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Abstrakt  

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som stadigt ökar, inte bara i Sverige 

utan även globalt. Detta medför att psykisk ohälsa förväntas vara den dominerande 

folkhälsoutmaningen år 2030. Forskning visar att sjuksköterskor har negativa attityder till att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever negativa attityder i mötet med sjuksköterskor. 

Metod: Elva kvalitativa originalartiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt. 

Resultat: Presenteras i tre teman; Bemötas som en diagnos eller ett nummer, Känsla av maktlöshet 

och Känsla av att vara försummad.  

Diskussion: Resultatet visar att sjuksköterskor saknade förståelse för människors olikheter.  

Sjuksköterskor borde lyssna på det patienter förmedlar och reflektera över olika aspekter av 

makt i vårdmötet. Brist på kunskap hos sjuksköterskor bidrog till upplevelser av 

stigmatisering hos patienter med psykisk ohälsa.  

Slutsats: För att kunna förebygga att patienter med psykisk ohälsa upplever stigma, behöver 

sjuksköterskor tänka på hur de bemöter patienter. I litteraturöversikten framkom att utökade 

kunskaper och mer utbildning behövs för att minska sjuksköterskors negativa attityder. 

Detta för att patienter skall få den vård som de är berättigad till. 

 

Nyckelord; Bemötande, Patienter, Psykisk ohälsa, Sjuksköterskor, Stigmatisering, 

Upplevelser. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som stadigt ökat under de senaste 20 åren. År 

2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i 

Sverige utan även globalt (Socialdepartementet 2017). Att vara psykisk välmående är en 

grundläggande del av världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa. WHO menar 

att det inte finns någon hälsa utan mental hälsa. Att vara psykisk välmående gör det möjligt 

för människan att förstå sin potential, klara av normala påfrestningar i livet, arbeta 

produktivt och bidra till att fylla en funktion i samhället (WHO, 2013).  

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och innefattar allt från milda symtom till svåra 

psykiatriska diagnoser. Dessa symtom och diagnoser kan variera både i varaktighet och 

intensitet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Begreppet psykisk ohälsa kan användas i olika 

sammanhang, på olika sätt och kan innefatta både psykisk sjukdom samt psykisk 

funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa kan även stå för psykiska symtom som individen 

upplever mer eller mindre besvärande. Exempel på dessa symtom kan vara ängslan, oro, 

sömnsvårigheter och nedstämdhet (Socialdepartementet, 2012). 

För att kunna sammanfatta de olika begreppen av psykisk ohälsa används i Sverige WHO:s 

system International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 

för att klassificera de olika kriterierna för ett hundratal olika psykiatriska diagnoser. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett annat diagnossystem 

som används som ett komplement till ICD, vilket ser till ett flertal områden i patienters liv 

som kan vara relevanta vid diagnostisering (Socialstyrelsen, 2016). 

  

Stigma/Negativa attityder 

Negativa attityder, övertygelser, tankar och beteenden är begrepp som relaterar till 

definitionen stigma. Dessa påverkar individen eller allmänheten till att frukta, avvisa, 

undvika, fördärva eller diskriminera människor (Pinto-Foltz & Logsdon, 2009). 
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Termen stigma betyder att tatuera eller märka.  Historiskt beskrivs detta likt ett kännetecken 

som bränns, klipps eller tatueras in på slavar eller kriminellas kroppar. Detta för att andra 

medlemmar av samhället skulle kunna känna igen dem och veta att de var mindre värda. 

Liknande märkningar i historien var exempelvis att ställas inför skampålen, att bära en 

symbol som Davidsstjärnan eller “the scarlet letter” (Arboleda-Flórez & Stuart, 2012). 

Ursprunget till nutidens syn på stigma beskrivs i en bok, Stigma: Den avvikandes roll och 

identitet av Goffman (2011). I boken urskiljs olika typer av stigman. Ett av dem är 

“gruppstigma”, vilket är kopplat till religion, nation och etnicitet. Dessa stigman kan drabba 

alla medlemmar i en familj och förmedlas från generation till generation. Ett annat stigma är 

“kroppslig stigma” som till exempel smittsam sjukdom eller missbildning. Det tredje är 

“karaktärsstigma” likt drogmissbruk, viljesvaghet, brottslighet och avvikande beteende. 

Goffman beskriver att oberoende av vilken typ av stigma en person upplever, så avviker 

denne från samhällets förväntningar i det vanliga sociala samspelet. Vidare beskrivs att den 

person som upplever stigma får en känsla av ovisshet, att inte veta vad andra i grund och 

botten tänker om denne (Goffman, 2011, s.12 & 22). Stigma är en samling av negativa 

attityder och betonas på olika sätt av olika forskare, men gemensamt är att det handlar om 

diskriminering, fördomar och stereotyper (Lundberg, 2010). 

En patientgrupp som upplever stigmatisering i sjukvården är personer med HIV/AIDS. 

Dessa patienter beskriver att stereotyper spelar en viktig roll i hur de uppfattas och blir 

behandlade i olika vårdsammanhang. De upplever att deras diagnos sätter en stämpel på 

dem, samt att de inte får likvärdig behandling som andra patienter. Vårdpersonal saknar 

empati, ger bristfällig information och vill knappt vidröra patienterna med HIV/AIDS 

(Gagnon, 2015). 

Att patienter med psykisk sjukdom och psykiatriska störningar inte nyttjar den vård som 

finns tillgänglig och väljer att avbryta pågående behandling kan till stor del hänföras till 

stigma. Stigma är ett allvarligt problem och ett hinder för att uppnå livsmål hos patienter 

med psykisk ohälsa. Den förhindrar behandling av psykisk ohälsa, bryter ned självkänslan, 

begränsar det sociala nätverket och hämmar deras sysselsättningsmöjligheter (Pinto-Foltz & 

Logsdon, 2009). 
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Sjuksköterskans roll  

I Sverige finns Hälso- och sjukvårdslagen som styr sjuksköterskors dagliga arbete och värnar 

om människors rätt till lika vård för hela befolkningen. Detta innebär att vård skall utövas 

med synen att alla människor har lika värde och se till den enskilda människans värdighet. 

Lagen påvisar vikten av att främja en god kontakt mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (SFS 2017:30, HSL).  

I sjuksköterskans yrkesprofession ingår en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver att 

sjuksköterskor skall bemöta patienter med respekt för deras egna upplevelser, rätten till att 

fatta egna beslut och att respektera patienters värdighet i alla vårdsammanhang. Vidare ska 

sjuksköterskor respektera människors olikheter och vara öppna för deras sårbarhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa i många olika vårdmiljöer. Många 

sjuksköterskor rapporterar att de kan känna sig otillräckliga, oroliga och uppleva en brist på 

kunskap när det gäller att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

Några vanliga uppfattningar bland sjuksköterskorna inom den somatiska vården är att dessa 

patienter kan vara skrämmande och uppträda oförutsägbart. Vidare menar sjuksköterskorna 

att dessa patienter inte bör vårdas på en allmän avdelning, utan bör behandlas inom den 

psykiatriska vården. Dessa negativa uppfattningar kan ge konsekvenser för både 

sjuksköterskor och patienter (van der Kluit & Goossens, 2011). 

