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Abstrakt 
Bakgrund: Psykisk ohälsa visade sig öka i samhället vilket medför att sjuksköterskor även 
utanför den psykiatriska vården kommer att möta dessa patienter. Tidigare studier påvisade 
att patienter med psykisk ohälsa upplevde sig felaktigt bemötta och orättvist behandlade av 
sjuksköterskor inom somatisk vård.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk 
vård.  
Metod: Litteraturöversikten bestod av 13 vetenskapliga originalartiklar som söktes i 
databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Därefter granskades artiklarna analyserades 
utifrån ett induktivt perspektiv.  
Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskor inom somatisk vård medvetet valde bort 
patienter med psykisk ohälsa, uttryckte en osäkerhet, en rädsla och hade förutfattade 
meningar om patienterna. Det framkom däremot att det fanns sjuksköterskor som uttryckte 
positiva attityder till patienter med psykisk ohälsa i form av goda erfarenheter och en vilja 
att vårda.  
Diskussion: Sjuksköterskornas attityder grundade sig i en rad faktorer och hade en stor 
påverkan på omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Det var viktigt att 
sjuksköterskor vårdade patienter med psykisk ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv. 
Slutsats: En ökad kunskap om psykisk ohälsa samt en större medvetenhet skulle kunna 
förbättra sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 
 
Nyckelord: litteraturöversikt, psykisk ohälsa, samsjuklighet, sjuksköterskors attityder, 
somatisk vård 
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Introduktion 
Psykisk ohälsa har under lång tid ökat både i Sverige och internationellt och ses idag som ett 

av de stora folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 2013). Europeiska studier visar att 27 

procent av den vuxna befolkningen upplever någon form av psykisk ohälsa 

(Världshälsoorganisationen, [WHO], u.å.a). Med anledning av den höga förekomsten i 

samhället är det troligt att även sjuksköterskor inom den somatiska vården kommer att möta 

patienter med samtidig psykisk ohälsa. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar och bemöter patienter med fysiska och psykiska problem på lika villkor. 

Detta ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens och förmåga att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv. 

Bakgrund 

Hälsa och ohälsa 
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1993, s. 29) definierar hälsa som “ett integrerat 

tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom)”. WHO’s (u.å.b) definition av hälsa är “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp”. Vidare menar 

WHO (2016) att psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där en individ inser sina egna 

förmågor, kan hantera normala påfrestningar i livet samt bidra till det samhälle personen 

lever i. Att främja, skydda och återställa psykisk hälsa anses vara en viktig uppgift för 

individer, grupper och samhällen världen över. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) innefattar begreppet psykisk ohälsa både psykiskt 

nedsatt välbefinnande och psykiska besvär. Psykiska besvär kan vara av lindrigare eller 

allvarligare grad där den lindrigare formen kännetecknas av psykiska problem som 

nedstämdhet, oro och ångest. Vid allvarligare former av psykiska besvär lider personen av 

symtom som uppfyller kriterier för psykiatriska diagnoser som exempelvis schizofreni eller 

depression. Utifrån ovanstående definition kommer begreppet psykisk ohälsa att användas i 

föreliggande studie. Skärsäter (2009, s.724-727) beskriver att uppkomsten till psykisk ohälsa 

kan vara såväl biologisk som psykosocial vilket medför att människor har olika stor risk för 

att drabbas. Stress, ekonomiska svårigheter eller brist på socialt stöd och självbestämmande 
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är en rad faktorer som kan leda till psykisk ohälsa. Det har också visat sig att psykisk ohälsa 

ökar risken för somatiska sjukdomar samtidigt som somatiska sjukdomar ökar risken för 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskor kommer med anledning av den ökade samsjukligheten att 

möta personer med psykisk ohälsa även utanför den psykiatriska vården. Med somatik avses 

det kroppsliga och det som är skilt från psyket (Nationalencyklopedin, u.å) I föreliggande 

studie avser somatisk vård den vård som tillgodoses på medicinska och kirurgiska 

slutenvårdsavdelningar samt akutmottagningar. 

 

Patienter med psykisk ohälsa 
Att skapa en förståelse för patienten är en grundläggande faktor för all omvårdnad. Utan en 

förståelse för patientens problem är det svårt att möta personens behov av vård. Det 

framkommer att patienter med psykisk ohälsa ofta upplever sig missförstådda och 

stämplade utifrån sitt sjukdomstillstånd (Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006; 

Thesen, 2001). Patienter beskriver att vårdpersonalens syn på dem förändrades när de insåg 

att de led av psykisk ohälsa (Thesen, 2001). Ytterligare en studie visar att personer med 

psykisk ohälsa som kommit i kontakt med den somatiska vården upplevde en kunskapsbrist 

hos vårdpersonalen (Clarke, Dusome & Hughes, 2007). 

 

Patienternas egna förslag till en förbättrad omvårdnad för personer med psykisk ohälsa var 

att sjuksköterskor skulle visa mer respekt och empati gentemot dem. Detta skulle i sin tur 

leda till att patienten upplevde en större makt över sin situation och därmed ett ökat 

välbefinnande (Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2008). Ross och Goldner (2009) 

rapporterar att patienter med psykisk ohälsa och deras närstående upplever att de 

behandlats med brist på omsorg och värdighet inom den somatiska vården. Från ett 

patientperspektiv uppmärksammas att det finns ett stort behov av förbättring inom området. 

 

Sjuksköterskans roll 
I International Council of Nurses (ICN) etiska kod benämns fyra ansvarsområden som står 

till grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt den etiska koden ska omvårdnad ges 

med respekt oberoende av patientens hudfärg, ålder, tro, sexuella läggning, sjukdom eller 

funktionsnedsättning (ICN, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskor reflekterar över 
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människors ömsesidiga beroende av varandra, samt olika aspekter av makt i vårdrelationen. 

Med anledning av patientens behov av vård hamnar denne i en beroendeställning, vilket i 

sin tur leder till en asymmetrisk relation mellan sjuksköterska och patient. Med bakgrund av 

detta ska de mänskliga rättigheterna och allas lika värde alltid respekteras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sjuksköterskan bör alltid sträva efter att se över sina handlingar och hur de påverkar 

relationen till patienterna. Nyfikenhet och en vilja av att förstå patienten beskrivs som 

viktiga egenskaper för en god relation (Shattell et al., 2006). Salmela, Eriksson och 

Fagerström (2013) menar att sjuksköterskan bör vara engagerad och visa en positiv 

inställning till omvårdnaden och på så sätt skapa goda förutsättningar för att bemöta 

patientens omvårdnadsbehov. 

 

Attityder 
Begreppet attityd används inom olika vetenskaper och beskrivs som ett beteende eller en 

varaktig inställning som utvecklats genom upplevda erfarenheter (Rosén, 2017). Enligt 

Altmann (2008) föds människan fri från idéer, tankar och känslor. Attityder utvecklas sedan 

utifrån den miljö och omgivning som personen tar del av. Genom ny information kan en 

attityd antingen förstärkas eller förändras. Rosén (2017) menar att attityder kan variera 

mellan starkt positiva och starkt negativa. Inom negativa attityder inkluderas även fördomar 

som kan leda till diskriminering av personer de riktas mot. 

