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Sammanfattning 
Bakgrund: Unga vuxna som sökte vård sökte oftast inte för den psykiska ohälsan utan istället 

för något somatiskt. Det är viktigt att få de yngre vuxna att söka sig till vården när behov 

uppstår och underlätta till en god förbindelse mellan sjukvården och de unga vuxna. Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva unga vuxnas upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande av psykisk ohälsa vid kontakt med hälso- och sjukvården. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturöversikt. Resultat: För de unga vuxna var det inte lätt att 

komma in i vården på rätt vårdnivå om personen inte kom i kontakt med en sjuksköterska som 

hade ett holistiskt synsätt. Vården för de unga med psykisk ohälsa bör vara tillgänglig och 

informationen om tillgängligheten behöver ständigt upprepas. Slutsats: Det är viktigt att 

sjuksköterskor har kunskap och erfarenhet av unga psykiska människor för att kunna hjälpa 

dem med den psykiska ohälsan när de söker vård. Relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är av stor vikt för den fortsatta kontakten med vården för den unge vuxna. Det 

är viktigt att de känner tillit och förtroende.  

 

Nyckelord 

Psykisk hälsa, sjuksköterska, sjukvård, unga vuxna söker vård, unga vuxna med psykisk 

ohälsa,  
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Abstract 
 

Background: Young adults who seek care usually seek not for mental illness, but rather 

something somatic. It is important to get the younger adults to seek out health care when 

needed and facilitate a good relationship between healthcare and young adults. Purpose: The 

purpose of this study was to gain an insight into how the young adults turning to the care and 

nurses' awareness of how little confidence built up in these patients. Method: The study was 

conducted as a literature survey. Results: For the young adults, it is not easy to come into care 

at the right level of care if the person does not come into contact with a nurse who has a 

holistic approach. The care for the young with mental illness should be available and the 

information about the accessibility needs are constantly repeated. Conclusion: It is important 

that nurses have knowledge and experience of young psychic people in order to help those 

with mental illness when seeking care. The relationship between the patient and the nurse is 

of great importance for the continued contact with the care for the young adults. It is 

important that they feel trust and confidence. 

 

Keyword 

Mental illness, nurse, health care, young adults seek health care, young adults with mental 

illness 
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INLEDNING  

I Sverige idag finns cirka 1.6 miljoner unga vuxna upp till åldern 25 år. Både studerande, 

arbetande och arbetslösa unga vuxna kan komma i kontakt med sjukvården beroende på sin 

psykiska hälsas tillstånd. De flesta unga mår bra idag men andelen unga vuxna med psykisk 

ohälsa minskar inte. Nivåerna har varit relativt stabila i de senaste mätningarna, men 

riskgruppen är fortfarande större hos flickorna hos de unga vuxna i åldern 18-25 år. 

Konsumtionen av antidepressiva läkemedel har ökat hos unga, speciellt hos flickorna (Westin 

& Hedenström, 2013).  

I rollen som distriktsköterska är det viktigt att kunna bemöta dessa unga vuxna för att de ska 

få rätt kontakt från början i mötet med sjukvården. Viktigt att som sjuksköterska skaffa sig 

utbildning och erfarenheter inom detta område. Hos de unga vuxna är det viktigt att kunna 

identifiera den psykiska ohälsan som kan leda till psykisk sjukdom för att så tidigt som 

möjligt avstyra att situationen blir varaktigt och ett handikapp. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv skall en distriktsköterska kunna bedöma omvårdnadsbehoven och 

planera, genomföra och utvärdera psykiatriska omvårdnadsåtgärder.  

 

BAKGRUND 

Folkhälsomålen 
Folkhälsomålen i Sverige är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen” som är det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet. 

Den mänskliga processen omvårdnad där den yrkesmässiga sjuksköterskan hjälper personer 

med att förekomma eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande för att finna syftet i 

dessa upplevelser har en stor betydelse. 

Sveriges folkhälsomål innefattar delaktighet och inflytande i samhället som ska ge en social 

och ekonomisk trygghet. Trygga, goda uppväxtvillkor med ökad hälsa i arbetslivet. Sunda och 

säkra miljöer, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Hälso- och sjukvården ska vara mer 

hälsofrämjande, minskat bruk av tobak och alkohol. Samt en trygg och säker sexualitet och en 

god reproduktiv hälsa (Folkhälsomyndigheten).  
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Bevisen ökar som antyder på att det finns hinder inom sjukvården av mottagandet av mental 

vård i jämförelse med fysisk hälsa och sjukvård. Mer än 70 % av ungdomarna och vuxna med 

psykisk ohälsa har inte fått någon behandling/hjälp för sin psykiska ohälsa av sjukvården. 

Stigmatiseringen och diskrimineringen i samhället har här en stor betydelse och bidragande 

orsak till hur sjukvården tar emot dessa människor med psykisk ohälsa (Henderson, Evans-

Lacko & Thornicroft, 2012). 