En anledning till sjuksköterskors negativa attityder till patienter med psykisk ohälsa kan 

bero på samhällets sätt att framställa dem. Sjuksköterskor kan påverkas av hur media och 

historien förvränger synen på dessa personer (Horsfall, Cleary & Hunt, 2010; Ross & 

Goldner, 2009).  I Sverige genomfördes en studie om attityder kring psykisk ohälsa där 

resultatet visar att femtio procent av sjuksköterskor hade en negativ inställning till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa (Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011). 
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Omvårdnadsteori  

I Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga aspekter beskriver hon att det 

grundläggande för förståelse kring vad omvårdnad är och hur den ska utföras, är att förstå 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Det är viktigt att sjuksköterskor vet att denna 

interaktion kan upplevas på olika sätt samt att upplevelsen kan påverka patienten och 

dennes tillstånd på ett negativt sätt. Hon menar att ingen kan känna till upplevelsen av 

sjukdom hos någon annan utan att tala med denne, patienten måste själv få berätta.           

Enligt Travelbee är kommunikationen den mest betydelsefulla färdighet som sjuksköterskor 

har. Kommunikation beskrivs likt en ömsesidig process där känslor och tankar förmedlas 

eller delas. Travelbee menar att målet med omvårdnad är att hjälpa en individ som upplever 

sjukdom, att klara av sin situation, sitt lidande och finna en mening i denna upplevelse. För 

att kunna nå detta mål är kommunikation en grundläggande förutsättning. Travelbee 

beskriver kommunikationen som ständigt pågående när två människor möts och den 

utspelar sig både verbalt och icke-verbalt. Det första mötet mellan två individer 

kännetecknas av att de är helt främmande för varandra, då bildas ett första intryck av den 

andre och dennes personlighet. Travelbee menar att sjuksköterskor bör vara medvetna om 

att förutfattade meningar kan påverka hur patienter uppfattas. Sjuksköterskor ska försöka att 

inte tolka patienten efter tidigare erfarenheter och likheter med andra patienter (Travelbee, 

1971, s. 93-96). 

 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, inte bara i Sverige utan över hela världen. Detta 

medför att sjuksköterskor i större utsträckning kommer att möta patienter med psykisk 

ohälsa i alla vårdmiljöer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan ha en negativ 

inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta eftersom de kände sig 

otillräckliga, oroliga och hade bristande kunskaper när det gällde att vårda dessa patienter. 

Utifrån detta blir det betydelsefullt att sjuksköterskor är medvetna om att deras bemötande 

påverkar patienternas upplevelse. Det blir också av vikt att sjuksköterskan tar del av de 

upplevelser som patienterna förmedlar för att kunna förbättra vården och sitt bemötande. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever negativa attityder i mötet med sjuksköterskor. 

 

Metod 

Design  

Denna studie är en litteraturöversikt som syftar till att skapa en överblick av den kunskap 

som finns att tillgå i redan genomförda studier inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat 

område. Litteraturöversikter kan inkludera både kvantitativ- och kvalitativ forskning och 

kan exempelvis användas för att erhålla en fördjupad kunskap inom ett specifikt område 

(Friberg, 2017, s.141-144). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artikelresultaten svara mot syftet. 

Artiklarna skulle inkludera personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av negativa 

attityder i vården. Patienter från olika vårdkontexter inkluderades i litteraturöversikten. 

Vidare skulle patienterna vara över 18 år (all adult) och både män samt kvinnor 

inkluderades. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2017 och ett etiskt 

resonemang skulle återfinnas i artiklarna, eller i den tidskrift som publicerat artikeln. 

Författarna valde att begränsa sökningarna till engelska och svenska språket. Originalartiklar 

vars tidskrifter var peer reviewed och kvalitetsgranskade av författarna inkluderades. 

Artiklar som erhöll hög- eller medel kvalité inkluderades i litteraturöversikten.  De artiklar 

som innefattade patienter med psykisk ohälsa i samsjuklighet med demenssjukdom 

exkluderades.  
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Litteratursökning 

Sökord som användes valdes utifrån relevanta informationsbärande begrepp i 

litteraturöversiktens syfte och översattes sedan till söktermer. I inledningsfasen av 

litteratursökningen användes flera varierande kombinationer av sökord för att söka i de 

olika databaserna. För att återfinna fler till syftet relevanta sökord tog författarna hjälp av en 

bibliotekarie vid Mittuniversitetet. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl med hjälp 

av Headings, PubMed med MeSH termer och i PsycINFO med hjälp av Thesaurus och 

fritextsökningar genomfördes i samtliga databaser.  Sökord som användes var: ”attitude”, 

“consumer attitudes”, ”discrimination”, “encounters”, ”experience”, “health care 

professional”, “illness experience”, ”life experiences”, “lived experience”, ”mental 

disorders”, ”mental health”, “mental health consumer”, “mental illness”, “mental health 

service”, “mentally ill persons”, “nurse-patient relationship”,  ”patients attitudes” ,“patient 

experience” , ”patient experience and expressions”,  “patient satisfaction”,  ”prejudice”, 

“professional-patient relations”, ”stereotyping”, “stigma”, “users”. Sedan utkristalliserade 

sig vissa sökord som användes i sökningar för att få artiklar som relaterade till 

litteraturöversiktens syfte och inklutionskriterier. Vidare användes AND, OR och NOT för 

att avgränsa eller bredda resultatträffarna. I redan utvalda artiklar genomfördes manuell 

sökning i referenslistorna som resulterade i ytterligare tre artiklar till litteraturöversikten. De 

sökningar som genererade resultatartiklar presenteras i bilaga 1.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet utfördes i tre steg. Först lästes titeln, sedan abstraktet och till sist artikeln i sin helhet. 

Detta för att bedöma om artiklarna var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte och 

inklutions- samt exklutions kriterier. Vidare säkerställde författarna att tidskrifterna var 

vetenskapliga genom att granska dessa i Ulrichsweb. Därefter kvalitetsbedömdes artiklarna 

utifrån Fribergs 14 frågor vid granskning av kvalitativa studier. Vid denna granskning fick 

resultatartiklarna hög kvalité om de besvarade frågorna angående problemformulering, 

etiskt resonemang, metodbeskrivning och analysens genomförande. Om resultatartiklarna 

inte besvarade alla dessa frågor erhöll de medel kvalitet. Inga artiklar i 

kvalitetsgranskningen erhöll låg kvalité. I de artiklar som erhöll hög kvalité besvarades 12 till 
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14 av frågorna och de artiklar som erhöll medelkvalitet besvarade som lägst 10 frågor 

(Friberg, 2017, s. 187). Översikt av inkluderade artiklar i litteraturöversikten redovisas i bilaga 

2. 

 

Analys 

Författarnas analys hade sin utgångspunkt i Fribergs (2017, s. 135-137) metod vid analys av 

kvalitativa studier.  Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger, för att få en övergripande 

förståelse av innehållet och fokus lades vid artiklarnas resultatdel. Därefter tilldelades varje 

artikel ett nummer. Vidare analyserade författarna ett artikelresultat i taget, var för sig och 

identifierade de nyckelfynd som svarade på litteraturöversiktens syfte och markerade dessa. 