 

Teoretisk anknytning 
För att förstå sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa kan Katie Erikssons 

teorier om hälsans- och vårdandets idé vara till stöd. Eriksson (1993, s.29) menar att 

hälsobegreppet är komplicerat och någonting unikt för varje individ där olika grader av 

friskhet, sundhet och välbefinnande kan förekomma. Med sundhet avses den psykiska 

hälsan, med friskhet den fysiska och med välbefinnande avses individens upplevda tillstånd 

av välbehag. Utifrån patient-vårdrelationen beskrivs detta som en utmaning då vårdarens 

uppfattning av patientens hälsotillstånd skapar ytterligare en dimension av situationen. 

Således krävs att vårdaren är observant i sin analys av patientens situation (a.a, s.39). För att 

kunna stödja människan mot en bättre hälsa krävs att vårdaren har kunskap om innebörden 
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av hälsa utifrån den enskilda människans perspektiv (a.a, s.24). Eriksson bygger sin teori på 

en holistisk människosyn där dimensionerna kropp, själ och ande tillsammans utgör en 

helhet. Denna helhetssyn innebär att det finns ett samband mellan de olika delarna och att de 

samverkar med varandra. Helheten kommer därmed att påverkas oberoende av vilken 

dimension vårdaren utgår ifrån. Vidare beskrivs att det finns situationer där det ges 

möjlighet att arbeta utifrån flera perspektiv samtidigt, beroende på hur den som vårdar 

analyserar situationen och ingriper i den (Eriksson, 2000, s.63). 

 

Problemformulering 
I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § framkommer att målet är god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att vård ska ges med respekt för den enskilda 

människans värdighet och allas lika värde. Tidigare forskning har visat att patienter med 

psykisk ohälsa upplever att de blivit felaktigt bemötta och orättvist behandlade av 

sjukvårdspersonal inom den somatiska vården. Genom att uppmärksamma detta 

problemområde och undersöka sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa 

kan det bidra till en ökad förståelse och kunskap om hur omvårdnaden av dessa patienter 

kan förbättras. 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. 

Metod 

Design  
Den valda designen för denna studie är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt används 

för att skapa en översikt av kunskapsläget inom det valda forskningsområdet (Friberg, 

2012a, s. 133; Segesten, 2012, s. 100). Detta görs genom att analysera och sammanställa 

vetenskapliga artiklar (Segesten, 2012, s.100). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
För att skapa en bredare förståelse för det ämne som studerats inkluderades artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna skulle vara högst femton år gamla och 

skrivna på engelska eller svenska. De artiklar som inkluderades skulle utgå från 
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allmänsjuksköterskans attityder till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt 

innehålla någon form av etiskt resonemang. För att öka studiens trovärdighet inkluderades 

endast artiklar som efter granskning enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnådde 

kvalitetsgrad I eller II enligt den procentsatta bedömningsmallen. Artiklar som inte 

överensstämde med studiens syfte, innefattade barn under 18 år eller fokuserade på 

specialistsjuksköterskans perspektiv exkluderades. 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Dessa databaser 

ansågs, utifrån studiens syfte, vara relevanta då de innehåller information om medicin, 

omvårdnad och psykologi (Polit & Beck, 2016, s.92-94). Sökorden bestod av MeSH-termer, 

CINAHL Headings och Thesaurus. De meningsbärande begreppen attityd och psykisk ohälsa 

lyftes från syftet och användes i sökningarna med hjälp av olika synonymer. De sökord som 

användes i olika kombinationer var; nurse attitudes, attitude to mental illness, nurses, mental 

illness attitudes toward, mental disorders, perception, health personnel attitudes, attitude of health 

personnel, hospitals general och nurse-patient relations. För att säkerställa att artiklarna 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter användes avgränsningen peer reviewed i databaserna 

Cinahl och PsycInfo. För att inte gå miste om relevant forskning studerades samtliga av de 

utvalda artiklarnas referenslistor med samma inklusions- och exklusionskriterier. Totalt 

inkluderades 13 vetenskapliga originalartiklar, varav fyra genom sekundärsökning. Samtliga 

litteratursökningar presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Litteratursökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

Artiklar i 
resultatet 

Cinahl 
2016-12-10 

(MH "Nurse Attitudes") AND 
(MH "Attitude to Mental Illness") 

Published Date; 
2002-2017, 
Peer Reviewed, 
Language: 
English, Swedish 

68 39* 
7** 
3*** 
2**** 
 
1 ✝ 

Reed & 
Fitzgerald, 2005. 
Van der Kluit, 
Goossens & de 
Leuw 2013. 

PsycInfo 
2017-01-10 

(SU.EXACT("Nurses") AND 
SU.EXACT.EXPLODE("Personnel
")) AND SU.EXACT("Mental 
Illness (Attitudes Toward)") 

Published Date; 
2002-2017, Peer 
Reviewed, 
Language: 
English, Swedish 

17 11* 
3** 
2*** 
1**** 

Björkman, 
Angelman & 
Jönsson 2008. 

Cinahl 
2017-01-10 

(MH "Mental Disorders+/NU") 
AND (MH "Perception") 

Published Date; 
2002-2017, Peer 
Reviewed, 
Language: 
English, Swedish 

10 1* 
1** 
1*** 
1**** 

Clark, Parker & 
Gould, 2005. 

PsycInfo 
2017-01-16 

((SU.exact("MENTAL 
DISORDERS") OR 
SU.exact("MENTAL DISORDERS 
04529")) AND SU.exact("HEALTH 
PERSONNEL ATTITUDES")) 
AND nurs* 

Published Date; 
2002-2017, 
Peer Reviewed, 
Language: 
English, Swedish 

272 51* 
10** 
5*** 
3**** 

Poggenpoel, 
Myburgh & 
Morare, 2011. 
MacNeela, Scott, 
Treacy, Hyde & 
O´Mahony, 
2012. 
Diamond 
Zolnierek & 
Clingerman, 
2012. 

Cinahl 
2017-01-17 

(MH "Attitude of Health 
Personnel") AND (MH "Attitude 
to Mental Illness") 

Published Date; 
2002-2017, 
Peer Reviewed, 
Language: 
English, Swedish 

136 29* 
4** 
1*** 
1**** 

Artis & Smith, 
2013. 

PubMed 
2017-01-20 

(("Hospitals, General"[Mesh]) 
AND "Mental Disorders"[Mesh]) 
AND "Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] 

Published Date; 
2002-2017, 
Language: 
English, Swedish 

12 2* 
1** 
1*** 
1**** 
 
1 ✝ 

Lethoba, 
Netswera & 
Rankhumise, 
2006. 

Sekundär 
sökning 
2017-01-25 

   4 Harrison & 
Zohhadi, 2005. 
Sharrock & 
Happell, 2005. 
Plant & White 
2013. 
Sun, Long & 
Boore, 2007. 

* Valda efter läst titel ** Valda efter läst abstrakt *** Valda efter läst artikel **** Valda efter genomgått 
granskningsmall ✝Förkastade dubbletter efter läst titel 
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Urval, relevansbedömning och granskning 
Urvalsprocessen delades upp i fyra steg och utgick från litteraturöversiktens syfte. 

