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Abstrakt 

Bakgrund: Allt fler personer blir äldre och förekomsten av psykisk ohälsa stiger med hög 

ålder. Äldre personer med psykisk ohälsa påträffas ofta inom sjukvården. De som är 

drabbade av psykisk ohälsa kan vara mer känsliga för dåligt bemötande. Ökad kunskap 

om betydelsen av gott bemötande av dem med psykisk ohälsa kan förbättra deras 

upplevelse av sjukvården. Syfte: Att belysa hur äldre patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötande inom sjukvården. Metod: Litteraturöversikten bestod av 10 

vetenskapliga originalartiklar, vilka hittades i databaserna Cinahl och PubMed. De 

inkluderade resultatartiklarna granskades och analyserades utifrån ett induktivt 

perspektiv. Resultat: I resultatet framkom att äldre patienter med psykisk ohälsa hade 

både positiva och negativa upplevelser av bemötande inom sjukvården. Diskussion: 

Patienterna bör bemötas utifrån ett patientcentrerat perspektiv, med patienten i centrum. 

Kunskapsnivån om bemötande hos sjukvårdspersonal bör förbättras och trenden med 

stafettpersonal minskas ner. Slutsats: Ett gott bemötande förbättrar vårdkvalitén för 

patienten och ökar förtroendet för personalen. Negativa upplevelser av bemötande ger ett 

minskat förtroende för sjukvården vilket också gör att risken för suicidförsök ökar. 

 

Nyckelord: Bemötande, litteraturöversikt, psykisk ohälsa, sjukvård, äldre patienter. 
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Psykisk ohälsa hos den äldre populationen är ett problem som ökar i Sverige. Landets 

befolkning består inom några år av individer av vilka 25 % är 65 år och äldre, varav cirka 

20% av dessa lever med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, Äldres psykiska hälsa, u.å.). På 

grund av den höga förekomsten av psykisk ohälsa hos den äldre populationen kommer 

allmänsjuksköterskor inom sjukvården att möta äldre patienter med psykisk ohälsa. Gott 

bemötande från sjukvårdspersonal är väsentligt för patientens välmående. Detta medför 

krav på sjukvårdspersonalens förmåga att bemöta patienten utifrån ett helhetsperspektiv 

(Skärsäter, 2009, s. 720, 733, Rosengren, 2014, s.229). Därför är det viktigt att beskriva hur 

äldre patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet inom sjukvården. 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa som begrepp 

Psykisk ohälsa uppstår vid olika perioder i livet i olika sammanhang. Orsakerna till 

psykisk ohälsa varierar. Obalans mellan krav och förmåga under en längre tid, utan 

möjlighet till återhämtning, eller att påfrestande negativa händelser sker i livet kan leda 

till psykisk ohälsa. (Skärsäter, 2009, s. 711–716) Psykisk ohälsa innefattar psykiska 

diagnoser och psykiska funktionsnedsättningar som till exempel depression, 

ångestsyndrom, suicidtankar, affektiva samt kognitiva sjukdomar. I den här 

litteraturöversikten ingår kognitiva sjukdomar som demens och alzheimer i begreppet 

psykisk ohälsa. Stress, oro, ångest samt nedstämdhet är känslor vilka förknippas med 

psykisk ohälsa utan att tillhöra en diagnos. Dessa känslor är en naturlig del av 

människans överlevnadsinstinkter, när dessa känslor blir för starka och inte går att 

hantera eller när de infinner sig i situationer där de inte behövs är det psykisk ohälsa 

(Gottfries & Karlsson, 2001; Socialstyrelsen, Att uppmärksamma äldre med psykisk 

ohälsa, u.å.; Skärsäter, 2009, s. 711–744).  
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Psykisk ohälsa hos äldre 
Idag blir allt fler äldre vilket är en konsekvens av bättre levnadsvillkor, hälsosammare 

livsstil samt medicinska framsteg. Den äldre populationen är även mer drabbad av 

sjukdom, bland annat syns en ökning av ledgångsreumatism och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) (Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009; Gottfries & 

Karlsson, 2001). Ungefär en femtedel av Sveriges äldre lever med någon form av psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, Äldres psykiska hälsa, u.å.). Förekomsten av psykisk ohälsa stiger 

med ökad ålder och det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa, hög ålder och 

ensamhet (Olivera et. al. 2011; Moth, Vestergaard, och Vedsted, 2012) medan en stödjande 

familj ger ett ökat psykiskt välmående (Lu och Hsieh, 2012; Gottfries & Karlsson, 2001). 

 

 Hos individer äldre än 65 år minskar viktiga signalsubstanser i hjärnan, vilket kan bidra 

till psykisk ohälsa (Gottfries & Karlsson, 2001). Näringsbrist, fysisk funktionsnedsättning, 

somatisk sjukdom, multisjuklighet, kvinnligt kön och låg utbildningsgrad är ytterligare 

riskfaktorer som kan framkalla psykisk ohälsa hos äldre (Olivera et.al. 2011; Moth, 

Vestergaard, och Vedsted, 2012; Gottfries & Karlsson, 2001; SBU, 2015). Fysisk 

funktionsnedsättning innebär att en persons fysiska förmåga är nedsatt till följd av 

sjukdom eller skada, till exempel kan rörelseförmågan bli inskränkt hos en person med 

ledgångsreumatism. Depression tillsammans med funktionsnedsättning associeras med 

ökad sjukdomskänsla, kognitiv försämring samt beteendeförändring. Det kan vara svårt 

att avgöra om depressionen är anledning till funktionsnedsättningen eller om 

funktionsnedsättningen orsakar depressionen (Schillerstrom, Royall & Palmer, 2008; 

Olivera et.al. 2011).  