Författarna fokuserade inte på att sortera likheter och skillnader, utan att identifiera 

patienternas upplevelser för att sammanställa artikelns resultat. Sedan skiftade författarna 

artiklar, upprepade proceduren och därefter jämfördes samt diskuterades dessa 

markeringar. Vidare översattes och sammanfattades innehållet i resultatartiklarna 

tillsammans av författarna och skrevs ner i ett separat dokument och klipptes sönder i 

informationsbärande begrepp märkta med artikelnummer. Denna process upprepades med 

alla artiklar. Sedan lästes nyckelfynden ur de olika artiklarna högt och sorterades i olika 

högar utifrån de likheter och skillnader som identifierades i patienternas upplevelser. 

Högarna lades i separata kuvert som märktes med olika rubriker utifrån nyckelfynden. 

Sedan försäkrade sig författarna att dessa nyckelfynd svarade mot syftet. Till sist 

sammanställdes resultatet under tre rubriker som beskrev de känslor och upplevelser 

patienter erfarit. 

 

Etiska överväganden 

Denna litteraturöversikt innefattar personer med psykisk ohälsa, vilka beskrivs av Polit och 

Beck (2017. s. 149-150) som en sårbar grupp. Därför var det viktigt för författarna att ett etiskt 

resonemang fanns i resultatartiklarna. För att inte förvanska resultatet i artiklarna har 

översättningarna genomförts med försiktighet och vid tveksamheter med hjälp av 
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elektroniskt lexikon. Citat har bevarats på engelska för att eliminera risk för feltolkning av 

dess innebörd.  

 

 

Resultat 

Resultatet i litteraturöversikten bygger på elva kvalitativa artiklar. Dessa studier utfördes i 

Australien, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA.    

I samtliga artiklar intervjuades patienter med psykisk ohälsa om sina upplevelser av 

stigmatisering i vården. Dessa upplevelser baserar sig på händelser i olika vårdmiljöer 

såsom; akutmottagning, psykiatrisk slutenvård, allmänsjukhus och vårdcentraler. 

Huvudfynden i resultatet utmynnade i tre rubriker; Bemötas som en diagnos eller ett nummer, 

Känsla av maktlöshet och Känsla av att vara försummad. Artiklarnas bidrag till resultatet 

redovisas i tabell 1. Resultatartiklar med hög kvalité redovisas först och därefter artiklar av 

medel kvalitet. 

 

Tabell 1. Artiklarnas bidrag till resultatet. 

Artikel Bemötas som en diagnos 

eller ett nummer 
Känsla av maktlöshet Känsla av att vara försummad 

Clarke et al., 2007          X 
 

         X 

Gaillard et al., 2009          X          X          X 

González-Torres et al., 2006          X 
 

         X 

Happell et al., 2016          X          X 
 

Liggins & Hatcher, 2005          X          X          X 

Malins et al., 2006          X          X          X 

Morgan et al., 2016          X          X          X 

Sweeney et al., 2015 
 

         X 
 

Tidefors & Olin., 2010          X          X           X 

Yuksel et al., 2014          X          X 
 

Ådnøj Eriksen et al., 2014 
 

         X          X           X 
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Bemötas som en diagnos eller ett nummer 

Under denna rubrik beskrivs hur patienter upplever stigmatisering när de inte blir sedda 

som unika individer. 

I González-Torres, Oraa, Arístegui, Fernández-Rivas och Guimon (2006), Happell, Ewart, 

Bocking, Platania-Phung och Stanton (2016) och Morgan, Reavley, Jorm och Beatson (2016) 

upplevde patienterna stigmatisering när de enbart blev sedda som sin diagnos eller som ett 

nummer. När patienterna sökte vård för sina fysiska besvär blev dessa misstolkade och 

relaterades till deras psykiska ohälsa. En patient i Morgan et al. (2016) beskrev hur denne 

försökt förmedla sina fysiska besvär men att detta tolkades som oro och patienten 

uppmanades att meditera. En annan patient beskrev sin medicinska bakgrund och blev 

bemött med tvivel över hur denne kunde vara både högutbildad, framgångsrik och 

samtidigt lida av psykisk ohälsa. Enligt Happell et al. (2016) beskrev patienterna hur 

sjuksköterskorna inte enbart stigmatiserade enskilda diagnoser eller symtom utan all psykisk 

ohälsa: 

..It doesn't just happen to the people who have, sort of, more visible mental illness 

like severe schizophrenia or something like that. It happens to everybody. The second 

you´ve got that red flag on your file…. That`s why we've got to get rid of it, the 

stigma or whatever it is that´s holding us down (Happell, Ewart, Bocking, Platania-

Phung & Stanton, 2016, p. 2938). 

 

Enligt Ådnøy Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør och Karlsson (2014)  upplevde patienterna 

att sjuksköterskorna hade en förutbestämd syn på vilka patienterna var och hur de 

förväntades vara. Patienterna beskrev att sjuksköterskorna inte relaterade till den patient de 

hade framför sig, utan till den bild de föreställt sig av patienten innan de träffats. En patient 

beskrev hur denne inte kunde känna igen sig själv i den bild som sjuksköterskan skapat, 

vilket gjorde att patienten inte kunde ta till sig sjuksköterskans råd. Patienterna i Clarke, 

Dusome och Hughes (2007) beskrev att när de blivit identifierade som “patienter med 

psykisk ohälsa” spelade det ingen roll att de hade fysiska åkommor. De blev ändå 

behandlade som “psykpatienter”. Upplevelsen av att sjuksköterskorna hade en förutbestämd 

syn ledde enligt Yuksel, Bingol och Oflaz (2014) till att patienterna upplevde känslor av att 

vara mindre värd än andra, hopplöshet och svaghet. De fick låg självkänsla och kunde bli 

aggressiva i vårdmötet. I Liggins och Hatcher (2005) beskrev en patient effekten av att bli 

sedd som en diagnos. Den liknades vid en rutin, där patienterna blir kategoriserade och 
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placerade i ett fack. Detta leder till känslor av att aldrig komma ifrån att bli sedd som en 

diagnos. 

I Gaillard, Shattell och Thomas (2009) upplevde patienterna att de blev sedda som ett 

nummer och blev därmed reducerade som individer av sjuksköterskorna. Patienterna 

beskrev hur sjuksköterskorna ser dem som något som behöver lagas och ser inte de 

åkommor patienten sökt för. Patienterna upplever att sjuksköterskorna ville hitta en snabb 

lösning på problemet. Detta ledde till att patienterna blev upprörda då de såg sig själva som 

komplexa individer och inte enbart ett problem med en enkel lösning. I Gaillard et al. (2009) 

och Malins, Oades, Viney och Aspden (2006) medförde detta att patienterna fick känslan av 

att bara vara ett nummer eller ett problem, snarare än att ses som en hel människa med 

individuella kvaliteter och behov. Patienterna i Tidefors och Olin (2010) beskrev psykisk 

ohälsa som något väldigt opersonligt och som snabbt behövde åtgärdas, för att kunna 

passera vidare i vårdkedjan. “It´s a bit like mass production, it's a stamp. And after a look in 

the medicine record...yes, we change the medicine there, stamp and move on. Stamp and 

move on. I just hope I won't get ill again” (Tidefors & Olin, 2010, p. 5).  

 

Känsla av maktlöshet 

Under denna rubrik beskrivs patienternas upplevelse av stigmatisering när de inte kan vara 

sig själva. 