Inledningsvis studerades artiklarnas titlar efter varje genomförd sökning. De titlar som 

svarade mot syftet valdes därefter ut. Under nästa steg lästes artiklarnas abstrakt och de som 

fortfarande ansågs vara relevanta lästes i sin helhet. De vetenskapliga artiklar som slutligen 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier gick vidare till 

kvalitetsgranskning.  

 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningssmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Detta gjordes för att säkerställa 

att de artiklar som inkluderades höll vetenskaplig kvalitet. Endast artiklar som uppfyllde 

kraven för grad I eller grad II, vilket motsvarar hög eller medelhög kvalitet, inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat. De artiklar som slutligen inkluderades redovisas i en 

översiktstabell för inkluderade artiklar, se bilaga 1. 

 

Analys 
Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten analyserades med inspiration från Friberg 

(2012, s.127-129). Då syftet inte innehöll någon teori, modell eller tydlig frågeställning valdes 

analysen att göras utifrån ett induktivt perspektiv. Efter urvalsprocessen lästes samtliga 

artiklar i sin helhet upprepade gånger av båda författarna. Varje artikel tilldelades varsitt 

nummer för att lättare skilja dem åt. Därefter skapades en schematisk översikt genom att 

kort sammanfatta varje artikel. Detta utfördes för få en överblick över artiklarnas helhet samt 

vad som framkommit i respektive resultat. Artiklarna lästes sedan ytterligare en gång av 

båda författarna för att identifiera huvudfynden utifrån litteraturöversiktens 

syfte. Huvudfynden bröts sedan ner till meningsbärande delar. Dessa delar motsvarade 

stycken som i korthet bäst kunde beskriva huvudfyndet. Artiklarnas meningsbärande delar 

diskuterades och de likheter och skillnader som framkom bildade i sin tur preliminära 

kategorier. Dessa försågs med varsin färg som med hjälp av överstrykningspennor 

markerades i artiklarnas resultat. Kategorierna tillsammans med de meningsbärande delarna 

fördes sedan över i ett nytt dokument. I det nya dokumentet delades allt in utifrån kategori, 

där varje meningsbärande del behöll sitt artikelnummer för att veta vart det hämtats från. Då 

alla artiklar var skrivna på engelska översatte författarna tillsammans huvudfynden till 
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svenska. Utifrån det nya dokumentet hölls muntliga diskussioner och överväganden för att 

bilda slutgiltiga kategorier och underkategorier. 

 

Etiska överväganden  
När människor involveras i vetenskaplig forskning bör deras rättigheter alltid skyddas 

utifrån etiska överväganden (Polit & Beck, 2016, s.137). Med anledning av detta skulle 

samtliga artiklar som inkluderades litteraturöversikten vara godkända av en forskningsetisk 

kommitté samt innehålla någon form av etiskt resonemang. I de fall där inget tydligt etiskt 

resonemang framkom i artikeln kontrollerades tidskriftens etiska krav. Samtliga artiklars 

resultat har därefter bearbetas objektivt utan påverkan av författarnas egna tolkningar eller 

åsikter. Utifrån ovanstående etiska krav stärks litteraturöversiktens egna etiska 

ställningstaganden. 

 
Resultat 
Littersturöverstikens resultat baseras på 13 vetenskapliga artiklar från olika delar av världen, 

åtta kvalitativa och fem kvantitativa. Resultatet presenteras under två kategorier och sex 

underkategorier, se figur 1.  

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Negativa attityder  
I kategorin Negativa attityder beskrivs på vilket sätt sjuksköterskor uttryckte sina negativa 

attityder till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Kategorin presenteras med 

underkategorierna Att medvetet välja bort, En känsla av osäkerhet, En rädsla för det oförutsägbara 

samt Att tillskriva någon ett beteende. 

 

Negativa 
attityder

Att 
medvetetet 

välja bort
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osäkerhet

En rädsla för 
det 

oförutsägbara

Att tillskriva 
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En vilja att vårda Att bygga en 
relation
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Att medvetet välja bort 
Studier visar att sjuksköterskor inom den somatiska vården ansåg att det inte ingick i deras 

yrkesroll att vårda patienter med psykisk ohälsa (Artis & Smith, 2013; Harrison & Zohhadi, 

2005; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Det framkom att 

sjuksköterskor prioriterade den fysiska omvårdnaden trots att de uppmärksammade 

patienternas behov av psykiatrisk omvårdnad (Artis & Smith, 2013; Harrison & Zohhadi, 

2005; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). En anledning till bortprioriteringen var att omvårdnadsbehoven för 

patienter med psykisk ohälsa upplevdes som tidskrävande och sjuksköterskorna ansåg att 

denna tid istället skulle användas för att vårda patienter med somatiska sjukdomar (Artis & 

Smith, 2013; Harrison & Zohhadi, 2005; Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006). I 

ytterligare en studie framkom att tidsbrist var en stark bidragande faktor till att 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa prioriterades bort (Artis & Smith, 2013). 

Sjuksköterskor menade att behoven hos patienterna med psykisk ohälsa var orimligt stora 

och att de störde den dagliga verksamheten på avdelningen (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Några av sjuksköterskorna blev på dåligt humör då de ansåg att vården av somatiska 

patienter blev lidande till följd av patienter med psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011). I 

studien av Zolnierek och Clingerman (2012) beskriver en sjuksköterska sin situation: 

 

“You tend to leave them last on the list . . . because you know that they’re going to take a lot 
of time and effort. So you tend to go see everybody else and then go see them because you’re 
going to spend a lot of time in there . . . and, if I have to spend an hour and a half in that room 
trying to do something with this patient, and I’m behind on meds with my four other 
patients, then I get frustrated … ” (s.231-232) 

 

Ett antal sjuksköterskor ogillade att vårda patienter med psykisk ohälsa och skulle inte göra 

det om de hade ett val (Reed & Fitzgerald, 2005). Detta var främst på grund av att de inte 

ansåg att psykiatrisk omvårdnad ingick i deras arbetsuppgifter. Patienter med psykisk 

ohälsa förknippades också med ett främmande och energikrävande beteende, vilket 

sjuksköterskor inte betraktade som deras roll att hantera (Harrison & Zohhadi, 2005; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Även om de skulle få en möjlighet till att 

förbättra sin förståelse för patienter med psykisk ohälsa så ansågs de inte ingå i 

sjuksköterskornas profession (Plant & White, 2013).  
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En känsla av osäkerhet  
Ett flertal studier rapporterade att brist på kunskap och utbildning påverkade 

sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa. Lägre nivåer av utbildning kunde 

i flera fall kopplas samman med negativa attityder till patienterna (Artis & Smith, 2013; 

Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Clark, Parker & Gould, 2005; Harrison & Zohhadi, 

2005; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 

Happell, 2006; Sun, Long & Boore, 2007; Van der Kluit, Goossens & de Leeuw, 2013; 

Zolnierek & Clingerman, 2012).  