 

 Flera äldre lider av negativ stress till följd av stora livsförändringar som till exempel att 

drabbas av sjukdom, en närstående blir vårdkrävande eller avlider. Pensionering kan 

påverka individen negativt då den kan ge en förlorad yrkesidentitet samt försämra den 

sociala tillvaron (Skärsäter, 2009, s. 720–721; Cullberg, 2011, s. 105–106). Det kan vara svårt 

att utreda samt ställa en diagnos av äldres psykiska ohälsa på grund av att symtom 
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förväxlas med normala åldrandet. Det är dessutom vanligt att äldre beskriver somatiska 

symtom när de lider av psykisk ohälsa, som till exempel huvudvärk, trötthet eller smärta 

(Gottfries & Karlsson, 2001; Skärsäter, 2009, s. 720–721). Det är viktigt att sjukvården tar 

symtomen på allvar samt utreder psykisk ohälsa hos äldre människor eftersom de oftare 

agerar på sina suicidtankar genom att göra suicidförsök (Gottfries & Karlsson, 2001; 

Cullberg, 2011, s.107).  

Psykisk ohälsa i vardagen 
 

 Äldre med psykisk ohälsa upplever att de inte känner igen sig själva och de har svårt att 

beskriva varför. Vardagliga sysslor som tidigare varit en självklarhet blir svåra eller 

omöjliga att utföra. Den psykiska ohälsan förändrar sömnen, minskar aptiten, ökar 

tröttheten, kan ge koncentrationssvårigheter och påverka minnet. Det gör den drabbade 

mer beroende av andra vilket kan kännas skrämmande och ge en känsla av att ha tappat 

kontrollen. Normala händelser kan upplevas som misslyckanden och ge en försämrad 

självkänsla. På grund av sina symtom upplever sig den drabbade som mindre värd, 

onödig och besvärlig. Allvarligare former av psykisk ohälsa såsom djup depression kan 

ge funktionsnedsättningar (Cullberg, 2011, s.107–108; Skärsäter, 2009, s. 729 Olivera et.al. 

2011; Thesen, 2001). Att vara drabbad av psykisk ohälsa kan leda till en omdefiniering av 

identiteten, både utifrån individen själv och hur individen uppfattas av andra. 

Omdefinieringen innebär att personen upplever en förändring av sin identitet, personen 

ses inte längre som en helhet, en människa, utan som sin psykiska sjukdom. Det uttrycker 

sig i form av att individens erfarenheter inte anses vara av betydelse. Individens uttryckta 

känslor kan ignoreras eller förringas vilket kan leda till ensamhet, låg självkänsla, 

diskriminering och ekonomiska svårigheter (Thesen, 2001) 
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Samsjuklighet och multisjuklighet 

Äldre människor drabbas ofta av flera somatiska sjukdomar vilket kallas för 

multisjuklighet. Somatisk sjukdom ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. När en 

person drabbats av två eller fler sjukdomar eller diagnoser som påverkar varandra kallas 

det istället för samsjuklighet. Till exempel är alzheimer och demens kognitiva sjukdomar 

som associeras med depressiva symtom, hälften av alla som drabbas av dessa sjukdomar 

visar depressiva symtom och en fjärdedel visar symtom på djup depression. Demens 

tillsammans med depression är då samsjuklighet. Multisjukligheten ökar hos den äldre 

populationen vilket medför ökad psykisk ohälsa (Christensen, Doblhammer, Rau, & 

Vaupel, 2009; Moth, Vestergaard, och Vedsted, 2012; Gottfries & Karlsson, 2001; SBU, 

2015).  

 

Hälso-och sjukvårdslagen och riktlinjer för 

sjuksköterskor 
 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) säger att en god sjukvård ska bedrivas. 

Sjukvården ska vara lättillgänglig. Patienter ska känna sig trygga och respekterade. De 

ska ha rätt till integritet och självbestämmande. Sjukvården ska tillgodose patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet samt förebygga ohälsa. Begreppet sjukvård innebär i 

den här litteraturöversikten verksamheter som avser att förebygga, undersöka och 

behandla skador och sjukdomar (Malmquist, u.å.).   

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver en etisk kod för hur sjuksköterskor bör 

förhålla sig inom yrket. Den beskriver bland annat att sjuksköterskor bör agera 

förtroendeingivande och professionellt för att öka yrkets anseende. Sjuksköterskor ska 

också arbeta för mänskliga rättigheter, ha ett etiskt förhållningssätt samt föra en öppen 

dialog med sina patienter. Sjuksköterskor ska inte diskriminera utan respektera individen, 
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trots olikheter, arbeta för jämställdhet och social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

Bemötande 
Enligt Fossum (2007, s. 31–34) innebär bemötande hur samtal utförs. Bemötande 

innefattar kroppsspråk, attityder, tonfall, öppenhet samt närvaro vid samtal individer 

emellan. Gott bemötande handlar om att behandlas med värdighet och respekt. 

Bemötande påverkas av individens människosyn, värderingar samt förväntningar. 

Patientens uppfattning av bemötandet påverkar dess upplevelse av sjukvården, till 

exempel när en patient talar om att vården som givits varit dålig var det ofta brister i 

bemötandet som var problemet och inte själva omvårdnaden.  (Fossum, 2007, s. 31–34; 

Rosengren, 2014, s. 228–229).  Hur patienter med psykisk ohälsa bemöts inom sjukvården 

påverkas av sjukvårdspersonalens erfarenheter och kunskap om psykisk ohälsa (Thesen, 

2001).  Patienter med psykisk ohälsa vilka sökte somatisk sjukvård beskrev en 

kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen samt en attityd till psykisk ohälsa som ledde till 

att de bemöttes felaktigt, bland annat genom att deras somatiska problem inte togs på 

allvar (Clarke, Dusome & Hughes, 2007).  

 

Teoretisk ansats 

För att få förståelse för patientens upplevelse i vårdmötet kan Antonovskys teori om 

känsla av sammanhang, KASAM, vara till stöd. Enligt Antonovsky (1987, s. 38–41) utgår 

KASAM från tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att uppnå ett 

högt KASAM krävs att alla delar finns med. Begriplighet innebär för patienten att få rätt 

och riktig information på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Hanterbarhet innebär att få 

kompetent hjälp samt bra redskap för att kunna hantera sin hälsa eller ohälsa. 

