda 

patienten över det mörka vatten som kringligger personen.  

 

Ordan et al. (2018) påtalar vikten av relationen mellan stigma och sjuksköterska-patient 

relationen, en konsekvens vid ökad stigmatisering sågs vara en minskning gällande 

amningsinsatser från kvinnor med allvarlig psykisk störning. Stöd vid amning är mer än att 

lägga ned barnet på bröstet eller ge information menar Grassle och Nelms (2008). Det krävs att 

det finns en interagerande relation mellan sjuksköterska, barn samt moder för att en dialog skall 

framträda och amningen därmed skall underlättas, modern skall stärka sin självtillit samt ha 

förståelse för vikten av anknytning (Grassle & Nelms, 2008). Sjuksköterskan ska enligt Barker 

och Buchanan-Barker (2005) inneha förmågan att lyssna aktivt på patienten, samt skall 

relationen byggas på ett förtroende som är ömsesidigt. Sjuksköterskan ska främja att en relation 

byggd på tillit upprätthålls, när det brister, blir omvårdnaden lidande. 
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Fördomsfulla attityder med förutfattade meningar om hur patienter med psykisk ohälsa är, 

visades i Adjorlolo et al. (2018) samt Hsaio et al. (2017) studie, empati påvisades även saknas 

för patienterna inom denna studie. Att patienter med psykisk ohälsa skall hållas åtskilda från 

övriga patienter, då de gav en osäkerhet hos de övriga patienterna enligt sjuksköterskor visades 

i Ihalainen-Tamlander et al. (2016). Fokus ska vid psykisk ohälsa, enligt Barker (2001) ligga 

på återhämtningen. Hur vården skall utformas bestäms genom patientens situation och 

berättelse. Detta överensstämmer även med vad Patientlagen (2014:821) samt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30 1§ 2§) anger, där patientens delaktighet betonas samt där 

individen skall ses som en autonom varelse. Detta är i motsats till vad som sågs i Adjorlolo et 

al. (2018); Jones et al. (2015) studie, där auktoritära attityder gentemot psykisk ohälsa framkom. 

Detta motsäger vad Patientlagen, som är ovan nämnd, förespråkar där patientens 

självbestämmande delaktighet skall bemötas med respekt. Detta torde belysa att stigmatisering 

fortfarande kvarstår inom sjukvården likväl som i samhället, vilket har belysts i tidigare i 

Corrigan (2000), Stuart (2012) samt Wahl (1999). Sammanfattningsvis ses stigmatiseringen 

betyda att sjuksköterskorna distanserar sig från patienterna samt att patienterna blir isolerade 

från övriga på avdelningarna. Detta skulle kunna leda till en ökad skam hos patienten samt den 

redan stigmatiserade psykiska ohälsan. Barker (2005) menar i sin teori, att sjuksköterskans 

nyfikenhet är av stor vikt, för att få en tillitsfull relation med patienterna så broar kan byggas 

tillsammans. Relationen mellan sjuksköterskan-patienten brister, vilket påverkar tilliten som på 

sikt hjälper patienten finna återhämtning. Följaktligen kan detta ses leda till en vård som inte 

anpassas till patienten, delaktigheten försvinner. Att ha förståelse eller att känna med patienten 

är av vikt för att kunna anpassa samt förmedla vården i enlighet med patienten. När det fattas, 

torde det skapa en vård där sjuksköterskan utnyttjar sin maktposition gentemot patienten och 

uppfattas som auktoritär.  

 

5.2.2 Attityder relaterat till typ av psykisk ohälsa  

Att skillnader i vården görs relaterat till psykisk ohälsa sågs i Hsaio et al. (2015). Detta motsäger 

Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) mål, där vård skall ges på samma villkor för alla samt att 

arbetet skall utföras för att förebygga ohälsa. Attityder sågs vara varierande beroende på vilken 

typ av sjukdom eller tillstånd patienten drabbats av, där schizofreni var den mest stigmatiserade 

sjukdomen (Hsaio et al. 2015). I Arbanas et al. (2017) uttrycktes svårigheter bland de 

sjuksköterskorna gällande bemötande samt behandling för patienter med EIPS. Barker och 

Buchanan-Barker (2005) menar att tidvattenmodellen skall fokusera på personen med psykisk 
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ohälsa, personens upplevelse av nöd och personens uppskattning av vad som måste göras för 

att hantera de omedelbara levnadsproblemen (Barker och Buchanan-Barker, 2005). Detta torde 

betyda att personer med en viss typ av psykisk ohälsa negligeras vård i större utsträckning i 

jämförelse med mindre stigmatiserade sjukdomar. Med detta kan slutsatsen dras att alla inte 

behandlas med lika värde när de söker vård eller är inneliggande på sjukhus. Detta i motsägelse 

till vad ovan nämnd Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) förespråkar, där vården skall byggas på 

respekt för allas lika värde men även den enskilda individens värdighet. Delaktigheten som 

Patientlagen (2014:821) främjar saknas, som menar att delaktigheten ska utgöra hur vården i 

samråd med patienten skall utformas samt genomföras. Vården skall utformas efter patientens 

individuella förutsättningar. Barker (2005) belyser vikten av att man ska fokusera på varje 

patient som en unik individ med olika behov och dessa behov skall betraktas som en del i 

processen för återhämtningen (Barker, 2005). Detta torde betyda att när fördomar och 

stigmatisering förekommer, brister god vård av god kvalitet och patienten blir den utsatta. 