 

Sjuksköterskor på somatiska avdelningar uppmärksammade ett stort behov av utbildning 

inom psykiatrisk omvårdnad (Artis & Smith, 2013; Plant & White, 2013). Cirka 60 procent 

(n=163) av sjuksköterskorna ansåg att de inte hade den kunskap som krävdes för att bedöma 

och identifiera omvårdnadsbehoven hos patienterna. Att ge råd och information om 

psykiska problem besvarade över 70 procent av sjuksköterskorna att de inte hade rätt 

kompetens att göra (Clark et al., 2005). I studien av Zolnierek och Clingerman (2012) 

framkom att sjuksköterskan kände sig oförberedd inför att vårda patienter med psykisk 

ohälsa, vilket genererade i en känsla av att vara obekväm. Vidare framkom att sjuksköterskor 

var osäkra och tvivlade på sin förmåga att ge adekvat vård till dessa patienter (Clark et al., 

2005; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Osäkerheten resulterade i att sjuksköterskor föredrog att invänta 

specialister för vägledning och råd istället för att själva bemöta patienter med psykisk ohälsa 

(Plant & White, 2013).  

 

Kunskapsbristen orsakade också en oro hos sjuksköterskorna (Reed & Fitzgerald, 2005; 

Sharrock & Happell, 2006), vilket i sin tur bidrog till ett försämrat självförtroende (Sharrock 

& Happell, 2006). Som följd av den otillräckliga kunskapen hade sjuksköterskorna också 

svårt att skapa en förståelse för patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). Att inte 

förstå patienterna och deras behov förstärkte sjuksköterskornas negativa synsätt och 

ogillande av patientgruppen. Bristen på psykiatriska internutbildningar orsakade känslor av 

frustration, ilska och olycka hos sjuksköterskor på somatiska avdelningar (Poggenpoel et al., 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005). 
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En rädsla för det oförutsägabara 
Sjuksköterskor uppfattade patienter med psykisk ohälsa som farliga vilket bidrog till en 

ständig oro för sin egen och andras säkerhet på avdelningen (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde 

& O’Mahony, 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012). Detta resulterade i att sjuksköterskorna 

upplevde en rädsla av att vårda dessa patienter (MacNeela et al., 2012; Poggenpoel et al., 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Rädslan bidrog i sin tur till en ständig anspänning för 

sjuksköterskorna (Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskor i ett flertal studier ansåg 

att patienter med psykisk ohälsa hade ett oberäkneligt beteende (Björkman et al., 2007; 

Harrison & Zohhadi, 2005; Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006; Plant & White, 2013 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012).  

 

En studie visade att 73 procent (n=124) av sjuksköterskorna menade att patienterna var 

mycket oförutsägbara (Lethoba et al., 2006). I ytterligare en studie framkom att 70 procent 

(n=120) av sjuksköterskorna ansåg att patienter med schizofreni var mer oförutsägbara än 

övriga patienter med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008). Patienter med psykisk ohälsa 

betraktades som aggressiva och svåra att samarbeta med (Poggenpoel et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). Samtliga sjuksköterskor på en 

akutmottagning (n=10) såg på patienter med psykisk ohälsa som en utmaning (Plant & 

White, 2013). Patienter med psykisk ohälsa sågs som kapabla att utföra handlingar som 

medförde stor fara, så som att röka vid samtidig syrgasbehandling eller att bli fysiska och 

utåtagerande (MacNeela et al., 2012).   

 

Rädslan förstärktes också efter erfarenheter där patienter blivit mer våldsamma när 

sjuksköterskor försökt att lugna dem (Poggenpoel et al., 2011). Rädslan skapade en sårbarhet 

och ett sätt att hantera detta var att ta avstånd från patienterna: “Mmm, keep your distance. 

Yeah, probably not the best treatment for them, but . . . well it’s my way of coping. It’s an 

avoidance issue.”(Reed & Fitzgerald, 2005, s.252). Denna föreställning försämrade 

sjuksköterskornas förhållningssätt till patienterna samt förmågan till god omvårdnad (Reed 

& Fitzgerald, 2005; Poggenpoel et al., 2011), då de upplevde en bristande kontroll av 

situationen (Poggenpoel et al., 2011).  

 



12 
 

Att tillskriva någon ett beteende 
Sjuksköterskor ansåg att patienter med psykisk ohälsa hade ett olämpligt uppförande 

(Harrison & Zohhadi, 2005; Lethoba et al., 2006). Patienterna beskrevs som störande (Artis & 

Smith, 2013; Harrison & Zohhadi, 2005) högljudda och kapabla att experimentera med den 

medicinska utrustningen (Harrison & Zohhadi, 2005). I studien av Sun et al., (2007) 

besvarade 93 procent (n=155) av sjuksköterskorna att suicidala beteenden var irriterande. 

Sjuksköterskorna uppfattade patienter med psykisk ohälsa som en källa till problem, både 

för sig själva och andra på avdelningen (MacNeela et al., 2012). Sjuksköterskor ansåg att 

patienterna blev vårdade på fel ställe på grund av deras olämpliga uppförande (Harrison & 

Zohhadi, 2005).  

 

Patienter med psykisk ohälsa betraktades som manipulativa, utnyttjande och 

uppmärksamhetssökande (Plant & White, 2013). Hälften av sjuksköterskorna (n=124) 

menade att patienter med psykisk ohälsa hade ett behov av att vara i centrum, exempelvis 

genom att de tog av sig sina kläder eller talade med sig själva när de såg att det fanns 

människor omkring dem (Lethoba et al., 2006). Sjuksköterskor såg på patienter med 

schizofreni som mer annorlunda än patienter med andra psykiatriska diagnoser (Björkman 

et al., 2008). Sjuksköterskornas attityder grundade sig i föreställningar om att patienterna 

hade en bristande stabilitet, led av psykologisk smärta, var ensamma och därmed även 

sårbara (MacNeela et al., 2012). Självskadebeteende sågs dels som ett resultat av att vara för 

bekväm, men också som en statussymbol och någonting smittsamt utifrån personens sociala 

kontext (Artis & Smith, 2013). I en studie från Sydafrika framkom att 58 procent (n=124) av 

de heltidsanställda sjuksköterskorna menade att psykisk ohälsa var orsakad av häxkraft 

(Lethoba et al., 2006). 

 

Studien av Björkman et al. (2008) visade att cirka hälften av sjuksköterskorna (n=120) ansåg 

att deprimerade och schizofrena patienter var svåra att samtala med.  Sjuksköterskor 

menade att vården inte gjorde någon skillnad för patienter med psykisk ohälsa (Artis & 

Smith, 2013; Harrison & Zohhadi, 2005; Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 

2012).  Detta resulterade i en känsla av hopplöshet, ineffektivitet och en brist på professionell 

tillfredsställelse (Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att patienter 
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med psykisk ohälsa inte var intresserade av en förändring (Artis & Smith, 2013) och inte 

heller uppskattade deras omvårdnad (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Positiva attityder 
I kategorin Positiva attityder beskrivs på vilket sätt sjuksköterskornas positiva attityder till 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård yttrade sig. Kategorin presenteras med 

underkategorierna En vilja att vårda och Att bygga en relation. 