Meningsfullhet innebär att patienten är delaktig i beslut kring sin hälsa samt att patienten 

får hjälp att hitta vad som är meningsfullt och engagerande (Antonovsky, 1987, s. 38–41).  

KASAM utgår från ett salutogent perspektiv vilket innebär att det fokuserar på det friska 
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och inte på det sjuka hos individen (Nationalencyklopedin, u.å.). En grund i 

omvårdnadsarbetet är att se patienten som en helhet, arbeta hälsofrämjande, att stärka 

och bevara hälsan hos individen som är drabbad av sjukdom eller förebygga ohälsa hos 

de individer som riskerar att drabbas. Ett salutogent perspektiv i bemötandet ökar den 

drabbades förutsättningar att förbättra sitt KASAM (Antonovsky, 1987, s. 38–41; Langius-

Eklöf, 2009, s110-111). 

Problemformulering  
Psykisk ohälsa hos äldre är ett växande problem och dessa patienter påträffas ofta inom 

sjukvården. En positiv upplevelse av bemötande kan påverka uppfattningen av 

sjukvården positivt, medan en negativ erfarenhet av bemötande kan göra att 

vårdsituationen upplevs dålig. Människor som lever med psykisk ohälsa kan vara mer 

känsliga för dåligt bemötande, därför är det viktigt att öka förståelsen för hur äldre med 

psykisk ohälsa upplever bemötandet inom sjukvården. Ökad kunskap hos 

sjukvårdspersonal om bemötandets betydelse för patienten kan skapa en ökad förståelse 

för patienten och göra vården mer personcentrerad.  

Syfte 
Syftet var att belysa hur äldre patienter med psykisk ohälsa upplever bemötande inom 

sjukvården. 

 

Metod 

Design 
Tio artiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en allmän litteraturöversikt i 

enlighet med Friberg (2013, s. 100, 133–143).  Målet med en litteraturöversikt är att belysa 

kunskapsläget i ett valt problemområde vilket innebär att befintlig forskning studeras, 

analyseras och sammanställs för att uppskatta vilken forskning som finns inom valt 
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problemområde. Metoder samt teoretiska utgångspunkter som använts i forskningen 

studeras och beskrivs. En allmän litteraturöversikt kan åskådliggöra vilken forskning som 

saknas samt att påvisat resultat kan leda till förändringar i det praktiska vårdarbetet 

(Friberg, 2013, s. 100, 133–143).  

Inklusionskriterier- och exklusionskriterier  
Artiklar som planerades ingå i arbetet skulle vara originalartiklar av kvalitativ samt 

mixad design som beskriver äldre personer med psykisk ohälsa samt deras upplevelse av 

bemötande inom sjukvården. Samtliga artiklar skulle utgå från patientens perspektiv 

vilket lyfts fram i studiens resultat. Artiklarna skulle vara publicerade från år 2006-01-01 

till 2017 för att hitta så aktuell forskning som möjligt. De artiklar som handlade om 

bemötande i hemsjukvård eller slutenvård inkluderades.  Deltagarna i studierna skulle 

vara 65 år och äldre samt vara adekvata och kunna föra sin egen talan för att artiklarna 

skulle inkluderas. Inkluderade resultatartiklar skulle innehålla etiskt resonemang eller ha 

genomgått en etisk prövning vilket skulle framgå i artiklarna. Artiklar vilka handlade om 

individer med svåra psykiatriska diagnoser som psykoser, schizofreni, posttraumatiskt 

stressyndrom och ätstörningar exkluderas, likaså artiklar vilka handlade om individer på 

psykiatriska mottagningar. Artiklar som handlade om individer yngre än 65 år 

exkluderades samt artiklar som publicerats före år 2006.  

Litteratursökning 

Vetenskapliga originalartiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl.  Sökorden 

bestämdes utifrån arbetets syfte. Avgränsningar användes, liknande avgränsningar inom 

alla databaser. Sökord som användes var: Professional-Patient Relations, Patient Satisfaction, 

Mental Disorders, Consumer Attitudes, Life Experiences samt Quality of Health Care. Sökorden 

är Mesh-termer samt Cinahl headings. Avgränsningar som användes är: English, 65 years 

and older samt 2006-01-01-2017. 
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Tabell 1. Översiktstabell över artikelsökningar 
Databas 

Datum 

Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Artiklar i 

resultatet 

Cinahl  

2017-02-22 

(MH "Professional-Patient 

Relations+") AND (MH 

"Patient Satisfaction") AND 

(MH "Mental Disorders+") 

English, 65 years and 

older, 20000101–2017 

71  *8  

**5  

***5 

****5 

Karnieli- Miller, 

Werner, 

Neufeld-

Kroszynski & 

Eidelman, 2012. 

 Mellor et.al, 

2006. 

 Sternke, 

Abrahamson & 

Bair, 2016. 

Tyrell, Genin & 

Myslinski, 2006. 

Wittink, Barg & 

Gallo, 2006. 

Cinahl 

2017-02-22 

(MH "Consumer 

Attitudes") AND (MH 

"Mental Disorders+") AND 

(MH "Life Experiences+") 

2000-01-01- 

2017 

9 *1 

**1 

***1 

****1 

 Cranwell, 

Polacsek & 

McCann, 2016. 

Cinahl 

2017-02-25 

(MH "Quality of Health 

Care+") AND (MH "Patient 

Satisfaction") AND (MH 

"Mental Disorders+") 

2000-01-01- 

2017, 

English, 

65 years and older 

206 *10 

**5 

***3 

****3 

Dean, Jenkinson, 

Wilcock & 

Walker, 2014. 

Morphet et al, 

2012. 

Karnieli-Miller, 

Werner, Aharon-

Peretz, Sinoff & 

Eidelman,2013. 