Enligt Ådnøy Eriksen et al. (2014) och Gaillard et al. (2009) upplevde patienter maktlöshet 

när de var tvungna att tänka på hur de uppförde sig och hur de talade i mötet med 

sjuksköterskorna, för att undvika att bli uppfattad på ett felaktigt sätt. Patienterna blev 

försiktiga med att avslöja att de hade psykisk ohälsa eftersom de var rädda att tolkas som 

galna. Detta medförde ett dilemma för patienterna om vad de kunde dela med sig av, på 

vilket sätt och till vem. Patienterna valde att censurera sina ord och fraser för att undvika 

misstolkning, vilket ledde till att de kände sig avskräckta och frustrerade. Det blev svårt för 

patienterna att både vara öppna, kunna dela med sig och samtidigt skydda sina gränser. När 

relationen till sjuksköterskan utmärks av försiktighet, leder detta till att patienterna inte är 

förmögna att vara sig själva. Deras beteende blir då kopplat till deras sjukdom och medför en 

stark känsla av obehag. 
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I Sweeney, Gillard och Wykes (2015) upplevde patienterna maktlöshet utifrån att de kände 

sig tvingade att undanhålla viss information från sjuksköterskorna. Orsaken till detta var att 

undvika att påverka sjuksköterskornas inställning till dem. 

Patienterna i Tidefors och Olin (2010) upplevde maktlöshet i mötet med sjuksköterskorna 

utifrån att deras beteenden och känslor kunde tolkas som symptom på psykisk ohälsa. Utan 

hänsyn till om dessa beteenden och känslor upplevs av alla människor, misstolkas de. Detta 

leder till en rädsla hos patienterna eftersom de måste kämpa med sitt sätt att vara och ändra 

på sig för att inte misstolkas. “Sometimes you watch your tongue quite a lot...so you avoid 

saying something that can be understood as mentally ill” (Tidefors & Olin, 2010, p. 4).  

Enligt Gaillard et al. (2009) och Sweeney et al. (2015) upplevde patienterna maktlöshet när de 

kände att de blev nedtryckta, överkörda och ”trampade på” av sjuksköterskorna. Patienterna 

upplevde att de var tvungna att göra som sjuksköterskorna sa vare sig de ville eller inte. 

Detta ledde till känslor av att inte ha några rättigheter i vårdmötet. Vidare beskrev 

patienterna hur de inte blev involverade i sin egen vård och inte sågs som självständiga 

vuxna, eller kompetenta individer. Detta liknade patienterna med att bli behandlade som 

barn och beskrev hur de blivit förödmjukade, nedvärderade och ignorerade. Att patienterna 

anses som icke kompetenta individer har även Happell et al. (2016) beskrivit. När 

patienterna ville delta i sin egenvård möttes de ofta av tvivel.  

Enligt patienterna i Liggins och Hatcher (2005) och Sweeney et al. (2015) var inte 

sjuksköterskorna medvetna om den makt de hade i det sätt de talade, i orden de valde eller i 

den tystnad de ibland svarade med. 

They`ve still got some sort of power over you and it's as if they're sort of, you know, I 

feel as though, well I just feel I`ve got to go along with what they say, whether you 

agree with it or not as a human being, you know, and you should have rights, certain 

rights (Sweeney et al., 2015, p. 1082). 

 

I Happell et al. (2016), Malins et al. (2006) och Morgan et al. (2016) upplevde patienterna att 

sjuksköterskorna inte lyssnade på dem. Patienterna beskrev att när de försökte förmedla 

önskningar angående sin behandling, så lyssnade inte sjuksköterskorna, vilket visade sig 

genom de svar som patienterna fick. Detta resulterade i känslor av ensamhet och 

uppgivenhet. Vidare upplevde patienterna att det är sjuksköterskorna som är beslutstagare 

och avgjorde om patienten skulle bli hörd eller inte. Patienterna i Tidefors och Olin (2010) 

liknar detta vid “att prata med en vägg”. 
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Patienterna i Happell et al. (2016), Morgan et al. (2016) och Sweeney et al. (2016) upplevde att 

sjuksköterskorna inte trodde på dem. Det var en återkommande upplevelse att 

sjuksköterskorna ifrågasatte och ignorerade patienterna. I Sweeney et al. (2016) framkom att 

upplevelsen av att inte bli betrodd var speciellt relaterad till försämringar i 

sjukdomstillståndet och biverkningar av medicinering. Patienterna beskrev hur de var 

tvungen att övertyga sjuksköterskorna om att de var i behov av hjälp. I Tidefors och Olin 

(2010) beskrev en patient hur denne känt hopplöshet vid att ens försöka opponera sig mot 

biverkningar av medicinering. Detta eftersom sjuksköterskorna inte såg patienterna som 

trovärdiga, utan vill tala om för dem vad det var de upplevde.  

 

I studien av Happell et al. (2016) upplevde patienterna att deras fysiska åkommor inte 

uppmärksammades. Orsaken till detta var att patienterna inte ansågs kapabla att skilja på 

sina fysiska och psykiska symtom. En patient beskrev hur denne sökt hjälp för en fysisk 

åkomma upprepade gånger under 15 års tid.  Patienten avfärdades med att det inte fanns 

något fel på denne och ansågs vara galen. Patienten beskrev vidare att på detta sätt blir 

många vårdfall bedömda som psykisk ohälsa, när de i själva verket är fysiska problem som 

inte tas på allvar. Enligt patienterna i Yuksel et al. (2014) ledde upplevelser av att inte bli 

betrodda till dålig självkänsla och en känsla av att vara mindre värd. 

 

Känsla av att vara försummad 

Under denna rubrik beskrivs patienters upplevelse av stigmatisering när de inte blir 

delaktiga i sin egen vård. 

I Morgan et al. (2016), Gonzàlez-Torres et al. (2006) och Malins et al. (2006) upplevde 

patienterna att de blev försummade när de fick otillräcklig information från 

sjuksköterskorna. De informerade patienterna att de skulle äta medicin utan vidare 

förklaring och information. Enligt González-Torres et al. (2006) leder detta till att patienterna 

kände sig mindre värda än andra och upplevde att de inte var viktiga nog för att få 

information, eller att bli involverade i beslut angående sin egen behandling. En patient i 

Malins et al. (2006) beskrev en händelse där denne fått ett nytt läkemedel utan information 
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om vare sig biverkningar eller namnet på medicinen. Patienten fick själv fråga allt den ville 

veta om den aktuella medicineringen. I Tidefors och Olin (2010) beskrev patienterna hur 

information ibland kom via post, vilket ledde till att en redan svår och sårbar situation blev 

än värre. En patient fick reda på sin psykiatriska diagnos via ett brev i posten. Patienten blev 

chockerad och hade hellre fått denna information personligen. 

Enligt Gaillard et al. (2009), Morgan et al. (2016) och Ådnøy Eriksen et al. (2014) upplevde 

patienterna att det saknades förståelse hos sjuksköterskorna. Patienterna ansåg att 

sjuksköterskorna inte var stöttande, omtänksamma och saknade empati. I Gaillard et al. 

(2009) beskrev patienterna en känsla av frustration när kommunikationen och förståelsen i 

vårdmötet inte fungerade. Enligt Ådnøy Eriksen et al. (2014) upplevde patienterna att 

sjuksköterskorna inte förstod dem när de befann sig i kris och inte hjälpte dem att uttrycka 

sina upplevelser. När sjuksköterskorna saknade förståelse ledde detta till att patienterna 

upplevde känslan av att förlora hoppet, likgiltighet och kraftlöshet. En patient i Morgan et al. 