 

En vilja att vårda  
Hos ett flertal sjuksköterskor fanns ett stort engagemang och en vilja att vårda patienter med 

psykisk ohälsa (Clark et al., 2005; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Sun et 

al., 2007). De beskrev att patienter med psykisk ohälsa hade ett stort inflytande på dem 

(Harrison & Zohhadi, 2005) samt att psykisk ohälsa är en viktig del av ett holistiskt vårdande 

(Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). I en kvalitativ studie med fyra 

sjuksköterskor framkom att attityderna till patienter med psykisk ohälsa var övervägande 

positiva (Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskor ansåg att patienter med psykisk ohälsa 

skulle behandlas med respekt och värdighet och hade samma rätt att bli vårdade på 

somatiska avdelningar som övriga patienter (Artis & Smith, 2013; Sharrock & Happell, 2006).  

 

Sjuksköterskor på en akutmottagning hade utestlutande positiva attityder till omvårdnaden 

av patienter som genomgått ett suicidförsök. De menade att suicidförsöket var ett sätt för 

patienterna att bli uppmärksammade och uttrycka sin smärta (Sun et al., 2007). Ett fåtal 

sjuksköterskor associerade inte patienter med psykisk ohälsa som farliga och blev därmed 

mer engagerade i vården (Reed & Fitzgerald, 2005).  En sjuksköterska på en akutmottagning 

menade att omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa innefattade grundläggande 

färdigheter och någonting som alla sjuksköterskor bör tillämpa (Plant & White, 2013).   

 

“... I always try to remember why we are here to treat our patients regardless of their 
diagnosis. An initial offering of something to let them know we are here for them and let’s 
start by making sure they are as comfortable as possible. For God’s sakes what is a cracker, or 
a kind word, but I know not everyone shares my philosophy on this one.” (Plant & White, 
2013, s.245) 

 



14 
 

Att bygga en relation 
Det framkom att sjuksköterskor med mer erfarenhet av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa hade mer positiva attityder till patienterna (Björkman et al., 2008; Clark et al., 2005; 

Lethoba et al., 2006; Reed & Fitzgerald, 2005). En mer positiv attityd gällande tillfrisknande 

för patienter med depression fanns hos sjuksköterskor med mer erfarenhet. Det framkom 

också att sjuksköterskor som arbetat längre inte såg på personer med schizofreni som 

oförutsägbara i samma utsträckning som mindre erfarna kollegor (Björkman et al., 2008). 

Sjuksköterskor som dagligen vårdade psykiskt sjuka patienter hade, till skillnad från de som 

mötte denna patientgrupp mer sällan, positivare attityder till patienterna (Clark et al., 2005). 

Det visade sig finnas en statistisk signifikant skillnad mellan antal suicidala patienter som 

sjuksköterskan vårdat och deras attityder (Sun et al., 2007). 

 

Sjuksköterskorna uppmärksammade att flera år av erfarenhet hade hjälpt dem att skapa en 

bättre förståelse för patienternas behov. De hade nu förmågan att se patienterna som en 

helhet och kunde tillämpa strategier som fick patienterna att känna sig trygga, bekväma och 

väl omhändertagna (Plant & White, 2013). Ytterligare studier visade att sjuksköterskor med 

lång erfarenhet ansåg att de lättare kunde skapa en god relation till patienter med psykisk 

ohälsa (Lethoba et al., 2006; Reed & Fitzgerald, 2005). Den goda relationen mellan 

sjuksköterska och patient resulterade i positiva erfarenheter och goda resultat av vården 

(Reed & Fitzgerald, 2005). Ytterligare en studie visar att sjuksköterskor hade positiva 

erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa (Van der Kluit et al., 2013). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Artiklar från samtliga av de tre databaserna inkluderades i arbetet. Flest relevanta artiklar 

genererade de sökningar som utfördes i Cinahl och PsycInfo. Detta kan förklaras genom att 

dessa databaser främst innehåller information om omvårdnad och psykologi (Polit & Beck, 

2016, s.92-94), vilka är områden som kan kopplas samman med litteraturöversiktens syfte. 

 

Initialt valdes sökningarna att begränsas till 10 år för att kunna sammanställa så aktuell 

forskning som möjligt. Dessvärre blev träffarna få och begränsningen valdes därefter att 

utökas till 15 år. Anledningen till varför en tidsbegränsning ansågs viktig var för att ta del av 
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så ny forskning som möjligt och samtidigt uppnå datamättnad. Ett tecken på att 

forskningsområdet blivit väl genomsökt var att samma artiklar återfanns i flera av 

sökningarna. Sökorden attitude of health personnel samt health personnel attitudes gav träffar där 

inte enbart sjuksköterskans attityder studerats. Detta var dock ett medvetet val för att inte gå 

miste om relevant forskning. I två av de artiklar som inkluderades deltog fler 

yrkeskategorier än sjuksköterskor. Författarna valde trots detta att inte förkasta artiklarna då 

de ansågs bidra med forskning som svarade på syftet i föreliggande studie. Istället användes 

endast de delar av resultaten där det tydligt framgick vilka som var sjuksköterskor eller där 

resultatet inte visade någon skillnad mellan de olika professionerna.  

 

Somatisk vård användes inte som ett sökord då det inte finns någon motsvarande MeSH-

term, CINAHL Heading eller Thesaurus. Med anledning av detta fick ett antal artiklar 

förkastas under urvalsprocessen då sökningarna även gav träffar på studier som utförts 

inom psykiatri, primärvård eller i kommuner. I föreliggande studie avsåg somatisk vård 

kirurgiska och medicinska avdelningar samt akutmottagningar. Författarna valde trots detta 

att inkludera en artikel som studerade sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk 

ohälsa på ett rehabiliteringscenter. Detta gjordes för att artikeln ansågs vara överförbar till 

den kontext som studerats i övriga artiklar.  

 

Fler sökningar än de som presenterats i tabell 1 litteratursökningar genomfördes. Ytterligare 

sökord som användes var bland andra experience och belief. Dessa sökningar resulterade dock 

inte i några nya relevanta träffar. Antalet artiklar som inkluderades efter sekundärsökning 

blev fyra stycken vilket kan betraktas som en svaghet i sökprocessen. Innan dessa artiklar 

valdes ut studerades samtliga “keywords” för att kontrollera att de överensstämde med 

studiens syfte, samt för att eventuellt finna nya sökord. Inga nya sökord påträffades. 

Däremot höll artiklarna hög vetenskaplig kvalitet och var relevanta utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Att sekundärsökningar utförts kan också ses som en styrka då 

risken att gå miste om relevanta artiklar minskade och forskningsområdet blev väl 

genomsökt. Antal deltagare i de studier som inkluderades varierade mellan en till 353 

stycken. Att inkludera en artikel med endast en deltagare kan vara en svaghet. Däremot 

visade flertalet av de övriga artiklarna liknande resultat som studien med endast en 
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deltagare, vilket stärkte beslutet att inkludera den i litteraturöversikten. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eiman (2003) för att säkerställa att de höll 

vetenskaplig kvalitet. Att endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet inkluderades 

stärker trovärdigheten i föreliggande studie. Granskningsmallarna blev delvis modifierade 

då de innehöll en fråga om patienter med lungcancer. Denna fråga uteslöts då den inte 

kunde kopplas samman med föreliggande arbete.  