 

Psykisk ohälsa 
Den psykiska ohälsan kan ses som ett generellt begrepp som kan användas olika beroende på 

sammanhang. Självrapporterande besvär av oro eller nedstämdhet som är plågsamma till 

psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression är begrepp som inkluderar i den 

psykiska ohälsan. Psykiska besvär som är lindrigare stör förvisso välbefinnandet och kan 

medföra påfrestningar när det gäller att klara av vardagen. En person med psykisk ohälsa kan 

medföra en nedsättning av psykiska funktioner att den har ett behov av stöd- och hjälpinsatser 

från kommunen. Psykisk ohälsa kan sålunda betyda både lätta besvär och mer allvarliga 

former av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013). 

Psykiska ohälsans kriterier är påvisade förändringar i hjärnans struktur eller funktion som 

svarar mot ett somatiskt underlag i medicin. Olika svårighetsgrader finns för de psykiska 

symtomen. Många är endast sjuka i subjektiv mening trots att de lider svårt, stark 

sjukdomskänsla. Samliv och arbete visar ofta en betydande nedsättningsfunktion och detta 

skall vara oberoende av hjärnskador eller subjektivt lidande. Det krävs fler än ett av 

kriterierna för att få en psykiatrisk diagnos (Ottosson, 2004). 

 

Faktorer som påverkar unga vuxnas psykiska hälsa  
Statens Folkhälsoinstitut (FHI) fastslår i sin rapport 2013, att hälsan grundläggs tidigt.  

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse både för den psykiska och 

fysiska hälsan för hela livet. Insatser som främjar barn och ungas hälsa bör ske på flera arenor 

(Socialstyrelsen 2013). Psykosomatiska symptom som ont i magen, huvudvärk samt 

nedstämdhet var dubbelt så vanliga bland flickor som bland pojkar 2010/2011. Bland flickor i 

åldern 16–24 år angav 32 procent att de regelbundet har besvär av ångest, ängslan eller oro 

bland pojkarna var andelen 14 procent (Westin & Hedenström, 2013). 
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Den psykiska ohälsan bland unga vuxna har sedan 1990-talet försämrats.  I 

frågeundersökningar som gjordes under 1990-talet uppgav de unga symtom på nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Ökningen var större hos de unga vuxna än för andra åldrar och sågs 

inte alls bland de äldsta. I åldrarna 16-24 år ökade den psykiska ohälsan tredubbelt under en 

period på femton år, enligt Statistiska centralbyråns ULF-undersökningar 1989-2005 (en 

undersökning om levnadsförhållanden genom ett antal ämnesområden till exempel 

arbetsmiljö, boendeförhållanden, ekonomi, trygghet m.m.) (Lager & Bremberg, 2009, 

Socialstyrelsen, 2013). 

 

Besvär som unga vuxna, både flickor och pojkar rapporterade in var sömnproblem, ständig 

trötthet och svår värk i nacke och skuldror som ökade. Besvären som fanns bland de unga 

ökade oavsett familjeförhållande, arbetsmarknadsstatus, socioekonomiska förhållanden med 

mera (Salmi, Berlin, Björkenstam, Weitoft & Ringbäck, 2013).  

Hur befolkningen mår och deras hälsoutveckling påverkar samhällsutvecklingen och kan ge 

direkta indikationer för behov för hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2013). 

Socioekonomiska förhållanden var viktiga faktorer för välbefinnandet och hälsan som 

påverkade den psykiska hälsan genom flera mekanismer såsom hälsorisker i arbetslivet, 

ekonomisk utsatthet och andra stressfaktorer som till exempel arbetslöshet hos dem med lägre 

utbildning. Personer med kort utbildning visade sig ha sämre hälsa och dödligheten var 

dubbelt så stor hos personer med enbart förgymnasial utbildning än dem med eftergymnasial 

utbildning eller högre utbildning. Personer med kortare utbildning hade också en sämre 

upplevd hälsa och mer psykisk ohälsa. Skillnaderna i hälsa har ökat sedan 1990-talet. 

Ungdomarnas betyg från grundskolan visade sig vara en framträdande indikator som hade en 

direkt avgörande betydelse för valet att studera vidare oberoende av bakgrund. Det fanns ett 

starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Många av de som inte hade läst vidare och 

utbildat sig hade lättare att komma in i en psykisk ohälsa. Andel behöriga att studera på 

gymnasienivå har gradvis sjunkit och har nu nått den lägsta nivån hittills under 2000-talet. 

Skillnader mellan grupper visade sig redan från barndomen. Gällande tonåren visade det sig 

att uppväxtmiljön hade betydelse för hälsovanorna och denna lade grunden för den framtida 

upplevelsen av den egna hälsan. (FHI 2013). 

Ungdomsåren mellan 18 och 25 är en period i livet där mycket ska åstakommas, som början 

till en karriär, starta en familj, skaffa barn och grundande av ett hem. Kombinationen av 
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samhällets alla måsten kan utveckla en hög nivå av stress hos alla samhällsklasser. 