 

5.2.3 Känsla av empati och ansvar 

I studier gjorda inom primärvårdens sågs en positiv attityd gentemot patienter med psykisk 

ohälsa. Detta visade sig genom att sjuksköterskorna såg positivt på att patienter sökte hjälp, att 

ofrivillig isolering inte bör vara ett alternativ eller att de nekas rättigheter vid vård (Dube & 

Uys, 2016; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Syafiqua et al., 2019). Detta stärktes även i Al-

Awadhi et al. (2019) studie, där positiva resultat av en ökad användning av psykiatritjänster 

sågs, vilket indikerar att en ökad medvetenhet samt välvilja hos sjuksköterskorna tyder på ett 

bättre bemötande samt behandling av dessa patienter. Holmes et al. (2004) belyser vikten av en 

nära sjuksköterska-patientrelation oberoende av vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas på 

psykiatrisk avdelning. Särskilt kring isolering inom psykiatriska verksamheter verkar stora 

brister finnas där patienterna inte känner sig sedda eller hörda, samt att den redan rådande 

ensamheten förstärks (Holmes et al., 2004).  Detta är i enlighet med Barker och Buchanan-

Barker (2005) som menar att omvårdnaden måste förflyttas med patienten samt anpassas efter 

patientens behov. Fokuset skall ligga på patientens behov av stöd från sjukvården samt regleras 

utefter hur behovet ser ut. De olika faserna i återhämtning förklaras som en process från det 

akuta till full återhämtning. Faserna är beroende av olika vårdnivåer inom hälso- och sjukvården 

för att alla olika behov skall kunna tillgodoses och återhämtning bli vinsten.  
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Sammanfattningsvis skulle detta betyda att sjuksköterskor i större mån är medvetna om 

patienter med psykisk ohälsa, vilka behandlingar som går att hänvisa till samt vart patienter 

kommer i kontakt med dem. I relation till detta resultat torde de betyda att sjuksköterskor känner 

med sina patienter samt vill dem väl. Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan arbeta och verka för social rättvisa och jämlikhet vid tillgång till hälso- och 

sjukvård samt fördelning av resurser. Sjuksköterskan uppvisar utöver det, professionella värden 

såsom lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet, medkänsla samt integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Precis som Barker beskriver skall fokus ligga på behovet 

patienten har just nu. Weare et al. (2019) uppmärksammade att när empati fanns för patienterna, 

påverkades upplevelsen positivt hos patienten under vårdtiden. Detta stöds av Barker (2000) 

där betydelsen av patientens upplevelse av god vård samt den rollen patientens berättelse har 

för utveckling mot personcentrerad vård. I Wiklund-Gustin & Lindwall (2012) betonar Barker 

vikten av att som sjuksköterska kunna bedöma behovet hos patienten genom förståelse som 

åligger patientens inre, tro, samt värderingar och inte efter diagnos. Det handlar om att 

tillsammans med patienten utforska samt söka svar på de frågor patienten möjligen har 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Detta styrks även i Naldemirci, Britten, Lloyd & Wolf 

(2019) studie som menar att sjuksköterskan skall vara uppmärksam när det gäller 

kommunikation samt interaktioner mellan sjuksköterska och patient, att ge patienten den tid 

som krävs är viktigt.  

 

5.2.4 Attityder relaterat till kunskap och erfarenhet 

Otillräcklig kunskap och utbildning visade sig vara den vanligaste orsaken till att inte hantera 

psykisk ohälsa eller ge adekvat psykiatrisk vård (Dombagolla et al., 2019). Det framkom även 

att de sjuksköterskor som saknade utbildning i psykiatri kände sig osäkra vid psykiatrisk 

omvårdnad (Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Natan et al., 2015). Syafiqah et al. (2019) menar 

att olika utbildningsnivåer kan kopplas ihop med auktoritära attityder. Lägre auktoritär attityd 

sågs hos grundutbildade sjuksköterskor. Generellt uppgav sjuksköterskorna i Weare et al. 

(2019) studie att de skulle bedriva en mer kvalitetsrik vård till personer med psykisk ohälsa om 

de fick stöd av en utbildad psykiatrisjuksköterska (Weare et al. 2019). Detta resultat stöds även 

i Muga, Mbuthia, Gatimu, och Rossiter (2018) studie där det beskrivs att sjuksköterskor känner 

svårigheter att utföra korrekta bedömningar av patienter med symtom på psykisk ohälsa när det 

finns brist på kunskap i ämnet (Muga et al. 2018). Avsaknad av utbildning för att leverera hög 

nivå av vård till patienter med psykisk ohälsa är något som även belyses av Giandinoto och 
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Edward (2014). Detta resultat tyder på att en fördjupad utbildning för sjuksköterskor inom 

området kan vara av vikt för att bedriva individanpassad psykiatrisk vård med hög kvalitet samt 

minska de stigmatiserande attityder som relateras till rädsla i relation med okunskap. Dock 

framkom det även att de som hade högre utbildning hade en mer auktoritär attityd mot dess 

patienter vilket skapar en frågeställning om hurvida utbildning alltid är ett bra alternativ för att 