(2016) uttryckte “They said that you need a miracle, was not really supportive at all” 

(Morgan et al., 2016, p. 758).  

 

I Morgan et al. (2016) upplevde patienterna att sjuksköterskorna hade ett undvikande 

beteende gentemot dem. Detta kunde leda till underdiagnostisering eller felbehandling för 

patienterna. Enligt Yuksel et al. (2014) upplevde patienterna att det fanns en pågående kamp 

mellan dem och sjuksköterskorna, där de står på olika sidor i stället för att samarbeta mot ett 

gemensamt mål. Patienterna i Ådnøy Eriksen et al. (2014) beskrev att de inte vill vara 

ensamma i vårdrelationen, utan få bort känslan av “jag” och “dem“ till att istället uppleva 

hur de arbetar tillsammans som “vi”. 

Enligt González-Torres et al. (2006) och Morgan et al. (2016) upplevde patienterna att de fick 

annorlunda behandling i jämförelse med andra patienter utifrån sin psykiska ohälsa. 

Patienterna i Morgan et al. (2016) beskrev hur de fick vänta längre än andra patienter på 

vård, blev tidigigare utskrivna från sjukhusen och upplevde en brist på återkontroller. Även 

patienterna i Clarke et al. (2007) erfor detta. En patient beskrev en känsla av att bli övergiven 

i väntrummet, precis som att patienter med psykisk ohälsa inte var värd någon 

uppmärksamhet. I Liggins och Hatcher (2005) beskrev patienterna hur de kunde vara precis 

lika sjuka som andra patienter men att deras psykiska ohälsa satte sig i vägen för att få den 
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hjälp de behövde. En patient som var inneliggande på sjukhus beskrev hur sjuksköterskorna 

kunde fråga alla andra patienter i salen om deras upplevda smärta och behov av 

smärtlindring, för att sedan gå ut ur rummet: 

 

It's sort of once you´ve been labelled with a mental illness then it, I don't know what 

it is, but suddenly your pain that you are feeling, if you do like if you cut your leg off 

or cut a toe off or something, the pain that you feel as a person with mental illness is 

isn't as real as a person who is feeling the exact same thing without a mental illness 

(Liggins och Hatcher, 2005, p. 362). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna sökte igenom tre databaser grundligt, för att inhämta all tillgänglig och aktuell 

forskning. Författarna ändrade och kombinerade flera olika synonymer av psykisk ohälsa i 

databassökningarna. Först när författarna ändrade sökorden från mental illness till mental 

health och mental disorder påträffades fler för ämnet relevanta artiklar. Trots detta 

påträffades inga artiklar i PubMed, eftersom MeSH- termerna inte gav tillräckligt relevanta 

träffar. I början av litteratursökningen fick författarna ett stort antal träffar men övervägande 

delen av dessa artiklar förkastades utifrån patienters upplevelser av stigma och negativa 

attityder ur sociala-, familje-, media- och självstigma perspektiv. När sökningarna smalnades 

av påträffades få men relevanta träffar som svarade mot syftet i vårdsammanhang. 

Sökningar med inriktning mot specifika psykiatriska diagnoser genomfördes inte, då 

författarna var intresserade av alla patienters upplevelser av negativa attityder mot psykisk 

ohälsa. Nio artiklar med generell inriktning på psykisk ohälsa påträffades genom sökningar i 

databaser och två relevanta artiklar återfanns i dessa artiklars referenslistor. Författarna 

valde att inkluderade dessa artiklar i litteraturöversikten trots att de var inriktade mot 

specifika sjukdomstillstånd, eftersom de tillförde ytterligare upplevelser. I de artiklar som 

innehöll både patienters, anhörigas eller vårdpersonals erfarenheter använde sig författarna 

endast av patienternas upplevelser till resultatet. 
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 I två av resultatartiklarna saknades ett tydligt etiskt ställningstagande. Författarna 

förvissade sig då om att artiklarna uppfyllde de kriterier som de publicerande tidskrifterna 

hade för etiskt resonemang. 

Författarna valde Fribergs (2017) frågor vid kvalitetssgranskning eftersom dessa använts vid 

ett tidigare tillfälle och öppnar upp för en djupgående tolkning av artiklarna. En styrka i 

granskningen var att författarna genomförde den tillsammans, eftersom de då kontinuerligt 

diskuterade och tolkade artiklarnas relevans ur olika synvinklar. Utifrån 

kvalitetsgranskningen fick artiklarna olika utrymme i resultatet. Detta är en styrka i 

litteraturöversikten eftersom artiklar med hög kvalité gav resultatet större tillförlitlighet.  

När författarna var oeniga i analysen av resultatet har detta uppfattats som en styrka, då 

olika synvinklar och argument bidragit till att resultatet genomgått en grundligare analys. 

I litteraturöversikten har författarna valt att kalla alla vårdprofessioner för sjuksköterskor, 

utifrån att artiklarna inte alltid preciserat vilken vårdprofession patienterna relaterat till. 

Resultatet är trots detta applicerbart för all hälso- och sjukvårdspersonal, vilket ses som en 

styrka.  

Resultatartiklarna kom från många delar av världen och detta ser författarna som en styrka 

eftersom litteraturöversiktens resultat blir överförbart i Sverige såväl som i större delar av 

världen. Dock kan det finnas varierande kulturella aspekter av hur psykisk ohälsa uppfattas 

vilket kan påverka hur resultatet kan användas.  

Patienternas upplevelser skildrar sig i olika vårdmiljöer men återger liknande erfarenheter. 

Detta ses som en styrka eftersom sjuksköterskor arbetar i olika vårdsammanhang och 

därmed kan litteraturöversiktens resultat användas var som helst.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

stigmatisering i mötet med sjuksköterskor. Patienterna beskriver att de inte blir sedda som 

unika individer, att de inte kan vara sig själva och att de inte känner sig delaktiga i sin egen 

vård.  
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Bemötas som en diagnos eller ett nummer  

I resultatet framgår att patienter med psykisk ohälsa inte ses som unika individer av 

sjuksköterskor, utan ses istället som ett nummer eller en diagnos som ska passera 

sjukvårdssystemet. Ovanstående resultat stämmer även överens med andra patientgruppers 

erfarenheter av stigmatisering. I Gagnon (2015) beskriver patienter med HIV sina 

erfarenheter av att bli stämplade och bemötta som en diagnos. De känner sig endast som 

Hiv-positiva patienter i vårdsammanhang och sjuksköterskorna ser inte personen bakom 

diagnosen. I Shattell, McAllister, Hogan och Thomas (2006) förändrades patienter med 

psykisk ohälsas känslor av att endast vara sin diagnos när sjuksköterskorna bemötte dem 

som unika individer, vilket fick dem att känna sig värdefulla och förstådda. En anledning till 

att patienter upplever att de endast är sin diagnos eller ses som ett nummer kan enligt 

författarna av litteraturöversikten vara att sjuksköterskor endast ser på vårdmötet som en 

uppgift att utföra. En ytterligare anledning kan vara att sjuksköterskorna tar med sig 

erfarenheter från tidigare eller liknande patientmöten. Detta kan innebära att sjuksköterskor 

redan har en medveten eller omedveten syn på patienten, och glömmer bort att denne är 

unik. Detta menar van der Kluit och Gossens (2011) orsakas av att sjuksköterskor närmar sig 

patienter utifrån ett uppgiftsorienterat perspektiv istället för ett patientfokuserat perspektiv. 