Förekomsten av trötthet och sömnproblem ökar hos de yngre vuxna. Ökningen av psykiatriska 

symtom var mest uttalad hos de med kort utbildning. Att komma ut i arbetslivet med dess 

krav på flexibilitet, fysiska och psykiska krav, möjligheter för utveckling och hur ungdomarna 

var viktigt i denna åldersgrupp. Att säkra samordnade insatser för förbättrad arbetsmiljö och 

bättre hälsobeteende kunde vara ett sätt att undvika psykiska sjukdomar som annars kan 

innebära en lång svår väg tillbaka till arbetslivet. Hos de unga vuxna kan också den 

ekonomiska stressen bli uttalad och att åtgärder mot misär var viktiga. Det visade sig vara 

viktigt att ha en bra och samordnad behandling för ungdomarna för att de skall kunna komma 

tillbaka igen till ett bra liv (Bernard, Jørgensen, Søgaard, Nybo Andersen, Bach, Baadsgaard, 

Brønnum-Hansen & Hansen, 2012).    

De unga vuxnas första besök inom vården kan vara svår och hämmande, som kan påverka 

välbefinnandet negativt hos den unga vuxna personen. Detta har lyfts fram i studier där 

familjer har omfattande nöd, ångest, depression och ekonomiska påfrestningar. De unga 

vuxna har inte samma stöd från föräldrar, släkt och vänner som tidigare mycket på grund av 

samhällets stress med heltidsjobbande då tiden inte räcker till för de unga vuxna. De unga 

vuxna är mer ensamma idag med sina problem. Dagens unga vuxna söker sig till 

ungdomsmottagningar och vårdcentraler (McCann, Lubman & Clark, 2012)  
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Problemformulering 
Utifrån tidigare studier har det framkommit att den psykiska ohälsan har ökat bland unga 

vuxna samt att de har ett sämre stöd för egenvård i sitt nätverk. När de unga vuxna söker vård 

är det oftast för någon somatisk åkomma som visar sig många gånger bottna i något annat än 

de sökt för. Att få de unga vuxna att söka för rätt åkomma och få rätt hjälp är ett steg som 

borde utredas för att därigenom kunna ge ett bättre bemötande som sjuksköterska vid psykisk 

ohälsa.   

Syftet 
Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av sjuksköterskans bemötande av 

psykisk ohälsa vid kontakt med hälso- och sjukvården.  

Frågeställningar 
Hur upplever unga vuxna sjuksköterskans bemötande av psykisk ohälsa vid kontakten med 

hälso- och sjukvården?  

Definition av centrala begrepp 
Med yngre vuxna avses personer i åldrarna 18-25år.  

Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär 

och psykisk sjukdom. 

Stigma = kan påverka ens möjligheter och förutsättningar i negativ riktning. Den som är utsatt 

för stigmatisering får mindre möjlighet att styra över ett liv (Google, 2015). Termen stigma 

(märke efter stick, brännmärke) skapades ursprungligen av antikens greker för att påvisa 

något nedsättande i en persons moraliska status. I våra dagar syftar stigma på social utstötning 

och som ett fenomen kopplat till värderingar av sociala roller i samhället (Goffman, 1972).  
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METOD 

Design 
Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie genom att studera tidigare 

vetenskaplig forskning inom ämnet för att finna svar på frågeställningen. För att få en 

uppfattning om vad som studerats tidigare inom ett visst omvårdnadsrelaterat ämne ger denna 

studiedesign förnämligt underlag för vidare forskning (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna CINAHL, PubMed, Swemed+ och PsycINFO 

och över nätet (Google). Även viss manuell sökning gjordes. Fritextsökningar gjordes i 

ovanstående databaser och sökorden som användes var young adult,seeking, medical care, 

mental illness, health care, nurses response, experience of nurses (Tabell 1:1). Dessa sökord 

har kombinerats med varandra för att reducera antalet träffar och det booleska alternativet 

AND användes. Vid tre av sökningarna användes inga begränsningar då det hade minskat 

antalet träffar i för hög utsträckning, övriga begränsningar enligt Tabell 1:1.   

Dessa sökord valdes för att kommunikation och relationen mellan sjuksköterska och patient är 

en viktig hörnsten inom det valda problemområdet. Kompletterande manuella sökningar har 

genomförts genom granskning i referenslistorna tillhörande de vetenskapliga artiklarna 

framtagna via litteratursökningen i databaserna och via relevant litteratur samt genom manuell 

sökning direkt i olika vetenskapliga tidskrifters databaser. Urvalet av artiklar grundades på 

titlarna och de artiklar som var relevanta till studien valdes ut. De skulle vara etiskt granskade, 

Peer reviewed eller uppfylla krav för att vara vetenskapliga empiriska studier (Friberg, 2006). 