motverka fördomar och förutfattade meningar.  Detta kan även kopplas Gandhi et al. (2019) där 

associationer om intresse för att lära var i relation till minskning av de stigmatiserande 

attityderna. Socialstyrelsen (2019a) belyser problematiken kring den kraftiga ökningen av 

psykisk ohälsa och dem stora krav på hälso- och sjukvården när det kommer till att bemöta 

behoven hos det ökade antalet personer som behöver stöd. Socialstyrelsen problematiserar 

kring bristande resurser samt bristen på personal med tillräcklig och relevant kompentens. Inom 

psykiatrin är tillgången på personal bristfällig och har inte ökat i omfattning i relation till de 

stora behoven som finns av psykiatrisk vård och behandling, psykiatrisjuksköterskorna har 

istället minskat i tillgång. I Wiklund-Gustin & Lindwall (2012) flyttar Barker och 

tidvattenmodellen fokuset aningen från tyngden av kunskap och trycker istället på att intresse 

ska riktas mot den enskilda personen, sjuksköterskan måste därför se förbi symtom, brott och 

trauman. Fokus från sjuksköterskan ska riktas mot den lidande personen och inte mot tillståndet 

eller händelsen, även om det givetvis har betydelse. Det är av stor vikt att som sjuksköterska 

lyfta fram människans resurser istället för problem. Genom detta kan människans livsvillkor 

förbättras och förändringar lättare åstadkommas samtidigt som autonomi och 

självbestämmande främjas genom delaktighet och samarbete mellan patient och sjuksköterska 

(Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). 

 
 
Lång yrkeserfarenhet har enligt Hsaio et al. (2015), Ihalainen-Tamlander et al. (2016) samt 

Syafiqah et al. (2019) en positiv påverkan på attityder gällande psykisk ohälsa. Detta i enlighet 

med Barker (2005) som menar att allt lärande är baserat på erfarenhet. Barker lyfter lärandet 

genom erfarenhet som en stor dygd. Däremot menar Gandhi et al. (2019) att varken ålder eller 

yrkeserfarenhet har något signifikant skillnad gällande attityder, medan Adjorlolo et al. (2018) 

belyser att sjuksköterskor som arbetat sex år eller mer visar mindre empati till dessa patienter. 

Slutsatsen blir att både lång såväl som kort erfarenhet av arbete med denna patientgrupp kan ha 

både positiv och negativ inverkan på såväl attityder som på vården. Barker och Buchanan-

Barker (2005) menar att tidvattenmodellen påverkas från en mängd olika källor, inte minst vår 

egen upplevelse av oss själva, både som personer och som professionella människor. 
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Tidvattenmodellen utvecklades genom människors intresse av att bry sig om samt vårda, både 

professionellt som i sociala sammanhang (Barker och Buchanan-Barker, 2005).  

 

Stigmatisering samt de negativa attityder som medföljer sågs i Al-Awadhi et al. (2017); 

Arbanas et al. (2017); Ihalainen-Tamlander et al. (2016) påverkas om sjuksköterskan själv eller 

personer i sjuksköterskans närhet drabbas av psykisk ohälsa. Waugh et al. (2017) belyser positiv 

korrelation vid personlig erfarenhet när familj eller vänner drabbas av psykisk ohälsa. När 

sjuksköterskan får ökad erfarenhet gällande psykisk ohälsa sågs även välviljan samt empatin 

öka (Arbanas et al., 2017). Detta resultat överensstämmer med studien av Oates, Drey & Jones 

(2017) där sjuksköterskors personliga erfarenheter av psykisk ohälsa användes som en 

motivator samt en aspekt av deras identitet vilket även bidrar till terapeutiska relationer i de 

annars kliniska miljöerna. Ett samband mellan personlig erfarenhet samt ökad vårdkompetens 

vid psykisk ohälsa uppmärksammandes under denna studie (Oates et al, 2017). Detta resultat 

tyder på att en ökad välvilja samt empati sågs hos de som varit i kontakt med psykisk ohälsa på 

nära håll, såsom när familj och vänner drabbats. Sammanfattningsvis kan detta tyda på att 

psykisk ohälsa blir uppmärksammat som något som drabbar alla, inte specifikt riktad till en viss 

typ av individ. Detta kan leda till en ökad vårdkompetens som inte negligerar den omvårdnad 

personer med psykisk ohälsa har rätt till, som tidigare setts inträffa. Erfarenhet kan 

sammanfattas som en ökad medvetenheten samt förståelse för de som kämpar med psykisk 

ohälsa när de drabbar personer i ens närhet. I samma linje påtalar Barker i sin teori 

tidvattenmodellen, att det bästa lärandet sker genom erfarenheter samt är en styrka som 

sjuksköterskan bär med sig.  Detta styrks även Cook et al. (2005) studie, som belyser vikten av 

att sjuksköterskor bör inneha vissa viktiga egenskaper för att kunna utveckla tillitsfulla 

relationer som vårdar.  