Pubmed 

2017-02-28 

(("Patient 

Satisfaction"[Mesh]) AND 

"Mental Disorders"[Mesh]) 

AND ("Nurse-Patient 

Relations"[Mesh])) 

2000-01-01- 

2017, 

65 years and older, 

English 

15 *2 

**1 

***1 

****1 

 Cowdell, 2009 

*Valda efter läst titel ** Valda efter läst abstrakt ***Valda efter läst artikel ****Valda efter relevans- och 

kvalitetsgranskning  
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Urval, relevansbedömning och granskning 
Datainsamlingen var en urvalsprocess som innehöll fyra steg samt utgick från arbetets 

syfte. Steg ett innebar att samtliga titlar i sökningarna lästes, titlar som svarade mot syftet 

valdes ut. Steg två innebar att de utvalda artiklarnas abstrakt lästes igenom. Steg tre 

innebar att relevanta artiklar lästes igenom i sin helhet. Artiklar som svarade mot arbetets 

syfte och inklusionskriterier gick vidare till steg fyra som innebar att de 

relevansgranskades enligt mall för bedömning av relevans från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2014, bil. 1) samt kvalitetsgranskades enligt Bilaga 5, Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik/patientupplevelser (SBU, 2014).  

Översikt av inkluderade artiklar presenteras i (bil. 1). 

Analys 
 Artiklar som valdes ut till litteraturöversiktens resultat analyserades enligt Friberg (2012, 

s. 127–129). Analysen utfördes från ett induktivt perspektiv, vilket innebär att slutsatsen 

baseras på observationer eller erfarenheter av verkligheten, eftersom övervägande delar 

av utvalda artiklar var av kvalitativ design. Induktivt perspektiv var användbart när 

arbetets syfte inte innehöll någon tydlig frågeställning, modell eller teori (Friberg, 2012, s. 

127–129). Samtliga artiklar lästes i sin helhet flertal gånger efter urvalsprocessen. 

Författarna markerade artiklarna beroende på om dess resultat var positivt eller negativt. 

Artiklarna lästes ytterligare några gånger för att identifiera huvudfynden. Huvudfynd 

vilka var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte sammanställdes samt markerades 

med överstrykningspennor för att senare sammanställas i ett nytt dokument med rubriker 

samt underrubriker. Artikelförfattarnas namn skrevs in i det nya dokumentet för att skilja 

dem åt. Författarna översatte huvudfynden till svenska eftersom samtliga artiklar var 

skrivna på engelska.  
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Etiska överväganden 
Artiklarna lästes igenom med ett objektivt förhållningssätt för att resultatet skulle stämma 

överens med den forskning som presenterades i de inkluderade artiklarna. Samtliga citat i 

denna litteraturöversikt är ordagrant nedskrivna och införda på originalspråket. 

Resultat 
Resultatet är sammanställt av tio vetenskapliga originalartiklar, åtta kvalitativa samt två 

mixade. Studierna är genomförda i Australien, England, Israel, Canada, USA samt 

Frankrike vilket visar att problemområdet finns i flera delar av världen oberoende av hur 

sjukvården är organiserad. Åtta artiklar beskriver positiva upplevelser av bemötande 

medan samtliga berör negativa upplevelser av bemötande. Resultatet presenteras under 

tre huvudrubriker samt underrubriker, figur 1. 

 
 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

  

Positiva 
upplevelser av 

bemötande

•Engagerad och empatisk personal

•Professionalitet, kompetens och intuition

•Goda relationer och tillgänglighet

Negativa 
upplevelser av 

bemötande

•Respektlöshet, nedvärderande kommentarer och förutfattade meningar

•Lite information, dålig kontinuitet och inkompetens

Hög 
arbetsbelastn-
ing och tid för 

patienten

•Stress, reflektionstid och lång väntan
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Positiva upplevelser av bemötande 
 

Engagerad och empatisk personal  

Studier visar att äldre med psykisk ohälsa upplevde ett gott bemötande inom sjukvården 

när personalen var engagerad och empatisk som till exempel när de tog sig tid att förklara 

och var stöttande. Personal som lyssnade på patienten och inte var dömande bemötte 

patienterna på ett bra sätt. Patienterna upplevde ett gott bemötande när de fick utrymme 

att beskriva sina symtom och när deras ord togs på allvar. Nöjda patienter beskrev ofta 

personal som omtänksam, intresserad, snäll och hjälpsam. Att bli förstådd och tagen på 

allvar var viktigt för patienterna (Sternke, Abrahamson & Bair, 2016; Mellor et.al, 2006; 

Tyrrell, Genin & Myslinski, 2006; Wittink, Barg & Gallo, 2006). En studie visade att 53% 

(n=29) upplevde sig bli bemötta med respekt, 44 % (n=24) kände sig varmt välkomnade 

och 48% (n=26) upplevde sig trygga. Patienter beskrev känslan av trygghet när 

sjukvårdspersonalen var förtrolig samt påläst om patientens historia. Andra upplevde 

trygghet när personal ingav känslan av att ha rätt kunskap och att veta vad hen gjorde 

(Morphet et.al, 2012; Karnielli-Miller, Werner, Aharon - Peretz, Sinoff & Eidelman, 

2012).  I studien av Sternke et.al. (2016) beskriver en patient sin upplevelse: 

 

“I could talk to her [the nurse care manager]. You know, I, I just found it to be friendly, open, 

and helpful…. We had sat and talked, so she already knew what was going on with me. And, for 

me to just be able to tell her that this is working or this is not, you know… It hurts when I do this, 

but it don´t hurt when I do this. Ah, and have some one really understand what it is I´m saying to 

you… [was] very helpful.” (s.366) 

 

Professionalitet, kompetens och intuition  

Äldre patienter med psykisk ohälsa beskrev ett gott bemötande när sjukvårdspersonalen 

var professionell i sin roll, bland annat genom att ställa rätt sorts frågor, vara artig och 
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skapa en trevlig miljö. En annan aspekt var att gott bemötande upplevdes när rätt 

kompetens fanns på plats, som till exempel när det fanns psykiatrisjuksköterskor på en 

akutavdelning som kunde ta hand om personer med psykisk ohälsa (Morphet et.al, 2012; 

Karnieli-Miller, Werner, Aharon - Peretz, et.al., 2012). Några patienter beskrev en lyckad 

interaktion när personalen intuitivt kunde se direkt på patienten när hen inte mådde bra 

utan att patienten behövde tala om det (Wittink et.al., 2006).  I studien av Wittink et. al. 