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna 

skulle ha abstrakt och vara tillgängliga i fulltext. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades. Artiklarna skulle belysa ämnet ur de yngre vuxnas perspektiv. Artiklar som inte 

hade med något om de unga vuxna (18-25 år) i sin studie exkluderades. Även artiklar som inte 

nämnde något om den psykiska ohälsan och bemötandet, hur sjuksköterskan tog emot den 

unga vuxna vid mötet exkluderades. Artiklar publicerade före år 2000 och artiklar inriktade på 

personer under 18 år exkluderas. 
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Tabell 1:1. Sökstrategi av utvalda artiklar  
 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal träffar 

 
Antal lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar till 
resultat, 
n=11 

 
Begränsningar 

SweMed+ Young adult AND 
Medical care 
 
 

1377 
18 

0 
4 
 

 
1 
 

Fulltext 
available, 
abstract 
available, 
English 
language, peer 
review 

SweMed+ Young adult AND 
mental illness 

25 9 1 Som ovan  

SweMed+ Medical care  653 0 0 
 

Som ovan 

SweMed+ Mental illness 
 

256 1 
 

1 Som ovan 

SweMed+ Mental health AND  
Young adult 

56 0 0 Som ovan 

SweMed+ Young adult AND 
Health care 

0 0 0 Som ovan 

SweMed+ Young adult seeking health care 8 5 1 Som ovan 

SweMed+ Young adult with mental illness 12 6 1 Som ovan 

SweMed+ Nurse* AND young adult  18 5 1 Som ovan 

SweMed+ Young adults experience of nurses 17 4 1 Som ovan 

Psychinfo Young adult AND  Mental illness 2793 5 1 Som ovan 

Psychinfo Young adult seeking medical care 
AND mental illness 

25 5 2 Som ovan 

PubMed Young adult AND seeking care AND 
mental illness AND nurse* 

20 6 1 Som ovan 

 

Genomförande och Analys  
Abstracten lästes och utifrån dessa lästes utvalda artiklar i sin helhet för att plocka ut de 

intressanta artiklarna som svarade mot studiens syfte. Materialet omfattar vetenskaplig 

litteratur (peer-reviewed). Fann sex artiklar från PubMed, utifrån dessa valdes tre artiklar för 

att läsas mer noggrant och fann ut att en inte fanns i fulltext och en var för gammal för 

urvalet. Återstod bara en artikel för granskning. Sökningen i SweMed+ gav under de olika 

sökkombinationer trettiosex artiklar som abstracten lästes. Nio stycken fanns inte i fulltext 

och lästa hela artiklar blev sju stycken som tycktes relevanta för studien. Gjorde även en liten 
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sökning i Psych Info där lästes fem abstract och två artiklar valdes ut. Använde även tre 

artiklar från min tidigare sökning från första arbetet. Sökte även på forskningar via 

Socialstyrelsens hemsida.  

Tabell 2:1. Sammanställning av artiklar som ligger till grunden för resultatet. 

Författare, År, 
Land 

Artikelns namn Syfte Design Metod Urval Kvalitet 

Beckman&Hagq
vist, 2010,  

Hur mår barn och 
ungdomar i 
Sverige? 

Belysa olika 
samhälleliga 
aktörers bilder av 
den  
psykiska ohälsans 
utbredning och 
förändring över tid, 
och att analysera 
likheter  
och olikheter. 
 

Kvalitativ Materialinsamli
ngar från 
artiklar, data 
m.m 

15-24 
åringar 

Hög 

BeeHuiYap et.al. 
2013, Australien   

Associations 
between stigma and 
help-seeking 
intentions and 
beliefs 

Samband mellan 
stigma och 
hjälpsökande 
intentioner och 
övertygelser 

Kvalitativ Telefon-
intervjuer 

Resultaten 
från en 
australisk 
nationell 
undersökn
ing av 
ungdomar 

Hög 

Biddle et.al. 
2004, Bristol 

Factors influencing  

help-seeking in 

mentally distressed 

young adults. 

För att undersöka 
beteenden av 
mentalt 
nödställda unga 
vuxna som söker 
hjälp 

Kvalitativ Tvärsnittsunders
ökning. Enkät 
med två olika 
skattningsskalor 
Allmänna frågor 
om hälsa, GHQ 
–12 och GHQ–
28,självmordssk
alan 

Ett urval 
av 3004 
unga 
vuxna i 
åldern 16-
24 år 

Hög 

Bonander 
&Snellman. 
2007, Sverige 

Telefonmötets 
vårdrelation. 

Beskriva hur 
patienter upplever 
den vårdande 
relationen med 
sjuksköterskan 
under telefon 
rådgivning på en 
Vårdcentral 

Kvalitativ Intervjuer under 
en 2-
veckorsperiod 

10 st unga 
vuxna  

Hög 

Fredrikssson. 
2012, Mjölby & 
Motala 

Uppföljning av 
ungdomshälsan- 
beskrivning av 
ungdomars 
hälsorelaterade 
livskvalite och 
upplevelser av 
insatsen. 

Syftet var att följa 
upp 
Ungdomshälsans 
verksamhet genom 
att beskriva  
ungdomarnas 
kontaktorsaker, 
deras självskattade 
hälsorelaterade 
livskvalitet och 
deras 
tillfredsställelse 
med insatserna.  
 

Kvalitativ Datainsamlingsf
ormulär och SF-
36 

Ungdomar 
som 
besökte 
Ungdoms
hälsan  
under 
tiden  
2009-09-
01 – 
2010-05-
31. 

Hög 

Hagqvist, 2011, 
Sverige  

Ökar den psykiska 
ohälsan bland  
ungdomar i 
Sverige? 

Syftet med denna 
studie är att 
redovisa trender i 
ungas psykiska 
hälsa i Sverige 

Kvalitativ Data från tre 
olika studier – 
den regionala 
studien Ung i 
Värmland, 
WHO-studien 

Ungdomar 
i Sverige 
ur olika 
studier. 