 

De studier som presenteras i resultatet kommer från åtta olika länder; Australien, England, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Sydafrika, Taiwan och USA. Detta ansågs vara både en 

styrka och en svaghet. Styrkan sågs i att studier från olika delar av världen kan ge ett större 

perspektiv på problemet och öka trovärdigheten för litteraturöversikten. Det visar också att 

det problemområde som studerats återfinns i skilda delar av världen. En svaghet med att 

inkludera artiklar från flera olika länder kan vara den kulturella aspekten. Hur psykisk 

ohälsa betraktas kan skilja sig mellan de olika länderna. Endast en av de tretton artiklar som 

inkluderades till resultatet kommer från Sverige, vilket kan ha medfört att resultatet är 

mindre överförbart till svenska sjuksköterskors attityder. Ännu en skillnad som påträffades 

under analysfasen var att sjukvården är organiserad olika i respektive land. I Sverige finns 

psykiatriska akutmottagningar dit personer med psykisk ohälsa vänder sig i första hand, 

vilket inte är fallet i flertalet av de övriga länder som artiklarna kommer ifrån. Trots dessa 

olikheter påvisade flertalet av artiklarna liknande resultat vilket kan betraktas som en styrka 

i föreliggande arbete. Samtliga studier som inkluderades var skrivna på engelska. 

Författarna var därför noga med att tillsammans översätta dessa till svenska. Detta för att i 

högsta grad eliminera feltolkningar och därefter sammanställa ett tillförlitligt resultat.  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. Resultatet visar att sjuksköterskorna hade övervägande negativa 

attityder till patienterna. Attityderna grundade sig i att sjuksköterskor prioriterade patienter 

med somatiska sjukdomar, hade en bristande kompetens, upplevde en rädsla samt hade 

stereotypa föreställningar om patienter med psykisk ohälsa. Det framkom trots detta att ett 

antal sjuksköterskor uttryckte positiva attityder i form goda erfarenheter och en vilja att 

vårda patienter med psykisk ohälsa.  
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I resultatet framkom att omvårdnad vid psykisk ohälsa inte ansågs ingå i den 

grundutbildade sjuksköterskans profession. Patienter med psykisk ohälsa betraktades som 

krävande och sjuksköterskor valde att i första hand vårda patienter med somatiska 

sjukdomar. Detta stärks av Ross och Goldner (2009) som visar att väldigt få sjuksköterskor 

inom somatisk vård visade ett intresse för psykiatrisk omvårdnad. Vidare beskrivs att 

psykiatri förknippades med en låg status bland sjuksköterskorna. Även Mavlunda (2000) 

beskriver att sjuksköterskor på somatiska avdelningar ansåg att patienter med samtidig 

psykisk ohälsa blev vårdade på fel ställe. Bakgrunden till denna uppfattning var att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde tillgodose patienternas behov. Ovanstående 

information kan förklara varför sjuksköterskor på somatiska avdelningar valde att prioritera 

bort patienter med psykisk ohälsa i det dagliga arbetet. När sjuksköterskor väljer att vårda 

en viss patientgrupp före en annan så exkluderas patienter på grund av ett specifikt 

sjukdomstillstånd. I studien av Clarke et al., (2007) bekräftas detta genom att patienter med 

psykisk ohälsa beskrev att de upplevde sig lågt prioriterade när de sökte vård på en 

akutmottagning. Hos ett antal patienter genererade detta i en känsla av skam och att de gjort 

någonting fel i samband med att de sökt vård för sin psykiska ohälsa. Sjuksköterskornas 

bortprioritering kan leda till att patienter med psykisk ohälsa och samtidig somatisk 

sjukdom varken får den somatiska eller psykiatriska vård de har rätt till. Detta strider mot 

Hälso- och sjukvårdslagen som menar att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen 

(HSL, SFS 1982:763), 2 §. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade ett avståndstagande förhållningssätt till patienter 

med psykisk ohälsa. Anledningen beskrevs vara en bristande kompetens som genererade en 

känsla av osäkerhet i bemötandet av patienterna. För att kunna bemöta patienter med 

psykisk ohälsa krävs att sjuksköterskan har en förståelse samt en förmåga att kommunicera 

med patienten. I studien av Alexander, Ellis och Barett (2016) framkom däremot att 

sjuksköterskor inte ansåg sig ha de kommunikativa färdigheter som krävdes, vilket 

resulterade i en ångest av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta kan kopplas 

samman med resultatet i föreliggande studie där det framkom att sjuksköterskor upplevde 

ett försämrat självförtroende och en oro till följd av den otillräckliga kunskapen. 
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Kunskapsbristen belyser behovet av ytterligare utbildning inom området då kommunikation 

är en förutsättning för att kunna etablera en relation till patienten. Detta stärks av McCabe 

(2004) som beskriver att patienter ansåg att en öppen och ärlig kommunikation med 

sjuksköterskor hjälpt dem att hantera deras sjukdomstillstånd på ett bättre sätt, samt att 

känslor som oro och ångest minskat. 

 

Sjuksköterskor som bemöter patienter med psykisk ohälsa bör vara angelägna om att skapa 

en god relation till patienten. Utifrån den goda relationen kan sjuksköterskan få en ökad 

förståelse för patientens behov, vilket i sin tur gör det enklare att individanpassa vården. 

Detta resonemang kan kopplas samman med resultatet i föreliggande studie som visar att en 

god relation mellan sjuksköterska och patient genererade i positiva erfarenheter av vården. 

Även Eriksson (1993, s.39) menar att sjuksköterskan genom delaktighet kan upplösa en 

tanke, känsla eller upplevelse som inte är hälsosam för människan. Denna process beskrivs 

som en befrielse då ångest och smärta upplöses genom delaktigheten. Studien av Clarke et 

al., (2007) bekräftar detta genom att sjuksköterskor som uppmärksammade, lyssnade på och 

stöttade patienter med psykisk ohälsa gav dem positiva erfarenheter av vården. 