 

5.2.6 Sociokulturella faktorer 

I Gandhi et al. (2019) samt Waugh et al. (2017) studier framkom, till skillnad från andra studier 

inom samma kontext, att sjuksköterskor i primärvården hade negativa attityder gentemot 

personer med psykisk ohälsa som inkom till avdelning eller mottagning trots att 

sjuksköterskorna besatt adekvat kunskap om fenomenet psykisk ohälsa. Beroende på vilken 

kultur som sjuksköterskornas uppväxt tillhörde, skapades skillnader i bemötandet av personer 

med psykisk ohälsa (Gandhi et al., 2019; Waugh et al., 2017). Utifrån detta resultat torde det 

finnas en tyngd i att sjuksköterskan besitter en medvetenhet kring att inte implementera sina 
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egna värderingar i vårdandet av patienter i den utsträckning att det påverkar vårdandet negativt. 

Ett oroväckande resultat då kunskap hos sjuksköterskorna finns men trots det bedrivs vården 

utefter värderingar samt tro vilket skapar distans mellan patienten och de behov som 

uppkommer vid psykisk ohälsa. Precis som Barker påtalar kan sjuksköterskans relation till 

patienten vara terapeutisk i sig, vilket är något som fallerar när patienten inte behandlas med 

den vård som är värdig. Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor från svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver riktlinjerna för legitimerade sjuksköterskor gällande 

eget ansvar i kunskapsutveckling samt arbetet nära patienten som skall grunda sig i den 

humanistiska människosynen. Författarna efterfrågar liknande riktlinjer i dessa länder som 

präglas mer av kulturella samt religiösa värderingar vilket nu även har setts implementera sig i 

omvårdnaden kring patienter. Detta redovisas i Gandhi et al. (2019) där sjuksköterskorna trodde 

att psykisk ohälsa var ett straff för dåligt beteende och att det var överförbart eller orsakad av 

karma eller öde (Gandhi et al., 2019). Detta påvisas även i Jones et al. (2015) där 

sjuksköterskorna använde begrepp som ´svaga i sinnet´ till patienter med psykisk ohälsa. Tro 

var en bidragande faktor till de negativa associationerna, då de ansågs ännu inte hittat herren. 

Omvårdnaden av dessa personer påverkades negativt då sjuksköterskorna skuldbelagde 

patienterna för deras handlingar samtidigt som de sänkte deras värde som människa (Jones et 

al. 2015). Dessa åsikter och värderingar rörande patienter med psykisk ohälsa skulle kunna 

medföra en ökad stigmatisering kring patientgruppen. Avsiktligt eller ej så distanserade dessa 

värderingar sjuksköterskan från patienten, vilket är helt i motsägelse till Barker (Wiklund-

Gustin & Lindwall, 2012) och tidvattenmodellen som strävar efter att sjuksköterskan och 

patienten ska arbeta så samspelt som möjligt för att främja hälsa och autonomi hos patienten.  

 

5.2.7 Skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor  

Kön visade sig vara en faktor som kan påverka och ge betydande skillnader i bemötandet av 

personer med psykisk ohälsa. Resultatet indikerar på att kvinnor har en mer positiv attityd till 

psykisk ohälsa jämfört med män (Gandhi et al,. 2019). Detta styrks även av Björkman, 

Angelman & Jönsson (2008) där resultatet visade att kvinnliga sjuksköterskor hade en mer 

positiv inställning gällande tillstånd såsom depression, ätstörningar samt schizofreni i 

jämförelse med manliga sjuksköterskor som hade en mer positiv attityd till patienter med 

narkotikamissbruk (Björkman et al., 2008).  
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De manliga sjuksköterskorna i Adjorlolo et al. (2018) studie som var i åldern 30 och uppåt 

visade sig mer benägna att skuldbelägga patienterna samt hade en mer auktoritär attityd jämfört 

med de kvinnliga sjuksköterskorna (Adjorlolo et al., 2018).  Genusfaktorer såsom kön har visat 

sig ha betydelse för vårdandet av personer inom olika patientgrupper vilket inte indikerar ett 

likvärdigt bemötande till patienterna. Oberoende av vilket kön sjuksköterskan identifierar sig 

med, ger det inte stöd för att värdera vare sig patient eller patientens tillstånd annorlunda. I 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att oavsett om perspektivet är 

patient eller vårdpersonalens så ska sjuksköterskan besitta kunskap om vilken betydelse olika 

faktorer som kön, ålder, miljö- och kulturtillhörighet samt socioekonomi har på den individuella 

möjligheten till jämlik hälsa och vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

5.3 Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt användes tre databaser, CINAHL, PubMed samt PsycINFO för att 

hitta vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte. CINAHL, PubMed och PsycINFO är 

användbara databaser för sjuksköterskor då de är inriktade på omvårdnads- samt medicinsk 

forskning med fokusering på hälso- och sjukvården, i enlighet med Polit o Beck (2017) kapitel 

om litteraturöversikt. Att tre databaser användes ses som en styrka, och ökar trovärdigheten. 