Hög 
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under de senaste 
decennierna. 

Skolbarns 
hälsovanor och 
Statistiska 
Centralbyråns 
(SCB) 
Socialstyrelsens 
döds-
orsaksregister 

Hargreaves & 
Viner, 2012 
England 
 

Children's and 
young people's 
experience of the 
National Health 
Service in England:  

Att undersöka vilka 
data finns 
tillgängliga på 
National Health 
Service (NHS) 
erfarenhet av barn 
och ungdomar (0-24 
år), och hur deras 
erfarenheter kan 
jämföras med den 
hos äldre patienter. 

Kvantitativ A review of 
national surveys 
2001-2011 

Åldrarna 
0-24år.  

Medel 

Hellzén & 
Asplund, 2006 
Sverige 

Sjuksköterskans 
bemötande av 
personer med 
psykisk ohälsa inom 
somatisk vård. 

Att belysa 
betydelsen av 
bakomliggande 
faktorer/attityder 
som  
påverkar hur 
mycket tid 
sjuksköterskan och 
patienten ägnar  
tillsammans.  
 

Kvalitativ Djupintervjuer 
som 
analyserades ur 
ett  
fenomenologisk
t-hermeneutiskt 
perspektiv.  
 

14 
deltagand
e 
sjuksköter
skor från 
två olika 
gruppboen
den.  
Randomis
erat urval 
genom 
lottdragni
ng. 7 från 
varje 
boende.  
 

Hög 

McCabe, 2004, 
Irland 

Nurse–patient 
communication: an 
exploration of 
patients’ 
experiences 

 

Syftet med studien 
var att undersöka 
och producera 
uttalanden om 
patienters 
upplevelser av hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar. 

Kvalitativ Intervjuer 8 patienter Medel 

McCann 
&Lubman. 
2012a, 
Australien 

Young people with 
depression and their 
experience 
accessing an 
enchanced primary 
care service for 
youth emerging 
mental health 
problems: a 
qualitative study. 

Undersöka 
deprimerade ungas 
erfarenheter av 
primärvården 

Kvalitativ  Djupgående 
intervjuer 

26 
deprimera
de 
ungdomar 

Hög 
 
 
 

McCann 
&Lubman. 
2012b, 
Australien 

Young people with 
depression and their 
satisfaction with the 
quality of care they 
receive from 
primary care youth 
mental health 
service:a qualitative 
study. 

Ungas bedömning 
på mötet med 
primärvården 

Kvalitativ Djupgående 
intervjuer 

26 
deprimera
de 
ungdomar 

Hög 
 

       
 
 

  

http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6prUq2pbBIr6qeTriptlKyr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOqr023rrFRr5zqeezdu33snOJ6u9m2gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sq6nr023rrNIrpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=128
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6prUq2pbBIr6qeTriptlKyr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOqr023rrFRr5zqeezdu33snOJ6u9m2gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sq6nr023rrNIrpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=128
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6prUq2pbBIr6qeTriptlKyr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOqr023rrFRr5zqeezdu33snOJ6u9m2gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sq6nr023rrNIrpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=128
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6prUq2pbBIr6qeTriptlKyr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOqr023rrFRr5zqeezdu33snOJ6u9m2gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sq6nr023rrNIrpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=128
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6prUq2pbBIr6qeTriptlKyr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOqr023rrFRr5zqeezdu33snOJ6u9m2gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sq6nr023rrNIrpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=128
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Tillvägagångssätt 
Abstract till studier med intressanta och relevanta titlar lästes. Om abstracten svarade på syftet 

söktes studierna i fulltext. Eftersom dessa studier visade sig svara på syftet, valde jag att 

inkludera dem i resultatet. Både kvalitativa och kvantitativa studier användes i resultatet 

(Friberg, 2006). För att lättare hitta svagheter i studierna gjordes granskning utifrån Fribergs 

(2006) frågeställningar vid granskning av kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

Poängsättningen som gjordes på studierna utgick ifrån granskningsmallens frågeställningar.  

 

Här avses ”vetenskapligt granskade artiklar”, artiklar som genomgått ”peer review”. Litteratur 

som inte genomgått denna granskning kallas här för ”grå litteratur” och avser t ex. rapporter 

och liknande. 

I McCann et.al.(2012) studie var deltagarna en viktig del av noggrannheten för att fastställa 

urvalstorleken i den kvalitativa metoden och där fyra kriterier användes för att upprätthålla 

trovärdigheten; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och förmåga. Resultaten bör dock 

tolkas med en viss försiktighet även om den kvalitativa metoden ger en fördjupad förståelse 

för anhörigvårdare tillfredsställelse med FEP kliniker. 