 

Enligt Eriksson (2000, s.60-63) består människan av en kropp, själ och ande som tillsammans 

utgör en helhet. För att förstå helheten krävs en förståelse för delarna. Att inte ha kunskap 

om människans olika delar kan kopplas samman med att det i resultatet framkom att 

sjuksköterskor med bristande kompetens hade mer negativa attityder till patienter med 

psykisk ohälsa. Myndigheten för vårdanalys (2014) bekräftar att personal inom somatisk 

vård som möter patienter med psykisk ohälsa inte besitter rätt kompetens. Med anledning av 

den otillräckliga kunskapen kan sjuksköterskornas omvårdnad av patienter med psykisk 

ohälsa påverkas negativt. Detta stärks av Alexander et al., (2016) som visar att 

kunskapsbristen resulterade i missuppfattningar och exkludering av patienter med psykisk 

ohälsa. Studien visade också att sjuksköterskor med bristande kompetens kunde 

missuppfatta en ångestfylld person som upprörd, eller en psykotisk patient som aggressiv, 

farlig eller hotande. Kunskapens betydelse för omvårdnaden stärks av Švedienė, 

Jankauskienė, Kušleikaitė och Razbadauskas (2009) som visar att utbildning och erfarenhet 
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hade positiva effekter på sjuksköterskorna då de lättare kunde identifiera patienters symtom 

på psykisk ohälsa. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor på somatiska avdelningar upplevde en rädsla inför 

att vårda patienter med psykisk ohälsa. Rädslan grundade sig i att patienterna uppfattades 

som oförutsägbara och kapabla att utföra handlingar som medförde en fara för sig själva och 

andra. Romem, Anson, Kanat-Maymom och Moisa (2008) utvärderade 

sjuksköterskestudenters attityder till patienter med psykisk ohälsa efter en fyra veckor lång 

praktikperiod inom psykiatrisk vård. Studien visade att den rädsla studenterna uttryckte för 

personer med psykisk ohälsa innan praktiken minskade efter att de mött och vårdat 

patientgruppen. Detta stärker föreliggande studie där resultatet visar att sjuksköterskor som 

dagligen vårdade patienter med psykisk ohälsa uppvisade mer positiva attityder mot 

patienterna. Det är därför viktigt att inte generalisera en hel patientgrupp utifrån ogrundade 

föreställningar. Camuccio, Chambers, Välimäki, Faro och Zanotti (2012) visade att 

sjuksköterskor trots många års erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård fortfarande 

upplevde en rädsla för att bli fysiskt eller verbalt attackerade av patienter med psykisk 

ohälsa. Det framkom däremot att den upplevda rädslan minskade efter att sjuksköterskor 

lärt känna och skapat en relation till patienterna. Studien visar att patienter med psykisk 

ohälsa har en större benägenhet att bli fysiska och aggressiva mot sjuksköterskorna. Detta 

belyser vikten av att sjuksköterskor har förmågan att se varje patient som en individ och 

utifrån sin kunskap om psykisk ohälsa förstå att fysiska uttryck och aggressivitet kan vara en 

del av sjukdomsbilden för patienterna. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor inom somatisk vård hade fördomar om patienter med 

psykisk ohälsa och betraktade dem som avvikande i jämförelse med somatiska patienter. 

Alexander et al., (2016) belyser att sjuksköterskornas bild av patienter med psykisk ohälsa 

grundade sig i icke vetenskapliga antaganden som formats utifrån samhället och kulturen 

som personen tagit del av. I en studie från Turkiet besvarade samtliga sjuksköterskor (n=40) 

ja på frågan om de skulle känna sig besvärade över om deras syster skulle gifta sig med en 

deprimerad eller schizofren person (Aydin, Yigit, Inandi & Kirpinar, 2003). Denna 

uppfattning kan vara formad utifrån det samhälle personen lever i och kan försvåra 
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sjuksköterskans förutsättning till att ge vård på lika villkor till alla patienter. Chambers, 

Guise, Välimäki, Rebelo Bothelho, Scott, Staniuliené och Zanotti (2010) jämförde 

sjuksköterskors attityder från fem europeiska länder där det framkom att attityderna skilde 

sig markant mellan länderna. De kulturella, sociala och organisatoriska aspekterna visade sig 

ha stor påverkan på sjuksköterskornas attityder. Det är med anledning av detta viktigt att 

sjuksköterskor reflekterar över om deras syn på patienten är ett resultat av upplevda 

erfarenheter eller om den formats av yttre faktorer. Även Eriksson (2000, s.39) menar att 

sjuksköterskor bör vara medvetna om hur de ser på patienten då helheten påverkas utifrån 

vilken syn sjuksköterskan väljer. Myndigheten för vårdanalys (2014) belyser vikten av ökad 

kunskap kring hur vårdmötet påverkas av sjuksköterskans förutfattade meningar, normer 

och värdegrund. Denna kunskap skulle i sin tur kunna bidra till en ökad jämlikhet av vården 

samt en medvetenhet om varför patienter behandlas ojämlikt. 

 

Trots de övervägande negativa attityder som framkom i resultatet så fanns det 

sjuksköterskor som tillämpade ett holistiskt vårdande och uttryckte en vilja att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Att sjuksköterskor behandlar patienter med respekt och 

värdighet oavsett hälsotillstånd bör vara en självklarhet för samtliga sjuksköterskor. Detta 

kan kopplas samman med Eriksson (2000, s.61-62) som menar att synen på människan som 

en helhet och den holistiska principen är någonting som bör omfattas av alla som arbetar 

inom vården. Erikssons bild av ett holistiskt vårdande bekräftar sjuksköterskors behov av 

kunskap om psykisk ohälsa. När sjuksköterskor besitter en bredare kompetens kan 

omvårdnaden lättare individanpassas utifrån patientens specifika omvårdnadsbehov. 

Slutsats 
Resultatet visade att negativa attityder till patienter med psykisk ohälsa var dominerande 

bland sjuksköterskor inom somatisk vård. En uppfattning av att somatiska patienter är 

viktigare än andra kan förstärka den psykiska ohälsan och ytterligare försämra 

välbefinnandet hos patienter med psykisk ohälsa. Då psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande är det av stor vikt att sjuksköterskor reflekterar över hur deras attityder och 

förhållningssätt påverkar omvårdnaden av patienterna. Föreliggande arbete 

uppmärksammar kunskapens betydelse för sjuksköterskornas attityder till patienter med 

psykisk ohälsa. För att förbättra attityderna bör sjuksköterskor inom somatisk vård därför få 
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ytterligare utbildning inom området. Även grundutbildningen för sjuksköterskor bör 

omfatta en större del psykiatri, både vad det gäller teori och verksamhetsförlagd utbildning. 

Detta med anledning av att erfarenhet visat sig förbättra sjuksköterskornas attityder till 

patienter med psykisk ohälsa. Vidare forskning är viktig för att öka kunskapen och 

förståelsen om de faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder, men också hur patienter 

med psykisk ohälsa själva upplever omvårdnaden inom den somatiska vården.  
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Bilaga 1. Översiktstabell för inkluderade artiklar  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

Artis & Smith (2013) 
 
England 

Att undersöka faktorer 
som påverkar 
sjukvårdspersonalens 
attityder till patienter med 
självskadebeteende, samt 
avgöra om attityderna 
sedan har inverkan på 
personalens beteende. 

Kvalitativ 
 

10 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Semistrukturerade 
intervjuer, tematisk 
analys 

Attityderna var både 
positiva och negativa. 
Deltagarna ansåg att 
kollegor hade sämre 
attityder och 
beteende mot 
patienter med 
psykisk ohälsa än vad 
de själva hade. Brist 
på kunskap. 