(2006) beskriver en patient hur hennes läkare läser av henne. 

"Because she seems to pick up on some things that I don´t tell her, and she´ll bring it up right 

now. 'Now you didn´t tell me this, let´s get down to this. What´s going on?' That´s the way she is, 

so I know something is wrong, yes." (s. 305)  

 

Goda relationer och tillgänglighet  
Mellor et.al. (2006) beskriver att bemötandet upplevdes som gott när patienterna hade 

goda och långvariga relationer med sjukvårdspersonal, till exempel när patienten träffade 

samma läkare upprepade gånger under en längre tid. I studien av Mellor et.al., (2006) 

framfördes kommentarer från patienter i stil med: 

 

"I´ve been seeing him for 12 years, and like talking to him," "He always goes out of his way to 

visit me when I ask, and always has, for 40 years... even went to [my wife´s] funeral." (s. 446) 

 

Tillgänglighet var en faktor för att uppnå en god relation och ett gott bemötande. 

Patienter uppskattade bland annat att få tillgång till telefonnummer för att komma i 

kontakt med personal om sin psykiska ohälsa (Cranwell et.al., 2016; Morphet et.al., 2012; 

Mellor et.al, 2006; Dean, Jenkinson, Wilcock & Walker, 2014).  I studien av Cranwell et.al. 

(2016) beskriver en patient sin upplevelse av bemötande och tillgänglighet: 

It was, 'Everything going alright? ´. She talked it over with me and she said, ´You think you´re 

right to handle it? ´, and she said, 'Anytime you need to, you can get in touch with me´. I´ve got the 

number, so no problems that way. (s. 130) 
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Negativa upplevelser av bemötande 
 

Respektlöshet, nedvärderande kommentarer och förutfattade 

meningar  
Flera studier visar att äldre med psykisk ohälsa upplevt sig bli respektlöst behandlade, 

misstrodda samt ej lyssnade på vid kontakt med sjukvården. Några patienter bemöttes 

med fördomar och förutfattade meningar, ofta relaterat till sin ålder. Kommentarer som 

att patienten var gammal och tvungen att acceptera situationen eller att patienten skulle 

ändra attityd och ta itu med sin psykiska ohälsa själv hade framförts till patienter. En 

vittnade om att ha blivit bemött med sarkasm. Några upplevde att sjukvårdspersonal 

placerade patienterna i samma fack, det vill säga att personalen inte såg patienten som en 

egen individ med en egen sjukdomsbild (Mellor et.al., 2006; Cowdell, 2009; Sternke et.al., 

2016; Cranwell et.al., 2016; Morphet et.al., 2012, Tyrell et.al., 2006). I studien av Dean et.al. 

(2014) beskriver en patient ett vårdmöte med fördomsfull personal: 

 

Eventually I went to the GP and didn´t get anywhere very much and one (GP) said, “Have you 

considered your age Mrs. B…?” Well, and was 73 when that was said to me. I said, “Absolute 

rubbish, we go to church with elderly people in their, in their mid and late nineties and they´re as 

alert as anything and they maybe wobbly on their legs but they´re as alert anything.” (s. 477). 

 

 Några upplevde att personal talade över huvudet på dem, till exempel genom att tala 

med följeslagaren istället för med patienten själv (Karnieli- Miller, Werner, Neufeld-

Kroszynski, Eidelman, 2012; Karnieli-Miller, Werner, Aharon - Peretz et.al., 2012; 

Cowdell, 2010). I studien av Karnieli- Miller, Werner, Neufeld-Kroszynski et. al., (2012) 

beskrivs en patients upplevelse av att bli exkluderad från sitt vårdmöte:  

 
… I don´t know why she [the physician] spoke [only] with my daughter. I would have 

understood everything; she could have said everything that she said to my daughter. I told her, 

“I´m not stupid, I have knowledge, thank goodness; I didn´t come here uneducated. “She could 

have spoken to me directly. Why with someone else? I asked her, “Is there a pill I have to take? Do 
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I have any problem?” She told me, I´ll talk with your daughter…” “Elderly persons forget.” I told 

her “I´m not stupid.”  (s. 386) 

 

Lite information, dålig kontinuitet och inkompetens  
Äldre med psykisk ohälsa upplevde att de fick lite eller ingen information om vad som 

skulle ske samt om sin diagnos. Patienter fick också lite information om vilken hjälp de 

kunde få eller hur de skulle gå tillväga för att få hjälp eller hjälpmedel från andra 

instanser (Dean et.al., 2014; Karnieli- Miller, Werner, Neufeld-Kroszynski et. al., 2012; 

Karnieli-Miller, Werner, Aharon - Peretz et.al., 2012). Dålig kontinuitet samt att träffa flera 

olika läkare försämrade interaktionen. Patienter beskrev upplevelser av osäkerhet när de 

träffade olika läkare, förtroendet uteblev och tryggheten försvann (Mellor et.al., 2006; 

Cranwell et.al., 2016). En studie visade att 23% (n=13) upplevde att de inte fick sin diagnos 

förklarad och 25% (n=14) upplevde att de inte fick sin oro uppmärksammad av 

personalen (Morphet et., al, 2012). I studien av Karnieli-Miller, Werner, Aharon - Peretz, 

et.al., (2012) berättar en patient om sin upplevelse av brister i information: 

 
I expected them to give me some...answer [as to] how I can get my life in order...but they didn´t 

say a thing. They wrote and wrote and wrote and then said, “OK ma´am, we'll be in touch. “But 

we´re not in touch. Not anything. (s.1762).  