Efter en andra omgång av sökningar efter artiklar, kompletterades arbetet med dessa artiklar; 

Henderson, C1, Evans-Lacko, S & Thornicroft, G. (2012). Mental illness stigma, help 

seeking, and public health programs, till bakgrundens material. Använde sökorden young 

adults, mental illness, treatment of health care, med 42 träffar I PubMeds databas. Till 

resultatet hittade jag en artikel I sökningen i PubMed med sökorden: young adults, mental 

health, experiences of care och fick 481 träffar. (Tabell 3) 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grunden för resultatet. (Del 2) 

Marcus et.al, 
2012, Kanada 

What are young 
adults saying about 
mental health? An 
analysis of internet 
blogs 

Analysera alla 
bloggar unga vuxna 
med psykiska 
hälsoproblem, att 
förstå deras 
erfarenheter.  

Kvalitativ  DEVON-agent, 
sökning på nätet 

16-25 
åringars 
bloggar 

Hög 
 
 
 

       
 



15 
 

Granskning av artiklar 
Kvalitetsbedömning av artiklar gjordes efter mallarna av Forsberg och Wengström (2008). 

Bedömningsmallarna för de kvantitativ och kvalitativa studierna besvarades med ja och nej 

frågor. Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån låg, medel och hög poäng (Bilaga 1 & 2). 

Artiklarna i denna studie bestod av medel till hög kvalitet.  

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes enligt granskningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier från Högskolan Dalarna. Den maximala poängen var 25 poäng för den 

kvalitativa granskningsmallen. Gränsen för hög kvalité sattes vid 20 poäng (80 %) och över, 

för medel kvalité sattes 15 poäng (60 %) och över. Den maximal poängen för den kvantitativa 

granskningsmallen var 29 poäng. Gränsen för hög kvalité satte vid 23 poäng (80 %) och över, 

för medel kvalité sattes 17 poäng (60 %) och över. 

 

RESULTAT  
Indelningen i de ”goda” och de ”dåliga hos personalen visade sig hos patienterna med all 

önskvärd klarhet. Genom att stigmatisera andra som upplevs hotande mot den personliga 

hälsan, kan man åstadkomma en känsla av kontroll över dessa grupper. Att stigmatisera kan 

också vara ett sätt att förstärka den egna statusen i förhållande till andra (Hellzén & Asplund, 

2006). 

I det svenska samhället har arbetslösheten ökat dramatiskt över en 20-årsperiod och inte minst 

bland de ung vuxna. Det är en växande trend inom den psykiska ohälsan hos de unga vuxna 

som tyder att det är ett behov att bättre känna igen och förstå den allmänna hälsan för att 

kunna hjälpa dem. Behovet av att ha en riktad hälsoscreening och sjukdomsförebyggande 

strategier för de unga vuxna med psykiska problem är stort. Den snabba förändringen inom 

arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet åtföljdes av ökad psykisk ohälsa hos de unga vuxna. 

När kurvorna inom arbetslösheten vände planades ökningen av den psykiska ohälsan ut för 

pojkar men flickornas ökning av den psykiska ohälsan fortsatte att öka fram till mitten på 

2000-talet (Hagqvist, 2011). 

Syftet med Hagqvist (2011) studie var att redovisa tendenserna i unga vuxnas psykiska hälsa i 

Sverige under de tre senaste decennierna. De unga vuxna behöver uppmärksammas i behovet 

av att få stöd och hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården. 
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Beckman & Hagqvist (2010) refererar till en proposition från Regeringen, 2008 och Statens 

Folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landstings dokument där de 

framhålls att ”Psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet 

samt anspänning och värk bland ungdomar har ökat de senaste 20 åren.” Den åldersgrupp som 

besvären har ökat mest i är gruppen 16-24 år. De psykosomatiska besvären ökade mest hos 

flickorna än hos pojkarna. Källor som regeringen har använt sig av är epidemiologiska 

undersökningar som har redovisats i så kallad ”grå” litteratur, bland annat Skolbarnens 

Hälsovanor av Danielsson, 2006 och SOU (2006a). I princip har FHI, SoS och SKL använt 

samma källor som regering och riksdag. 

 

Unga vuxna 
Av de som är minst hågade att uppsöka sjukvård under tider av känslomässiga kriser är 

ungdomarna/de unga vuxna. Särskilt hos yngre män är det en tendens att inte söka 

professionell hjälp vid psykisk ohälsa. Det är endast en av sex med psykisk ohälsa som söker 

professionell hjälp inom sjukvården. Mindre än en tredjedel av ungdomarna som begår 

självmord har uppsökt sin allmänläkare månaden före händelsen, till skillnad från de vuxna 

ligger besöken på 40 % innan en händelse som självmord. Detta mönster visar ett ökat behov 

av ökad förståelse av de faktorer som bidrar till att de unga vuxna ska söka hjälp i tid. Enligt 

Biddle et.al.(2004) finns det få studier som har uttryckt i kvantitet de vuxnas olika 

hjälpbehov/hjälpsökande vid psykiska besvär. I tvärsnittsstudien i Bristolområdet av Biddle 

et.al. (2004), på unga vuxna i åldern 16-24 år framkom det att de som hade någon psykisk 

störning inte hade sökt någon hjälp. Bland de som sökte var det fler kvinnor (34,8 %) än män 

(21.8 %) som hade sökt professionell hjälp inom sjukvården. Kvinnorna med 

självmordstankar sökte också oftare än männen med självmordstankar. Även hos 

bekantskapskretsen eller familjen så var det vanligare hos kvinnorna än männen. Slutsatsen i 

studien visade att nedstämda unga vuxna är motvilliga att söka hjälp och särskilt de unga 

männen, därav den högre siffran på självmord hos de yngre männen. 