Risken för att väsentliga studier missats anses vara liten. Inför påbörjad sökning bokades en 

bibliotekarie som handledde sökningarna genom de olika databaserna, vilket ses som en styrka 

då rätt handledning i de olika databaserna gjorde att sökningarna träffade åt rätt håll. Sökordet 

attitudes byttes vid några sökningar mot ordet perception, vilket kan översättas med upplevelse 

eller känsla. Ordet upplevelse ingår dock inte i syftet. Vi tittade då på hur studiens författare 

valt att förklara eller beskriva begreppet och bedömde på det viset om studien var relevant för 

vårt syfte. Med sökning på perception hittades en artikel som inkluderades i resultatet från 

Gandhi et al. (2019). Detta ses öka studiens trovärdighet då de ger en bredare bild samt högre 

trovärdighet. Under arbetets gång ändrades syfte samt frågeställningar flertal gånger. I artiklar 

som inkluderas framkom faktorer som påverkade dessa attityder. Artiklar i relevans enbart mot 

faktorer uteblev vilket kan ha sänkt arbetets validitet, då sökord inte formulerats utefter faktorer. 

I brist på artiklar som svarade på syftet mellan 2017 - 2020, fick årtalen utökas med två år, från 

2015. Detta ses ändå som en styrka då aktualiteten samt realiteten ses som trovärdig. I denna 

litteraturöversikt inkluderas artiklar från hela världen, dock ingen från Sverige. Detta ses som 

en svaghet, då realiteten gentemot Sverige inte kan jämföras eller ses. Sjukvården i de olika 

länderna ser olika ut kulturellt samt innehar ekonomiska skillnader, vilket även kan påverka 
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resultatet samt validiteten. Resultatet blev dock likvärdig oberoende på land vilket styrker 

studiens trovärdighet. Denna litteraturöversikt ger en bredare bild för hur det ser ut globalt inom 

sjukvården relaterat till psykisk ohälsa. I denna litteraturöversikt användes artiklar både som 

var kvantitativa, kvalitativa samt hade mixad metod. Detta i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016) som påtalar att trovärdigheten i studien ökar när alla ansatser inkluderas. 

Granskningen av artiklarna skedde genom modifierade granskningsmallar av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2015). Artiklarna blir därmed 

systematiskt samt likvärdigt granskade vilket ses som en styrka som stärker trovärdigheten samt 

studiens resultat då ingen studie medräknas som inte erhåller kraven. Dock kan en svaghet ses 

i att alla delar är poängsatt lika men kan vara olika betydelsefulla.  

 

5.4 Etikdiskussion 

Ett krav i urvalsprocessen till denna litteraturstudie var att artiklarna som inkluderades skulle 

vara godkända av en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjorts. En styrka 

i skivandet har varit att författarna under hela skrivprocessen tillämpat ett vetenskapligt samt 

objektivt förhållningssätt med motivet att förminska risken för förvrängt resultat. Detta i 

enlighet med Sandman & Kjellström (2013). Där etiska frågor belyses som kan uppkomma 

under skrivandet i och med begräsningar i det engelska språket och metodologiska kunskaper. 

Författarna har i största mån minimerat risken för detta då det kan finnas risk för feltolkning 

inträffar. Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål. För att förhindra misstolkning samt komma över de språkliga utmaningarna, lästes 

artiklarna flertalet gånger och översättningsverktyg såsom webblexikon användes. Vid de 

tillfällen som text krävt översättning i språk från engelska till svenska, har noggrannhet 

tillämpats genom undvikande av direkt översättning för att behålla kontext samt undvika fel 

innebörd i text. Personliga åsikter och värderingar har undvikits för att inte förvränga resultatet 

i litteraturstudien. Fortsättningsvis, i enlighet med Sandman och Kjellström (2013), har ingen 

plagiering skett samt att källor har angetts i enlighet med rekommenderad APA-manual (ref) 

både i löpande text samt i referenslista.  

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället  

Sannolikheten att möta patienter med psykisk ohälsa inom alla vårdkontexter är stor och denna 

litteraturöversikt kan vara ett stöd för sjuksköterskor inom olika verksamheter för att bredda 

sina perspektiv och utveckla sina förhållningssätt för framtida möten med denna patientgrupp. 
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Resultatet från litteraturöversikten är relevant, då antalet personer med psykisk ohälsa ökar i 

samhället. Sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse för denna patientgrupp. 

Resultatet påvisar att det finns flera faktorer som influerar olika, främst negativa, attityder till 

fenomenet psykisk ohälsa. De olika faktorerna varierar mellan utbildning, erfarenhet samt 

sociokulturella faktorer. Detta bevisar att ett behov att utveckla vårt synsätt samt förmåga att 

hantera psykisk ohälsa inom många områden för att erbjuda dessa personer rättvis vård finns. 

En orsak till bristfällig kunskap inom området kan vara otillräcklig uppmärksamhet till ämnet 

inom utbildningar. Ökad kunskap kan bidra till ökad förståelse samt bättre bemötande av 

personer med psykisk ohälsa. Genom ökad förståelse kan sjuksköterskan uppleva ett ökat 

självförtroende i sin professionella roll, följden av detta blir inte bara en mer personcentrerad 

vård som är i enlighet med Phil Barkers teori utan kan även bidra till att stigmatisering kring 

psykisk ohälsa minskar i samhället.  