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att sjuksköterskor förminskar patienter som människor 

och ser dem inte som unika individer. I Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) beskrivs att en viktig förutsättning för omvårdnad är att det 

sker på personnivå eftersom varje individ är ensam i sitt slag. Detta innebär att patienten 

efter sina egna förutsättningar ska bemötas ur ett personcentrerat förhållningssätt. Även 

Travelbee (1971, s. 28) betonar betydelsen av att sjuksköterskor kan se det unika i varje 

person. Hon menar att det inte finns två människor som är identiska, inte ens tvillingar. 

Trots att individer har samma grundläggande behov så är styrkan och intensiteten av dessa 

behov varierande och uttrycks på olika sätt. Detta utifrån de livserfarenheter som varje 

människa har med sig. Sjuksköterskor bör ha en förförståelse inför varje vårdmöte att 

människor är mer olika än lika. 
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Känsla av maktlöshet  

Resultatet visar att patienter upplever att sjuksköterskor har makt över dem när de väljer att 

inte tro på det patienter förmedlar, inte lyssnar till deras berättelser eller inte förstår dem. I 

Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) beskrivs att mötet mellan 

patienter och sjuksköterskor inte är jämlikt, eftersom patienter är i behov av hjälp. Därför är 

det betydelsefullt att sjuksköterskor reflekterar över aspekter av makt och människors olika 

behov av varandra. Sjuksköterskor bör vara medvetna om att patienter sitter i en 

beroendeställning och att de har ett stort inflytande på deras vård. Patienters hälsa är 

beroende av att sjuksköterskor har den kunskap som krävs och ett förhållningssätt som är 

öppet för samarbete. Patientberättelsen blir då en förutsättning för att samarbetet ska 

fungera och det är angeläget att sjuksköterskor tar den i beaktande, för att de tillsammans 

ska kunna planera vården.  

 

Författarna av litteraturöversikten anser att det är betydelsefullt att sjuksköterskor är 

medvetna om den makt de har över patienter för att minska den skillnad som finns. Genom 

att sjuksköterskor lyssnar, visar förståelse och omtanke kan detta minska patienters 

upplevelser av maktlöshet. Patienter i Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen och Välimäki, (2008) 

upplevde att de hade större makt över sin situation när sjuksköterskor visade respekt och 

empati för dem. En orsak till att patienter upplever känslor av maktlöshet kan enligt 

författarna av litteraturstudien vara att sjuksköterskor inte anstränger sig tillräckligt för att 

lyssna och försöka förstå det patienterna förmedlar. Detta kan vara avgörande om förståelse 

ska uppnås för att undvika missförstånd samt för att sjuksköterskor och patienter ska kunna 

planera vården tillsammans. Sjuksköterskor i Farley-Toombs (2012) studie beskriver att när 

de använde sig av patientcentrerad omvårdnad så skapades tillit till patienterna, genom att 

sjuksköterskorna var närvarande, lyssnade och bekräftade dem. Detta ledde till goda 

relationer mellan patienter och sjuksköterskor och att stigma kring patienter med psykisk 

ohälsa minskade. 

 

Travelbee (1971) menar att en misslyckad kommunikation kännetecknas av att en individ 

inte lyssnar, tar emot eller inte hör det som förmedlas av den andre. Att lyssna är en aktiv 

process som kräver energi och förmåga att fokusera hela sin uppmärksamhet på den som 

talar. Vidare beskriver Travelbee att när sjuksköterskor misslyckas med att lyssna, tolkas 
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detta av patienterna som att de har ett bristande intresse för dem. För att lyssna bör 

sjuksköterskor ge sitt fulla fokus, sin odelade uppmärksamhet och vara närvarande i 

situationen både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att sjuksköterskor inte tittar ut genom 

fönstret, trummar med fingrarna, tittar på klockan eller något annat som distraherar 

kommunikationen. Travelbee beskriver att professionella sjuksköterskor bör medvetet 

förbättra sin förmåga att lyssna, att höra och tolka vad som förmedlas i samspelet med 

patienter. Sjuksköterskor bör sträva efter att bli mer observant i kommunikationen med 

andra och vara villiga att använda den energin som krävs till att kommunicera på ett 

meningsfullt sätt. Travelbee har en grundläggande regel för sjuksköterskor att använda i 

samspelet med sjuka patienter. Detta är att aldrig anta att en sjuk människa tycker om att 

prata lika lite eller lika mycket som sjuksköterskan gör. Istället bör sjuksköterskor sträva 

efter att anpassa sig till den sjukes tempo och takt i konversationen (Travelbee, 1971, s.112-

113).  

 

Känsla av att vara försummad 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att patienter med psykisk ohälsa upplever att de 

får sämre vård och har ett mindre värde än andra patienter. I Gagnon (2015) beskriver alla 

patienterna någon form av statusförlust på grund av att de blivit märkta och diskriminerade 

utifrån sin HIV- diagnos. Patienterna beskriver upplevelser av att bli sedda som andra 

klassens medborgare eller att de inte har samma rättigheter utifrån sin HIV-diagnos. Dessa 

patienter observerade hur sjuksköterskorna behandlade dem annorlunda än andra patienter. 

En anledning till att patienter upplever att de får sämre vård och har ett mindre värde kan 

enligt författarna av litteraturöversikten vara att sjuksköterskor har brist på kunskap och 

saknar resurser för att möta upp patienters behov. En annan anledning kan vara att 

sjuksköterskor låter sina egna värderingar om människor styra deras agerande och inte de 

värderingar som yrkesprofessionen har på dem. 

 

Författarna anser att trots kunskap- och resursbrist måste sjuksköterskor kunna bemöta och 

vårda patienter med psykisk ohälsa. Det blir betydelsefullt att sjuksköterskor inte låter sina 

personliga värderingar om människor styra deras agerande, utan att de utgår från sin 

yrkesroll. Detta innebär att sjuksköterskor behöver rannsaka sina egna värderingar och möta 
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de krav som professionen ställer på dem. Sjuksköterskor i Poggenpoel, Myburgh och Morare 

(2011) beskriver att deras brist på kunskap och färdigheter leder till känslor av frustration, 

rädsla och oro i mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Till följd av denna brist har 

sjuksköterskorna svårt att skapa en god kontakt med dessa patienter. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017), är det 

sjuksköterskans ansvar att ständigt kritiskt utvärdera sina styrkor och svagheter. Detta för 

att kunna utveckla och fördjupa sin professionella kompetens. Ett etiskt förhållningssätt skall 

vara utmärkande för sjuksköterskors arbete. 

 

Enligt författarna av litteraturöversikten spelar sjuksköterskeutbildningen en viktig roll i att 

bekämpa negativa attityder kring psykisk ohälsa. Granados-Gámez, López Rodríguez, 

Corral Granados och Márquez-Hernández (2015) menar att sjuksköterkestudenters negativa 

attityder skiljer sig till att vårda patienter med psykisk ohälsa beroende av om de varit i 

kontakt med denna patientgrupp eller inte. Hade studenterna varit i kontakt med denna 

patientgrupp under den verksamhetsförlagda praktiken eller i sitt privatliv var de mer 

positivt inställda till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Författarna av 

litteraturöversikten menar att det är betydelsefullt att sjuksköterskestudenter har direkt 

interaktion med denna patientgrupp. Detta för att ta med sig kunskap om att dessa patienter 

inte är mindre värda och förtjänar samma vård som andra patientgrupper, redan innan de 

blir legitimerade sjuksköterskor.  I Plant och White (2013) anser en sjuksköterska att 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa innefattar de grundläggande kunskaper som 

varje sjuksköterska bör ha och använda i sitt dagliga arbete. Författarna av 

litteraturöversikten menar att sjuksköterskorna finns till för patienterna oavsett diagnos och 

ska kunna se att varje individ har ett värde. 