 

Det framkom att sjukvårdspersonal var dåliga på att bemöta den psykiska ohälsa som 

fanns hos patienten och ställa relevanta frågor om deras känslor. Flera patienter upplevde 

att läkare fokuserade på deras somatiska problem och inte deras psykiska. Några 

patienter uppfattade det som om personal inte brydde sig eller ville ta reda på hur de 

mådde psykiskt. Några patienter beskrev att personal ville hjälpa men inte visste hur 

(Wittink et.al., 2006; Morphet et.al., 2012; Cowdell, 2010). I studien av Wittink et.al., 2006 

beskriver en patient att hen inte upplever att sin läkare talar om dennes psykiska 

välmående: 
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"No, he don´t care. No, in fact... He had a substitute come in one time when he wasn´t there.... 

This doctor didn´t know me. My own doctor does... but we don´t ever get into my feelings and 

moods."(s. 305) 

Hög arbetsbelastning och tid för patienten 
Stress, reflektionstid och lång väntan 

Några patienter upplevde att personalen hade lite tid för dem, att personalens 

arbetsbelastning var för hög och att de var stressade under vårdmötet. Patienter beskrev 

att personalen var stressad genom kommentarer som hen är bara där i fem minuter, hen 

är jämt stressad, hen undersöker mig knappt innan hen går ut genom dörren, hen gick 

lika snabbt som hen kom. Stressad personal associerades inte med dåligt bemötande även 

om det kunde bidra till en negativ upplevelse (Mellor et.al., 2006). En annan aspekt på tid 

var tiden patienter fick på sig att reflektera över beslut rörande sin vård, 13 patienter 

(62%) ansåg att beslut togs utan tid till reflektion (Tyrell et.al., 2006). I tre artiklar 

framkom det att flera patienter ansåg det var för långa väntetider för äldre patienter med 

psykisk ohälsa, både till akuta och planerade vårdmöten (Dean et.al., 2013; Morphet et.al. 

2012; Cranwell et.al., 2016). I studien av Morphet et.al 2016 beskriver en patient 

upplevelsen av lång väntetid i väntrummet till akuten: 

 
”If you have to wait that long when you are so low, what is stopping a MH patient [walking]… 

out and do what ever, as you are able to leave” (s. 152) 

 

Diskussion          

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten undersökte patienters upplevelser och hade därför en kvalitativ 

inriktning, arbetets ämnesområde tillhör omvårdnad därför inkluderades artiklar från 

databaserna Cinahl och Pubmed i resultatet (Polit & Beck, 2016, s. 92–95, 741). Sökningar 

utfördes även i PsycInfo vilket ej gav relevanta artiklar, för få träffar eller artiklar som 

redan var funna i de andra två databaserna. 
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Tidsbegränsningar användes för att hitta aktuell forskning samt uppnå datamättnad. Till 

en början begränsades sökningarna till år 2006-01-01 och framåt för att finna så aktuell 

forskning som möjligt. Sökningarna gav få träffar därför utökades begränsningen till år 

2000-01-01 och framåt.  Fler sökningar utfördes i de olika databaserna än vad som 

redovisas i tabell 1 översikt av artikelsökningar men redovisas inte då de ej genererade i 

några resultatartiklar. English användes som avgränsning för att underlätta bearbetningen 

av resultatartiklarna. Avgränsningen 65 years and older användes då arbetet utgick från 

äldre patienter. Artiklar som handlade om individer med svåra psykiatriska diagnoser 

som psykoser, schizofreni, posttraumatiskt stressyndrom och ätstörningar samt artiklar 

som handlade om individer inlagda på psykiatriska avdelningar exkluderades då arbetets 

författare ville rikta in sig på en patientgrupp som allmänsjuksköterskor tar hand om i 

sjukvården. 

 

Ordet bemötande hade ingen tydlig engelsk översättning, däremot fanns flera engelska 

ord som kan beskriva innebörden av ordet bemötande (Fossum, 2007, s. 31–34). Därför 

användes Cinahl Headings och MeSH-termerna Professional - Patient relations, Patient 

Satisfaction och Consumers Attitudes för att få fram patientens perspektiv av bemötande. 

Mental Disorders var den term som gav relevanta artiklar till resultatdelen utifrån ämnet 

psykisk ohälsa. Termer som Mental Health, Mental Illnes, Interaction, relationship, bedside 

manners och andra synonymer användes i flera olika kombinationer. Även olika 

fritextsökningar utfördes. 

 

Resultatartiklarna granskades för att stärka arbetets kvalité, valda artiklar var relevanta 

och dess kvalitet medelhög till hög. Arbetet kunde ha stärkts ytterligare om fler artiklar 

inkluderats i resultatet. Under datainsamlingen upptäcktes att forskning inom ämnet var 

begränsad. Därför var det svårt att hitta artiklar som riktade sig mot arbetets syfte. 

Studierna i litteraturöversikten bestod av inspelade intervjuer. Kvalitativ metod är en 
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styrka när det gäller att studera upplevelser då patienter beskriver sina erfarenheter med 

egna ord. I arbetet användes ordet patient istället för individ då litteraturöversikten utgår 

från ett patientperspektiv och riktar sig till allmänsjuksköterskor.  

 

Artiklarna som användes i resultatet var utförda i 6 olika länder; Australien, England, 

Israel, Canada, USA och Frankrike, vilket både kan ses som en styrka och en svaghet. 

Svagheten i att använda artiklar från olika länder kan vara att länderna har kulturella 

skillnader samt olika människosyn. Synen på psykisk ohälsa kan skilja sig åt, lika så synen 

på den åldrande människan. Styrkan kan vara att ett större perspektiv träder fram när 

studier från olika länder inkluderas vilket höjer trovärdigheten för litteraturöversikten. 