 
5.6 Konklusion 

Det finns varierande attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa samt relaterade faktorer 

till dessa attityder. De negativa attityder som framträdde var fördomar samt förutfattade 

meningar medan de positiva attityderna som sågs var känsla av empati samt ansvar. Faktorer 

som sågs relatera till dessa attityder var framför allt kunskap samt erfarenhet, vilket visade sig 

både minska och stärka de fördomar samt förutfattade meningar som fanns. Ökat ansvar samt 

empati sågs när stigmatisering minskade. Även etnicitet, religion samt genus var faktorer som 

påverkade omvårdnaden vid patienter med psykisk ohälsa, vid dessa faktorer sågs skillnader 

finnas såsom exempelvis auktoritära attityder samt välvilja gentemot patienter med psykisk 

ohälsa 

 
 
5.7 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intresse hos författarna finns i att se hur det i Sverige ser ut jämfört med de attityder som 

setts i övriga världen. Vidare skulle forskning på vilken inverkan attityderna har på 

omvårdnad samt hur patienter upplever omvårdnaden vid psykisk ohälsa vara av intresse. 

Relaterat till den brist på kunskap som belystes i denna litteraturöversikt skulle studier inom 

sjuksköterskeutbildningarna behövas för att på individnivå se om en förändring till de 

stigmatiserande attityderna från student till yrkesverksam i relation till psykisk ohälsa kan 

förbättras genom en ökad förståelse för psykisk ohälsa redan som student.  
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Bilaga 1 GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa 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 den kvalitativa metoden beskriven? 
  

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? 
  

 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

 Anges var studien genomfördes? 
  

 Anges när studien genomfördes? 
  

 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

 Är data systematiskt insamlade? 
  

 Presenteras hur data analyserats? 
  

 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

 Besvaras studiens syfte? 
  

 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Summa 
   

Maxpoäng:    25 
Erhållen poäng: 
Kvalitet:        låg    medel    hög 
 
 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 2 GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: 
Kvalitet:  låg medel hög 
 

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

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 4.  Artikelmatris 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Adjorlolo, S., 
Adbul-Nasiru, 
I., Chan, H.C. 
O. & Bambi, 
L.E. 
2018 
Ghana 

Mental health 
professionals’ attitudes 
towards offenders with 
mental illness (Insanity 
acquittees) in Ghana 

The study investigates mental 
health nurses’ attitudes towards 
mental illness, as well as 
punishment-oriented attitudes as 
predictors of their attitudes toward 
offenders with mental illness 

Kvalitativ  
 
Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär 
 
 

Rättspsykiatrisk 
vårdavdelning.  
 
113 registrerade 
sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor som arbetat 6 år eller längre 
visade sig vara mindre sympatiska. Män 30+ 
var mer benägna att hålla de intagna strikt 
ansvariga för deras brott.  

Hög 
84% 

Al-Awadhi, 
A., Atawneh, 
F., Ziad 
Y.Alalyan, M., 
Shahid, A-A., 
Al-Alkhadhari, 
S. & Zahid, M-
A. 
2017 
Kuwait 

Nurses’ attitude towards 
patients with mental 
illness in a general 
hospital in Kuwait. 

The aim of this study was to 
describe the attitudes of nurses 
towards mentally ill patients in a 
general hospital 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär med 
40 ställningstaganden 
samt en 1–5 punkt 
skala (håller med – 
håller inte alls med) 

Slutenvård 
 
308 
sjuksköterskor 
deltog.  

Förekomst av negativa attityder förekom 
relaterat till psykisk ohälsa betraktas bero på 
onda andar. Konsekvenser sågs som minskad 
självkänsla, empowerment samt minskade 
utsikterna för återhämtning. Sjuksköterskan 
rapporterades ha auktoritärt beteende samt 
visade mindre välvilja.  
 

Hög 
82% 

Arbanas, G., 
Rožman, J., & 
Bagarić, S 
2017 
Kroatien 

The attitudes of medical 
doctors, nurses and lay 
people towards 
schizophrenia, depression 
and PTSD. 

The purpose of the present study 
was to evaluate the attitudes of 
nurses, medical doctors and lay 
people towards PTSD, and to 
compare these attitudes with those 
towards schizophrenia and 
depression 

Kvantitativ  
 
Frågeformulär med  
1–5 punktskala (håller 
med – håller inte alls 
med)  

Slutenvård 
 
270 
sjuksköterskor, 30 
läkare. 
 

Högst stigmatiserande attityder sågs mot 
schizofreni. Även sågs ingen skillnad mellan 
om de arbetade på en psykiatriavdelning eller 
annan enhet. Nära relation med någon med 
psykisk ohälsa minskade stigman mot just 
det tillståndet.  

Hög 
86% 
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Dickens, G.L., 
Lamont, E., 
Mullen, J., 
MacArthur, 
N. & Stirling, 
F.J. 
2019 
Storbritannien 

Mixed-Methods 
evaluation of an 
educational 
intervention to 
change mental 
health nurses’ 
attitudes to people 
diagnosed with 
borderline 
personality disorder 

To evaluate and explore mental 
health nurses’ responses to and 
experience of an educational 
intervention to improve 
attitudes towards people with a 
diagnosis of borderline 
personality disorder (BPD). 
Report findings are concordant 
with relevant EQUATOR 
guidelines (STROBE & 
COREQ). 

Mixmetod med 
kvalitativa 
element.  

 
Fokusgrupp med 
interventioner. 
Uppföljning 4 
månader senare. 

Slutenvård samt 
kommun.  
 