Den aktuella studien av Marcus, Westra, Eastwood &Barnes, (2012) visar att en orsak till att 

unga vuxna tolkar mentalvårdssystemet negativt och för vissa har deras erfarenhet varit 

överensstämmande med detta synsätt. Utifrån dessa fynd visar det starkt att den psykiatriska 

vården bör investera i arbetet med att undervisa andra (lekmän osv.) för att frambringa mer 

välkommande, gynnande miljöer som också underlättar val i vården. Genom denna studie kan 
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bloggarnas konton analyseras för att sedan användas till information till förbättringar för 

folkhälsan för unga vuxna hur de upplever psykiska problem.  

Stigmatiserande inställningar  
Studien av BeeHuiYap et.al. (2013) syftade till att undersöka sambanden mellan de unga 

vuxnas stigmatiserande inställningar och deras avsikter när de sökte hjälp hos sjukvården. 

Detta gjordes med hjälp av data från en nationell undersökning av svenska ungdomar 2011. 

BeeHuiYap et.al. (2013) ville få fram en bättre förståelse av sambanden och detta gjordes 

genom en nationell telefonundersökning av 3021 ungdomar i åldern 15-25. Det framkom att 

avsikten för de unga vuxna var att de sökte specialisthjälp när depression och 

självmordstankar fanns med i bilden. Den aktuella studien visade att de unga vuxnas 

uppfattning om psykisk sjukdom var en personlig svaghet snarare än en sjukdom. De hade 

svårare att ta hjälp från en psykolog vid psykoser än vid t.ex. social fobi som tyder på att det 

kan vara av stor vikt att informera om de specifika olika sjukdomar som finns inom det 

psykiska området. De unga vuxna som inte anser sig ”sjuka” kan vara ett hinder för dem att 

inte söka professionell hjälp inom sjukvården.  

En erfarenhet enligt Fredriksson et.al. (2012) är att ungdomarna får skatta sin hälsorelaterade 

livskvalité med SF-36, en vanligt använd skattningsskala för att uppskatta den hälsorelaterade 

livskvalitén. Den ger värdefull information utifrån vilken sjukvården kan bemöta 

ungdomarnas behov. I Fredrikssons et.al. (2012) studie upptäcktes följaktligen många 

ungdomar som fyllde kriterierna för egentlig depression när de sökte för somatisk vård. 

 

Förstgångsbesöket 
Förstagångsbesöket i vården och mötet med sjuksköterkan kan ge både negativa och positiva 

erfarenheter för de unga vuxna, (FEP). Hur de unga vuxna bemöts av sjuksköterskan påverkar 

hur de ser på vården och den fortsatta kontakten. Detta kan i sin tur påverka sjuksköterskans 

engagemang i den unga vuxnas vidare möten med vården (McCann et.al.2012). 

Hargreaves & Viner, (2012) studie visade majoriteten av de unga vuxna i åldern 16-24 år en 

positiv upplevelse av sjuksköterskornas omsorg samtidigt så var tillfredställelsen låg när de 

uppsökte akutvård. Inom slutenvården tyckte de unga vuxna att vården var bra. Men inom 

primärvården hade de en sämre upplevelse när det gällde deras upplevda delaktighet när det 

gällde förtroendet och tilliten till sjukvårdspersonalen att de skulle behandlas med respekt och 
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värdighet. Slutsatsen för studien av Hargreaves & Viner, (2012) visar att de unga vuxnas 

rapporterar att de har en sämre upplevese av vården än äldre vuxna. 

I Bonander & Snellmans studie (2007) framkom att de unga vuxna tyckte att de fick en god 

vårdande relation med sjuksköterskorna. Detta innebar att de behandlas vänligt, tas på allvar 

för att kunna ha en dialog om sina problem med sjuksköterskan. Ibland kunde det uppstå en 

obalans mellan de förväntningar som patienten hade mot de råd de fått kunde de känna sig 

besvikna. 

McCann et.al (2012) studie visar resultat på att ökad förståelse behövs för engagemang, 

erfarenhet och utmaningar när de unga vuxna kommer i kontakt med vården första gången 

(FEP). För det andra är kontinuerliga familjekonventioner viktiga för de unga vuxna som till 

exempel dagliga frågor om hur man kan engagera och få ut så mycket som möjligt av 

sjuksköterskorna som är inblandade i vården kring den unga vuxna. Att informera de unga 

vuxna om deras rättigheter i hälsolagstiftningen m.m. är också en del av engagemanget från 

sjuksköterskan. För det tredje så ska fortbildning och förregistrering innefatta åtgärder för att 

öka sjuksköterskors medvetenhet om och känsligheten för anhörigvårdares behov, rättigheter 

och förtrogenhet med regeringens politik om införandet av vårdare i lagstiftningen. Det bör 

även inrymma initiativ som skapar bättre förutsättningar för att vara mer inkluderande, 

stödjande och värdering av vårdare. Resultaten visar fyra strategiska konsekvenser för primär 

vårdare, mentalsköterskor, andra psykiska kliniker och FEP-tjänster. 