Det framkom att valt problemområde återfinns i olika delar av världen oberoende av hur 

sjukvården är organiserad.  

 

De delar i inkluderade artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte beskrevs ofta i 

korthet, vilket medförde svårigheter i att sammanställa ett längre resultat. Flera av 

artiklarna riktade in sig på fler perspektiv än enbart patientens vilket var en bidragande 

orsak. Arbetet inkluderade endast de fynd som rörde patientperspektivet. Det kan även 

ha berott på att valda artiklar ofta berörde fler ämnen än just bemötande. Studien av 

Morphet et.al. är av mixad metod, den kvantitativa delen är genomförd med få individer 

(N=55). Därför kan studien anses ha låg trovärdighet när den presenterar sina siffror i 

resultatet. Resultatet kan ge en felaktig bild på grund av detta. 

 

Resultatdiskussion 
Arbetets syfte var att undersöka hur äldre patienter med psykisk ohälsa upplevde 

bemötande inom sjukvården. I resultatet framkom att denna patientgrupp upplevde 

olikheter i bemötandet från sjukvårdspersonal. Positiva upplevelser kopplades till goda 

relationer och en öppenhet i bemötandet medan negativa upplevelser relaterades till 

respektlöshet, förutfattade meningar och okunskap. 
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Positiva upplevelser av bemötande 
Resultatet visar att gott bemötande upplevdes när personalen var engagerad, empatisk, 

lyssnande, förklarande, stöttande, tog patientens ord på allvar och inte var dömande, 

vilket styrks av McCabe (2004) som beskriver att patienter upplevde sig tryggare i 

kommunikationen med sjukvårdpersonal när de hade ett patientcentrerat perspektiv. 

Patientcentrerat perspektiv innebär att sjukvården utgår från patienten som en helhet och 

arbetar för att stärka patientens ställning (Vårdanalys, 2012). Författarna relaterar 

patienternas positiva upplevelser till Antonovskys (1987, s. 38–41) teori om KASAM, ett 

gott bemötande ger ett högre KASAM i vårdsituationen. Det innebär att patienterna får 

ökad förståelse för sin hälsosituation, kan ta till sig och hantera den information som ges 

och ser meningen med vårdmötet, vilket styrks av McCabe (2004) som beskriver att 

patienter uppskattar öppen och ärlig kommunikation, de vill informeras på en nivå de 

förstår och språket anpassas till patienten. Det kan relateras till begriplighet (Antonovsky, 

1987, s.38–41). 

 

Resultatet visar att gott bemötande upplevdes när sjukvårdspersonalen var påläst om 

patientens sjukdomshistoria och ingav känslan av att ha rätt kunskap för att hjälpa och 

behandla patienten vilket ansågs vara en trygghet och går i linje med HSL (SFS 1982:763), 

2§, där det står att sjukvården ska tillgodose patientens trygghetsbehov i vården och 

behandlingen. Författarna anser att resultatet går att tolka som att kunskap om patienten 

och om hur bemötande kan upplevas och tolkas utifrån olika individer kan skapa bättre 

förutsättningar till att tillgodose patientens behov av trygghet. Resultatet visar även att 

specialkompetens kan behövas för att bemöta äldre med psykisk ohälsa på ett bra sätt, 

som i exemplet med psykiatrisjuksköterskan på akutavdelningen (Morphet et.al. 2012). 

Författarna anser att utbildning i bemötande av personer med psykisk ohälsa kan vara 

betydelsefullt för att förbättra sjukvården för denna patientgrupp. I resultatet framgår att 

patienter uppskattar god intuition hos sjukvårdspersonal, vilket inte är någon mätbar 

kompetens. Intuition är något som kan växa fram med erfarenhet och inte något som 
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enbart går att läsa sig till. Det kan därför vara svårt att möta patienter med psykisk ohälsa 

när de har förväntningar på intuition vilket kan styra hur vårdmötet upplevs och inte av 

det som faktiskt utspelar sig. 

 

Goda, långvariga relationer och god tillgänglighet var två saker som relaterades till gott 

bemötande. Om sjukvården kan ge en kontinuitet inom personalen vilka kan hjälpa 

patienten under en längre period tillgodoses patientens behov enligt HSL (SFS 1982:763), 

2§, i fråga om att främja god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal samt tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Det finns organisatoriska svårigheter som 

försvårar detta, dels på grund av att personal byts ut men främst på grund av den 

växande trenden av stafett-personal i sjukvården. Det skapar en klyfta mellan sjukvården 

och patienten vilket kan ge minskat förtroende. Denna trend bör därför om möjligt 

minimeras för att säkerställa patientens säkerhet.  

 

Negativa upplevelser av bemötande 

I resultatet framkommer att flera äldre patienter med psykisk ohälsa upplevt dåligt 

bemötande i form av nedvärderande kommentarer, kränkningar, respektlöshet, okunskap 

och inkompetens. Detta styrks av Myndigheten för vårdanalys (2014) som visar att 

personal inom somatisk sjukvård ofta saknar kompetens för bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa.  Enligt McCabe (2004) kan en aspekt vara att sjukvårdspersonal hellre 

utför det praktiska arbetet än att kommunicera med patienten på grund av hög 

arbetsbelastning, vilket medför att patienter upplever sig bli bortprioriterade samt vara 

till besvär. Price (2013) beskriver att fördomar inom sjukvården kan missgynna äldre 

patienter, de kan bortprioriteras på grund av hur bra de kan interagera socialt med 

vårdpersonal. Vidare beskriver han hur äldre patienter som bemöts med fördomar och 

okunskap lär sig att förvänta sig mindre från sjukvården samt kan känna ovilja till att 

söka sjukvård trots ett stort vårdbehov.  
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Det dåliga bemötandet kan bero på okunskap och för lite utbildning av hur äldre med 

psykisk ohälsa bör bemötas, även att personalen inte tar sig tid eller inte har kunskap om 

var information kan sökas. En hög arbetsbelastning kan påverka bemötandet och 

omhändertagandet av patienten, även tiden till att söka information till patienten. 