25 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att arbeta 
med BPD – 89%, 57% tyckte att de var svårare 
att arbeta med just denna patientgrupp, framhävs 
att de saknas samförstånd – går hellre på rutin. 
En andel uttryckte sin roll för denna patientgrupp 
mer som fångvaktare som såg till att de inte 
skadade sig själv än som vårdpersonal. 

Hög 
80% 

Dombagolla, 
M.H.K., Kant, 
J.A., Lai, 
F.W.Y., 
Hendarto, A. 
& McD. 
Taylor, D. 
2019 
Australien 

 

Barriers to 
providing optimal 
management of 
psychiatric patients 
in the emergency 
department 
(psychiatric patient 
management) 

We aimed to determine the 
barriers to optimal management 
of psychiatric patients in the 
emergency department (ED). 

Kvalitativ 
 
Frågeformulär 
gällande barriär 
mellan 
sjuksköterska-
patient 

Akutmottagning. 
 
12 sjuksköterskor 
som arbetar på 
akutmottagningen 

Brist på kunskap och utbildning inom akut 
psykiatrisk vård framkom. Även negativa 
attityder gentemot psykisk ohälsa sågs vilket 
resulterade i undvikande av denna patientgrupp.  

Hög 
92% 

Dube, F.N. & 
Uys, L.R. 
2016 
Sydafrika  

Integrating mental 
health care service 
in primary health 
care clinics: a 
survey of primary 
health care nurses’ 
knowledge, 
attitudes and 
beliefs. 

 The study aimed to investigate 
the knowledge, attitudes and 
beliefs concerning the care of 
psychiatric patients at PHC 
level amongst nurses 

Kvantitativ 
 
Strukturerat 
frågeformulär med 
1–5 punkt skala 

 Primärvården.  
 
Från 6 olika 
kliniker som 
inkluderade totalt 
36 
sjuksköterskor.  

En relativt positiv attityd framkom gällande 
psykisk ohälsa. Många upplevde att brist på 
kunskap fanns i hantering av psykisk ohälsa.  

Hög 
89% 
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Gandhi, S., Poreddi, 
V., Govindan, R., G, 
J., Anjanappa, S., 
Sahu, M., 
Narayanasamy, P., 
et.al Badamath, S. 
2019 
Indien 

Knowledge and perceptions of 
Indian primary care nurses 
towards mental illness 

To assess nurses’ knowledge 
and perceptions towards 
mental illness 

Tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
ansats. 
 
3 delad 
undersökning av 
demografiska data 
 
 

Primärvården 
 
 
126 sjuksköterskor.  

Högre yrkeskvalifikationer sågs inte ha ett samband 
med att vara mindre restriktiva, pessimistiska eller 
visa mer välvilja. De som visade mer välvilja samt 
hade mindre stigmatiserade attityder var mer 
intresserade att lära sig om psykisk ohälsa. 
Kvinnors rapporterade ha positivare attityder till 
psykisk ohälsa. 

Hög 
82% 

Hsiao, C-Y., Lu, H-L. 
& Tsai, Y-F.  
2015 
Taiwan 

Factors influencing mental health 
nurses’ attitudes towards people 
with mental illness 

This study aimed to 
investigate the factors 
influencing mental health 
nurses’ attitudes towards 
people with mental illness. 

Tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
ansats. 
 
Frågeformulär 

Akutpsykiatri, 
Psykiatriska 
rehabiliteringsenheter 
samt poliklinisk 
enhet. 
 
180 sjuksköterskor  

Större skillnader i attityd fanns gentemot personer 
med missbruk, schizofreni samt depression. 
Chefssjuksköterskan hade positivare attityder 
jämfört med annan vårdpersonal. Mer negativa 
attityder sågs till missbruk eller schizofreni vid 
akutenheter. 

Medel 
79% 

Ihalainen-
Tamlander,Vähäniemi, 
Löyttyniemi, 
Suominen & 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 
centers, 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
med 
självrapporterande 
frågeformulär 

Primärvården 
 
218 sjuksköterskor 

Sjuksköterskor attityder mot psykisk ohälsa är 
generellt bättre i primärvården. Yngre 
sjuksköterskor uttryckte känslor som rädsla samt 
osäkerhet. Åsikten att de borde vara åtskilda 
framkom. 

Hög 
96% 
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Jones, S., Krishna, 
M., Gobal-
Rajendra, R. & 
Keenan, P. 
2015 
Indien 

Nurses attitudes and beliefs 
to attempted suicide in 
Southern India. 

To principal purpose was to determine 
senior nursing staff attitudes towards 
patients who had attempted suicide 
from a professional and cultural 
perspective, which might influence care 
following hospital admission. 

Kvalitativ 
 
Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer 

Stort sjukhus – 
slutenvård. 
15 sjuksköterskor 
deltog – enbart kvinnor.  

Det framkom åsikter såsom religiösa samt kulturella 
som påverkade attityder till personer som gjort 
självmordsförsök. Åsikter såsom att man förargar gud 
eller att dessa personer inte förtjänar vård framkom. 

Hög 
88% 

Morgan, B.D. 
2016 
USA 

“No right place to die”: 
Nursing attitudes and needs 
in caring for people with 
serious mental illness at 
End-of-life 

To explore both hospice/palliative care 
nurses’ and psychiatric/mental health 
nurses’ attitudes and needs toward 
people with SMI at the end-of-life 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 
med 
semistrukturerad 
intervjuformulär 

Öppen- samt slutenvård 
 
20 sjuksköterskor.  