Enligt Travelbee (1971) kan en förståelse för skillnader och likheter hos alla individer styra 

sjuksköterskors uppfattningar och beteenden. En viktig del i detta är att se att alla människor 

har ett värde. Vanligtvis finns en skillnad mellan vad sjuksköterskan tror, och de egentliga 

uppfattningar denne har. Travelbee menar att detta visas genom sjuksköterskors handlingar 

i kontakt med andra människor. Många sjuksköterskor säger att de tror att varje människa 

har ett värde och är värdefull. Detta är inte problemet, utan hur högt de väljer att värdera 

någon och vilka kriterier som styr hur de värderar denne, är det som sjuksköterskan bör ha i 
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åtanke. Enligt Travelbee har alla människor kriterier som används för att tillskriva någons 

grad av värde. Dessa kriterier används troligtvis av de flesta individer och anledningen till 

dess ursprung kommer främst ifrån den kultur man växt upp i. Kriterierna kan påverka hur 

människor väljer att värdera andra. Olika kulturer har varierande prioriteringar på värde.  I 

vissa kulturer så är till exempel barn högre värderade än äldre personer och en stark individ 

högre värderad än en med funktionshinder. Alla individer i en kultur behöver inte rätta sig 

efter de kriterier som råder, men bör vara medvetna om att de finns och kan påverka hur 

individerna agerar. När det kommer till omvårdnad, bör sjuksköterskor acceptera att varje 

människa har ett värde och är värdefull, när de tillämpar sina kunskaper i praktiken. Vidare 

menar Travelbee att ingen individ kan ha den visdom eller kunskap som gör denne lämplig 

att bedöma värdet på en annan människa (Travelbee, 1971, s.29-30). 

Slutsats  

Sjuksköterskors negativa attityder som relaterar till psykisk ohälsa har i dagsläget inte helt 

försvunnit, men har genom ökade kunskaper reducerats. Däremot kvarstår dessa negativa 

attityder i samhället till följd av okunskap vilket innebär att det finns behov av ytterligare 

forskning. Författarna anser att det behövs mer kvalitativ såväl som kvantitativ forskning i 

detta område. Detta för att kunna se framtida utveckling och att få en mer omfattande bild 

av hur vanligt förekommande stigma/negativa attityder är hos patienter med psykisk ohälsa. 

Med tanke på att psykisk ohälsa stadigt ökar, blir det viktigt att identifiera de faktorer som 

påverkar personer med psykisk ohälsa negativt. Det är patienters erfarenheter och 

uppfattningar om stigma som är den viktigaste kunskapskällan för att förebygga dess 

uppkomst. 

Litteraturöversikten har genom att beskriva patienter med psykisk ohälsas erfarenheter av 

negativa attityder i mötet med sjuksköterskor visat att det påverkar både deras fysiska- och 

mentala hälsa. Detta medför att dessa patienter inte får den vård de har rätt till. Denna 

litteraturöversikt kan användas som ett hjälpmedel för sjuksköterskor att förbättra 

patientmötet genom att ta del av patienter med psykisk ohälsas egna erfarenheter och 

känslor av hur sjuksköterskors negativa attityder påverkar dem. 
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Åtgärder som bör tillämpas för att förebygga stigma kan vara att varje arbetsplats synliggör 

de problem och vilka konsekvenser ett negativt bemötande har för patienter. Sjuksköterskor 

bör kontinuerligt utvärdera sitt eget förhållningssätt och sina värderingar i mötet med 

patienter. Detta innebär att kritiskt granska sina egna styrkor och svagheter. Förutfattade 

meningar och rädslor bör bearbetas för att uppfylla de krav som ställs på professionen. 

Genom att interagera med denna patientgrupp redan under sjuksköterskeutbildningen och 

utöka den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri kan detta leda till att stigma 

förebyggs och att negativa attityder förändras. Sjuksköterskor har ett eget ansvar att erhålla 

den kunskap som krävs. Oavsett vad resultatet visar kan inte sjuksköterskor utgå ifrån att 

alla patienter med psykisk ohälsa upplever stigmatisering, utan bör arbeta med att främja en 

god patientrelation oavsett diagnos.   
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökningar och urval. 

 

Datum, 

databas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval Författare, årtal 

170512 

Cinahl 

(MH "Stigma") AND (MH "Mental 

Disorders") AND (MH "Professional-

Patient Relations") AND (MH 

"Prejudice") NOT dementia 

2000-2017. engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult, 

1 *1 

**1 

***1 

****1 

Happell, B., Ewart, S B., 

Bocking, J,. Plantania-

Phung, C., & Stanton, 

R. 2016. 

170518 

Cinahl 

(MH "Mental Disorders") AND (MH 

"Professional-Patient Relations") AND 

(MH "Stigma") NOT dementia 

 

2000-2017. engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult 

8 *4 

**3 

***2 

****2 

 

 

Liggins, J., & Hatcher, 

S. 2005. 

Yuksel, C., Bingol, F., & 

Olaf, F. 2013. 

170605 

Cinahl 

(MH "Mental Disorders") AND (MH 

"Patient Attitudes") AND (MH "Life 

Experiences") NOT dementia 

 

2000-2017. engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adul, 

 

18 *5 

**4 

***1 

****1 

Ådnöy Eriksen, K., 

Arman, M., Davidson, 

L., Sunför, B., Karlsson, 

B. 2014. 

170828 

Psycinfo 

Fritext- 

sökning 

(mental Health service users) AND 

(experience) AND (stigma) AND 

(mental disorder) NOT (dementia) 

2000-2017 engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult 

72 *8 

**6 

***1 

****1 

Sweeney, A., Gillard, 

S., & Wykes, T. 2015. 

170914 

Cinahl 

Fritext- 

sökning 

(Mental health) AND (Discrimination) 

AND (Stigma) AND (Healthcare 

professional) NOT (Dementia) 

2000-2017 engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult 

5 *2 

**2 

***1 

****1 

Morgan, A J., Reavley, 

N J., Jorm, A F., & 

Beatson, R. 2016 

170914 

Psycinfo 

Fritext- 

sökning 

(mental disorder) AND 

(mentally ill persons) AND (patient 

satisfaction) AND (consumer attitudes) 

NOT (dementia) 

2000-2017 engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult 

8 *4 

**3 

***1 

****1 

Malins, G., Oades, L., 

Viney, L., & Aspden, S. 

2006 

170915 

Cinahl 

Fritext- 

sökning 

(patient satisfaction) AND 

(professional-patient relations) AND 

(mental health patients) NOT 

(dementia) 

 

2000-2017 engelska, 

svenska, peer rewied, 

all adult 

66 *7 

**4 

***1 

****1 

Gaillard, L M., Shattell, 

M M., & Thomas, S P. 

2009. 
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Bilaga 2. Översiktstabell för inkluderade artiklar  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 
 

Patienter Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Clarke, D E., 

Dusome, D., 

& Hughes, L. 