 

Resultatet visar att äldre patienter med psykisk ohälsa upplever sig få för lite eller dålig 

information vilket styrks av McCabe (2004) som i sin studie tar upp att patienter upplever 

att sjuksköterskor ger för lite information. En annan studie visar att patienter faktiskt får 

för lite information för att kunna vara delaktiga i sin sjukvård (Mira, Guilabert, Pereze-

Jover & Lorenzo, 2012). För att öka vårdkvalitén och jämställdheten inom sjukvården för 

äldre med psykisk ohälsa krävs mer kunskap om hur vårdmöten kan påverkas av 

fördomar och attityder från sjukvårdspersonal (Myndigheten för vårdanalys, 2014).         

Äldre patienter med psykisk ohälsa riskerar att bli utsatta för kränkningar och okunskap 

vilket i sin tur kan leda till svåra vårdskador, suicidförsök, om den psykiska ohälsan inte 

uppmärksammas och behandlas eftersom äldre oftare gör suicidförsök.  

 

Tid 

Resultatet visar att några patienter upplevt vårdpersonalen vara stressade under 

vårdmötet på grund av hög arbetsbelastning. Personalen riskerar missa symtom hos 

patienten och patientens delaktighet i vården minimeras när tiden för reflektion av 

vårdbeslut blir kortare, eller att patienten får för lite information. Stressad personal kan 

påverka vårdkvalitén negativt och risken för att begå misstag ökar. Resultatet visade att 

patienter upplevde långa väntetider, både till planerade tider och akuta. Äldre med 

psykisk ohälsa kan ha svårt att söka vård, kan därför behöva att sjukvården kontaktar 

dem under väntetiden, följer upp det psykiska måendet och tar reda på om deras 

hälsostatus har förändrats. Under lång väntan till en akut tid kan ett förslag vara att 

sjuksköterskor ansvarar för bemötandet av patienten, ser till att finnas där och stötta 

patienten, inte lämna hen ensam på grund av risken för suicidförsök, om tiden gäller det 

psykiska måendet. 
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Slutsats 
Resultatet visar att äldre med psykisk ohälsa upplever olikheter i bemötandet från 

sjukvården. Ett gott bemötande ökar vårdkvalitén och skapar förtroende mellan patienten 

och sjukvården. Problematiken uppstår när patienter upplever ett negativt bemötande 

vilket kan ge ett minskat förtroende för sjukvården och den psykiska ohälsan hos 

patienten kan försämras vilket kan leda till suicidförsök. Resultatet visar att 

sjukvårdspersonal måste förbättra sina kunskaper och kompetensen bör höjas med 

utbildning för att säkerställa en god och trygg sjukvård för äldre med psykisk ohälsa. 

Fortsatta studier inom området behövs för att få en bredare vetenskaplig grund att utgå 

från och öka kunskapsnivån hos sjukvårdspersonal. Ämnesområdet bör studeras mer 

eftersom patientgruppen växer och dessutom är en utsatt grupp. 
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Bilaga 1. 
Tabell 2 Översiktstabell över resultatartiklarna 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Cowdell 

2009 

England 

Undersöka patienters och 

personals upplevelser av 

vård given till och mottagen 

av äldre personer med 

demens i sjukhusmiljö 

Kvalitativ 11 patienter, fyra män 

och 7 kvinnor deltog 

samt 25 sjuksköterskor 

och 33 undersköterskor 

deltog 

Intervjuer 

Etnografisk observation 

Negativa 

upplevelser 

Relevant till vårt 

syfte 

Medelhög kvalitet 

Cranwell, Polacsek, 

McCann 

2016 

Australien 

Undersöka hur personer 

med psykisk ohälsa och 

samsjuklighet och deras 

vårdare och deras resa 

mellan olika vårdenheter. 

Kvalitativ 9 kvinnor och 3 män 

(patienter) 

Fyra vårdare. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk analys 

Positiva + 

negativa 

upplevelser 

Relevant till vårt 

syfte 

Medelhög kvalitet 

Dean, Jenkinson, 

Wilcock & Walker 

2014 

England 

Undersöka hur personer 

med mild kognitiv 

nedsättning och deras 

"advokater" s upplevelser i 

sjukvård. 

Kvalitativ 23 patienter och 20 

"advokater" deltog 

(godemän, 

familjemedlemmar, 

vårdare) 

Semistrukturerade 
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upplevelser 

Relevant till vårt 

syfte 

Medelhög kvalitet 

Karnieli-Miller, 

Werner, Aharon-

Peretz, Sinoff & 

Eidelman 

2012 

Israel 

Att identifiera patienters och 

följeslagares förväntningar & 

uppfattningar vid 

tillkännagivande av demens-

diagnos. 

Kvalitativ 17 följeslagare och tio 
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intervjuer  

Grounded theory 
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upplevelser 
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syfte 

Medelhög kvalitet 

Karnieli- Miller, 

Werner, Neufeld-
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vårdmöten och 
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upplevelser 
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syfte 

Hög kvalitet 
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Eidelman 
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patient och 

närstående/vårdare. 

semistrukturerade intervjuer 
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demens ,21 personal 

Strukturerade intervjuer Negativa och 
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upplevelser. 

Relevant till vårt 

syfte 

Medelhög kvalitet 

Wittink, Barg & 

Gallo 

2006 

Philadelphia, USA 

Beskriva patientens 

upplevelse av interaktioner 

med deras läkare. 

Mixad 

metod 

53 patienter, bortfall 5, 

48 patienter deltog i 
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8 deltog i fokusgrupper 

semistrukturerade intervjuer 

tvärsnittsundersökning 

Negativa och 

positiva 

upplevelser 

Relevant till vårt 

syfte 

Medelhög kvalitet 
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