Brist på kunskap och därmed förståelse, vilket 
resulterar i rädsla i ett ge palliativ vård vid allvarlig 
psykisk ohälsa. Även en viss ”måste jag gå in där igen” 
attityd sågs inom geriatriken  

Hög 
92% 

Natan, M.B., 
Drori, T. & 
Hochman, O. 
2015 
Israel 

Associative stigma related 
to psychiatric nursing 
within the nursing 
profession 

The study compered stigmas held by 
psychiatric nurses versus non-
psychiatric nurses, towards mental 
illness, individuals with mental illness, 
psychiatric nurses, and the role of 
psychiatric nurses. 

Kvantitativ  
 
5-delat 
frågeformulär 

Psyksjukhus och 
vanligt sjukhus – sluten 
vård. 
216 sjuksköterskor 
deltog 

Prevalensen av stigma var högre vid de 
icke-psykiatriska sjuksköterskorna. Men det 
fanns inom båda grupperna i olika 
utsträckning. Detta inkluderade psykisk 
ohälsa överlag, patienter med psykisk ohälsa 
samt rollen som sjuksköterska kring 
psykiatrisk omvårdnad.  

Medel 
79% 
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Ordan, R., 
Shor, R., 
Liebergall-
Wischitzer, 
M., Noble, L. 
& Noble, A. 
2017 
Israel 

Nurses’ professional 
stigma and attitudes 
towards postpartum 
women with severe 
mental illness 

To examine professional stigma 
and attitudes of parenthood 
towards postpartum women with 
severe mental illness and the 
association between postpartum 
nurses’ attitudes and nursing 
interventions that promote 
motherhoods. 

Tvärsnittsstudie, 
mixad metod. 
Kvalitativ ansats. 
 
Frågeformulär 
med 13 frågor 
samt 1–5 punkt 
skala 
 

Slutenvård på sjukhus – 
förlossningsavdelning.  
 
61 sjuksköterskor på 
förlossningsavdelning  
 

 

En ökad stigmatiserad attityd minskade 
amningsinsatserna från sjuksköterskans 
roll. Man såg även en minskad attityd 
gällande empowerment till kvinnan och 
dess föräldraskap gentemot vanliga 
interventioner vid postpartum utan 
allvarlig psykisk störning.  Brist på 
kunskap samt förståelse uttrycktes.   

Hög 
92% 

Syafiqah 
Shahif, Deeni 
Rudita Idris, 
Agong Lupat, 
Hanif Abdul 
Rahman 
2019,  
Brunei 

Knowledge and 
attitude towards 
mental illness 
among primary 
healthcare nurses in 
Brunei: A cross-
sectional study 

This study aimed to explore 
primary healthcare nurses’ 
knowledge and attitude towards 
mental illness and people with 
mentally illness. 

Kvantitativ 
 
 
Frågeformulär 

Vårdcentral – primär 
vård från 2 stora 
hälsovårdsmottagningar. 
 
62 sjuksköterskor 

Välviljan hos sjuksköterskorna var dålig. 
Man såg höga auktoritära attityder hos de 
med vidareutbildningar. En stor andel 
ansåg att personer med psykisk ohälsa var 
en börda för samhället samt inte 
förtjänade sympati. Dock ansågs det 
positivt att de sökte vård. De borde inte 
isoleras från samhället eller nekas deras 
rättigheter. Sjuksköterskorna uttryckte 
dock att de bör hanteras av erfaren 
personal.  

Hög 
86% 

Waugh, W., 
Lethem, C., 
Sherring, S. & 
Henderson, C. 
2017 
Storbritannien 

Exploring 
experiences of and 
attitudes towards 
mental illness and 
disclosure amongst 
health care 
professionals: a 
qualitative study 

This study aims to explore 
health professionals’ experience 
of and attitudes towards mental 
illness and disclosure in the 
workplace 

Kvalitativ   

 
Semistrukturerade 
intervjuer över 
telefon 

Öppenvård 
 
24 deltagare – 13 
sjuksköterskor som 
arbetade inom 
psykiatrisk vård.  

Attityden till psykisk ohälsa uppfattades 
som positiv, dock visade resultatet att 
sjuksköterskorna själva upplevde brist på 
kunskap.  

Medel 
76% 
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Weare, R., 
Green, C., 
Olasoji, M., 
Plummer,  
2019 
Australien 

ICU nurses feel unprepared 
to care for patients with 
mental illness: A survey of 
nurses’ attitudes, 
knowledge, and skills 

The aim is to examine the 
knowledge, skills, and attitudes 
of a cohort of Australian nurses 
towards caring for patients with 
mental illness in the intensive 
care unit 

Kvantitativ 
 
Anonymt 
frågeformulär via 
email 

 

Slutenvård - 
intensivvårdsavdelning 
40 sjuksköterskor 
deltog  

Sjuksköterskorna kände sig 
oförberedda för patienter 
med psykisk ohälsa på 
akutmottagning (ICU). De 
kände att patienterna bidrog 
till negativ stämning på 
avdelningen samt att de 
själva kände sig nervösa 
över att vårda en patient med 
psykisk ohälsa samt hade 
hellre valt bort det. 

Hög 
88% 