 

DISKUSSION 
Resultaten från Hagqvist studie (2011) är analyserna av tre olika studier – den regionala 

studien Ung i Värmland, WHO-studien Skolbarns hälsovanor och Statistiska Centralbyråns 

(SCB) undersökningar om levnadsförhållanden - samt data från Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister. Studierna av Hagqvist pekade på att det har skett en försämring av den 

självskattade psykiska hälsan bland de yngre vuxna sedan 1980-talet. Underlaget till Hagqvist 

(2011) studie var huvudsakligen empirisk och baserad på de unga vuxnas självskattning av sin 

psykiska hälsa.  
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Sammanfattning av huvudresultaten 
Sammantaget finns det många frågetecken att räta ut om de unga vuxnas psykiska hälsa i 

Sverige. Framförallt behövs det mer kunskap om den psykiska hälsans avgörande faktor hos 

de unga vuxna. I HBSC-studien 2001/2002 unga vuxna framkom det att det finns globala 

förklaringar till de mycket höga siffrorna för psykisk ohälsa ur samhällsperspektiv (Hagqvist, 

2011). 

Även i BeeHuiYap et.al. (2013) studie kom de fram till att tron på psykiska sjukdomar var ett 

tecken på personlig svaghet som troligen hindrar de unga vuxna att söka hjälp inom 

sjukvården. Preferensen för social distans kan hindra de unga vuxna från att söka hjälp från 

ens nära familj eller vänner vid psykoser eller PTSD (Posttraumatiskt syndrom). Utrusta 

allmänheten med tillräckliga kunskaper för att stödja de unga vuxna och få en fungerande 

informationsväg till lämplig professionell hjälp så de unga vuxna vet var de skall söka hjälp 

någonstans.  

 

Resultatdiskussion 
En viktig faktor var support för när en befattning var sammanhängande, integrerat och 

stödjande, det hjälper att understödja vårdare (McCann et.al 2012). I en studie av McCabe 

(2004) kommer det fram om hur patienter upplever kontakten med sjuksköterskor. I studien 

bestyrker flera deltagare att de kände sig negligerade när sjuksköterskorna var mer bekymrade 

över att göra sina arbetsuppgifter än att skapa en kontakt med dem. Använde sjuksköterskorna 

en patientorienterad kontakt, som innebär att sjuksköterkorna både lyssnar och pratar med 

patienterna blev kontakten bra mellan patient och sjuksköterska. Kontakten som 

sjuksköterskan använder för att skapa en relation till patienten är en av sjuksköterskans 

viktigaste redskap för att kunna upptäcka personens individuella omvårdnadsbehov. Viktigt 

att det första mötet mellan patient och sjuksköterska sker utan förutfattade meningar från 

sjuksköterskan. 

McCabe (2004) kom också fram i sin studie att patienterna kände att de fick bra bemötande 

och att kontakten med sjuksköterskan som gav dem tid, var hos dem och visade äkta intresse 

för hela deras livssituation. Var kontakten patientfokuserad och empatisk uppskattades det 

mycket av patienterna som då kände sig säkra och väl omhändertagna. Viktigt att 

sjuksköterskor visar både empati och sympati i mötet med personer med psykisk ohälsa.  
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Att sjuksköterskor var medvetna om sina attityder och fördomar var viktigt för att kunna 

påverka de unga vuxna. Sjuksköterskan ska inte tillåta sig påverkas av sina förutfattade 

meningar eller tidigare negativa erfarenheter när de bemöter personer med psykisk ohälsa 

utan möta personerna med öppet sinne och se hela individanpassa vården. Det var viktigt att 

sjuksköterskorna arbetade för en öppenhet och ett ömsesidigt förtroende i mötet med de unga 

vuxna. För blev första mötet format av negativa attityder blev tillfrisknandet/återhämtningen 

hos de unga vuxna påverkad (Hellzén & Asplund, 2006). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan, som ofta är första kontakten när de unga vuxna kontaktar sjukvården, har 

kunskap och förståelse för de unga vuxnas psykiska ohälsa.  

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens kliniska betydelse 
Författaren ser denna sammanställning som ett utvecklingsområde. Idag finns det få 

forskningresultat och omvårdnadsforskning på området om unga vuxnas första kontakt med 

vården vid psykisk ohälsa och deras förväntningar på den hjälp de anser behöva. Resultatet 

leder förhoppningsvis till flera tankar och mera omfattande och djupgående 

omvårdnadsforskning runt unga vuxnas tröskel för att söka vården.  Författaren hoppas att 

litteraturöversikten har sitt värde då den kan väcka ytterligare frågor på området och kan ligga 

till grund för vidare forskning med djupare analys. Vad som kan göras för att kunna bemöta 

de unga vuxna på ett bra sätt som gör att de känner trygghet och förtroende för sjukvården. 

Gott bemötande är en förutsättning för god omvårdnad både på individ-, grupp- och 

samhällsnivå.  
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