(2007) 

Canada 

Att ta reda på hur 

patienter med 

psykisk ohälsa 

upplever vården på 

akutintag på 

allmänsjukhus. 

 

 

27  Kvalitativ. Tolkande 

studie. 

Focusgruppintervjuer 

utifrån tre olika frågor. 

Materialet analyserades till 

teman. 

Patienterna blev lågt 

prioriterade, blev inte 

betrodda och deras 

fysiska besvär avvisades. 

Medel 

Gaillard, L 

M., Shattell, 

M M., & 

Thomas, S P. 

(2009) 

USA 

Att undersöka 

patienter med 

psykisk ohälsa och 

deras erfarenheter av 

att bli missförstådda. 

 
20 Kvalitativ sekundär-analys 

Öppna djupgående 

intervjuer. Existentiell 

fenomenologisk ansats 

användes för att analysera 

data. 

Teman som framkom 

uttryckte patienternas 

erfarenheter av att bli 

missförstådda: skydd 

mot sårbarhet, ett 

föremål som behöver 

lagas och att bli 

behandlad som ett barn.  

Hög 

González-

Torres, M A., 

Oraa, R., 

Arístegui, M., 

Fernández-

Rivas, A., & 

Guimon, J. 

(2006) 

Spanien 

Undersöka 

erfarenheter av 

stigma och 

diskriminering hos 

patienter med 

schizofreni och deras 

anhöriga och att 

reflektera över 

konsekvenserna av 

dessa erfarenheter 

från patient-, 

anhörig- och 

samhällsperspektiv 

 
18 Kvalitativ  

utforskandestudie. 

Fokusgruppintervjuer 

genomfördes. 

 

Patienterna kände sig 

mindre värda än andra, 

fick annorlunda 

behandling, deras 

fysiska besvär förbisågs 

och de fick bristfällig 

information. 

Medel 

Happell, B., 

Ewart, S B., 

Bocking, J., 

Platania-

Phung, C & 

Stanton, R. 

(2016) 

Australien 

Att fastställa 

synpunkter och 

erfarenheter hos 

patienter med 

psykisk ohälsa 

beträffande 

tillgänglighet och 

kvalitén på den vård 

och behandling som 

erhölls för deras 

fysiska hälsobehov. 

 

  

 

 

 

 

31 Kvalitativ 

Utforskande studie 

Fokusgrupp- intervjuer, 

som transkriberades av en 

utomstående tjänst. Data 

analyserades sedan 

separat av två medlemmar 

i forsknings laget. 

Huvudteman i resultatet 

var att vårdpersonal 

relaterade fysiska 

symtom till den 

psykiska ohälsan, 

agerade avvisande och 

de hade en förutfattad 

mening om patienter 

med psykisk ohälsa. 

Hög 

Liggins, J., & 

Hatcher, S. 

(2005) 

Nya Zeeland 

Att beskriva 

upplevelser av 

stigma hos patienter 

och vårdpersonal vid 

en psykiatrisk 

mottagning på ett 

allmänsjukhus. 

 
5 Kvalitativ. Grounded 

theory. Med 

semistrukturerade 

intervjuer där öppna 

frågor användes.  

Patienter beskrev en icke 

fungerande 

kommunikation med 

vårdpersonal, blev 

endast identifierade som 

sin diagnos och fick inte 

hjälp med sina fysiska 

besvär. 

Medel 



 

32 
 

Malins, G., 

Oades, L., 

Viney, L., & 

Aspden, S. 

(2006) 

Australien 

Skapa en metod 

för att kunna 

utvärdera patienters 

synvinkel av den 

psykiatriska vården. 

 33 Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Tolkande 

fenomenologisk analys. 

 

Vårdpersonal gav 

bristfällig information 

till patienterna, var 

avvisande och 

ignorerade patienter 

med psykisk ohälsa.  

Medel 

Morgan, A., 

Reavley, N., 

Jorm, A & 

Beatson, R 

(2016) 

Australien 

Att systematiskt 

undersöka 

omfattningen och 

problemet med 

diskriminering och 

positiv behandling 

utifrån upplevelser 

av vuxna med 

psykisk ohälsa.  
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Kvalitativ beskriv-ande 

studie. 

 Semistrukturerade 

telefonintervjuer hölls där 

författarna använde sig av 

innehållsanalys, för att 

finna begrepp och teman 

som ledde till uppdelning i 

meningsbärande delar 

som sedan tolkades av alla 

författare. 

Den vanligaste typen av 

diskriminering 

inkluderade att bli 

avfärdad, dömd och att 

inte bli lyssnad på 

särskilt när det kom till 

patienters berättelser 

och deras behandling. 

Hög 

Sweeney, A., 

Gillard, S., & 

Wykes, T. 

(2015) 

Storbritannie

n 

Undersöka den roll 

som rädsla har hos 

patienter med 

psykisk ohälsa i 

kontakt med vården. 

 
32 Kvalitativ. Fokusgrupp 

intervjuer. 

Straussian secondary 

grounded theory analysis. 

Data kodades för att få 

fram kategorier. 

Att vara rädd 

identifierades som det 

övergripande temat i 

resultatet. Detta 

relaterades till den makt 

personalen har i 

vårdmötet.  

Hög 

Tidefors, I., & 

Olin, E. 

(2010) 

Sverige 

Undersöka vad 

patienter utifrån 

tidigare erfarenheter 

inom psykiatrisk 

vård har för önskan 

och behov. 

 
15 Kvalitativ. Fokusgrupp 

intervjuer med öppna 

frågor, där deltagarna fick 

tala fritt. 

Induktiv tematisk ansats 

användes för att hitta 

teman och underteman. 

Patienterna upplevde att 

de inte kunde vara sig 

själva i vårdmötet, 

eftersom de var rädda 

för att bli missförstådda. 

Hög 

Yuksel, C., 

Bingol, F., & 

Oflaz, F. 

(2014) 

Turkiet 

Att utforska och 

beskriva erfarenheter 

av stigmatisering hos 

patienter med 

psykisk ohälsa och 

relationen mellan hur 

stigma associeras 

med psykisk ohälsa, 

psykiatriska 

diagnoser, sociala 

miljöer, behandlingar 

och dess 

konsekvenser. 

 33  Kvalitativ beskrivande 

studie.  

Strukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Collaizi´s fenomenologiska 

dataanalys användes för 

att hitta teman och 

kategorier. 

Vårdpersonalen tror inte 

på patienterna, 

patienterna ses endast 

som en diagnos och 

deras fysiska besvär 

förbises. 

Hög 



 

33 
 

Ådnøj 

Eriksen, K., 

Arman, M., 

Davidson, L., 

Sundfør, B., & 

Karlsson, B. 

(2014) 

Norge 

Att beskriva den 

förståelse som 

patienter med 

psykisk ohälsa har av 

att ha en relation till 

vårdpersonalen och 

hur denna relation 

kan begränsa eller 

förbättra deras 

återhämtning. 

 

 
11 Kvalitativ tolkande studie. 

Berättande djupgående 

intervjuer. 

Tolkande fenomenologisk 

analys. 

Vårdpersonalen visade 

bristande intresse och 

patienterna fick inte 

hjälp att uttrycka sina 

känslor. Patienterna 

kände att de behövde 

vara på vakt i 

vårdmötet. 

Hög 

 