79 % 
Grad II 

Björkman, 
Angelman & Jönsson 
(2008) 
 
Sverige 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
till psykisk ohälsa och 
patienter med psykisk 
ohälsa i somatisk och 
psykiatrisk vård 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

120 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

 

Frågeformulär med 11 
påståenden, t-test, u-
test, SPSS 

Sjuksköterskor inom 
somatisk vård hade 
mer negativa 
attityder till patienter 
med psykisk ohälsa 
än de som arbetade i 
psykiatrisk vård. 

93 % 
Grad I 

Clark, Parker & 
Gould (2005) 
 
Australien 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av deras 
effektivitet och vård av 
patienter med psykisk 
ohälsa samt undersöka 
deras behov av utbildning 
inom området 

Kvantitativ 
 

163 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Frågeformulär, 
ANOVA, t-test 
 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
ansåg inte att de hade 
den kunskap som 
krävdes för att 
identifiera och vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa. De 
ansåg inte heller att 
de fick det stöd som 
behövdes för att 
kunna hantera dessa 
patienter. 

83 % 
Grad I 



 
 

Diamond Zolnierek 
& Clingerman (2012) 
 
USA 

Att undersöka en 
sjuksköterskas upplevelser 
av att vårda patienter med 
svår psykisk ohälsa på en 
medicinsk-kirurgisk 
avdelning i USA 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie 

1 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Semistruktuerad 
intervju, induktiv 
innehållsanalys 

Sjuksköterskans 
upplevelser 
presenterades i fyra 
kategorier:  
spänning, obehag, 
avsaknad av 
professionell 
tillfredsställelse och 
svårigheter. 

73 % 
Grad II 

Harrison & Zohhadi 
(2005) 
 
England 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av de faktorer 
som påverkar deras 
förmåga att ge vård till 
patienter med psykisk 
ohälsa på ett allmänt 
sjukhus 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 

9 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Fokusgruppsintervjuer, 
tematisk 
innehållsanalys 

Fyra huvudteman 
presenterades: 
“Splittring”, 
“Rollkonflikter”, 
“Professionella 
resurser”och 
“Professionell 
bedrövelse”. 

83 % 
Grad I 

Lethoba, Netswera & 
Rankhumise (2006) 
 
Sydafrika 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av att vårda 
personer med psykisk 
ohälsa på ett 
allmänsjukhus 

Kvantitativ 
 

124 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Frågeformulär i två 
delar, en med 
demografiska variabler 
och en med 
likertsskala, chi2-test, 
SPSS 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
hade en positiv 
uppfattning av att 
vårda personer med 
psykisk ohälsa. 
Däremot hade en stor 
del av dem negativa 
och stereotypa 
uppfattningar av 
patienterna. Brist på 
kunskap, färdighet 
och erfarenhet visade 
sig påverka vården av 
denna patientgrupp. 

70 % 
Grad I 

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

Att undersöka attityder 
och bedöma om 
sjuksköterskor som arbetar 

Kvalitativ 
multidesign 

13 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Fyra simulerade 
patientfall och 
semistrukturerade 

Det framkom att 
deltagarna såg 
psykiskt sjuka 

80 % 
Grad I 



 
 

 
Irland 

på allmänsjukhus har 
stereotypa uppfattningar 
eller specialiserad syn på 
psykiatriska patienter. 

intervjuer, tematisk 
analys och 
innehållsanalys 

personer som sårbara 
och som en fara för 
sig själv och andra. 
Sjuksköterskorna 
hade föreställningar 
och attityder som kan 
försvåra vården för 
dessa patienter. 

Plant & White (2013) 
 
USA 

Att undersöka, beskriva 
och tyda 
akutsjuksköterskors 
upplevelserna av att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ 10st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Fokusgrupper, 
innehållsanalys 

Övergripande temat 
blev maktlöshet. 
Upplevde patienter 
med psykisk ohälsa 
som en utmaning, 
brist på feedback och 
inte anpassad vård 
utifrån arbetsmiljö 
och inte tillräckligt 
med stöd från 
ledningen. Visade på 
en känsla av 
hopplöshet och 
frustration. 

81 % 
Grad I 

Poggenpoel, 
Myburgh & Morare 
(2011) 
 
Sydafrika 
 

Att undersöka och 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att 
interagera med patienter 
med psykisk ohälsa på ett 
allmänsjukhus i 
Johannesburg. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 

8 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Djupintervjuer, 
grounded theory 

Sjuksköterskor 
upplevde frustration, 
olycka, rädsla och en 
känsla av fara vid 
interaktion med 
psykiskt sjuka 
patienter på 
medicinska 
avdelningar. 

82 % 
Grad I 

Reed & Fitzgerald 
(2005) 
 
Australien 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
till att vårda personer med 
psykisk sjukdom på ett 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie 

10 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
innehållsanalys 

Hälften av 
sjuksköterskorna 
hade negativa 
attityder till att vårda 

84 % 
Grad I 



 
 

sjukhus på landsbygden, 
svårigheterna som 
påverkar förmågan att ge 
vård samt effekterna av 
utbildning, erfarenhet och 
stöd. 

patienter med 
psykisk ohälsa, men 
hade samtidigt en 
stark vilja att kunna 
ge den vård som 
krävdes. För att göra 
detta behövde 
sjuksköterskorna stöd 
och utbildning. 
Attityderna 
sammanfattades i fyra 
olika teman. 

Sharrock & Happell 
(2006) 
 
Australien 

Att undersöka och 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa på medicinska och 
kirurgiska avdelningar 

Kvalitativ, 
grounded 
theory 

4 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

 

Semistrukturerade 
intervjuer, grounded 
theory 

Sjuksköterkornas 
attityder var 
övervägande positiva. 
De kände ett stort 
engagemang, en 
genuin oro samt en 
vilja att ge vård av 
hög kvalitet till dessa 
patienter. Däremot 
upplevde de att deras 
kunskap och förmåga 
att ge denna vård var 
bristfällig. 

81 % 
Grad I 

Sun, Long & Boore 
(2007) 
 
Taiwan 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
till patienter som 
genomfört ett suicidförsök 
samt att identifiera faktorer 
som påverkar deras 
attityder. 

Kvantitativ 155 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

Frågeformulär 22 
påståenden med 
likertskala 

Sjuksköterskorna 
hade en övervägande 
positiv attityd till 
patienterna. En högre 
utbildningsnivå 
bidrog till bättre 
attityder. Antalet 
patienter som 
sjuksköterskor vårdat 

80 % 
Grad I 



 
 

inverkade på deras 
attityder. 

Van der Kluit, 
Goossens & de Leuw 
(2013) 
 
Nederländerna 
 

Att undersöka och 
kartlägga de 
underliggande faktorer 
som påverkar 
sjuksköterskors attityder 
till patienter med psykisk 
ohälsa på holländska 
rehabiliteringscenter. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

353 st 
 
(ej beskrivit bortfall) 

 

Frågeformulär, chi2-
test, ANOVA 

Huvudfaktorerna 
som kunde kopplas 
till sjuksköterskornas 
attityder var 
erfarenheter av att ha 
vårdat patienter med 
psykisk ohälsa och en 
känsla av att vara 
kompetent. 

76 %  
Grad II 
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