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Abstrakt 

Bakgrund: Enligt WHO kommer psykisk ohälsa år 2030 vara den största 

belastningen för sjukvården i världen. Personer med schizofreni lever i 

genomsnitt 12–15 år kortare än övriga befolkningen i Sverige. Patienter med 

psykossjukdom känner att de inte blir tagna på allvar, får ett dåligt 

bemötande och att sjukvårdspersonalen inte lyssnar på dem när de söker 

vård för somatiska åkommor. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att identifiera allmänsjuksköterskans 

förhållningssätt i bemötandet gentemot patienter med psykossjukdom inom 

somatisk vård för att identifiera eventuella hinder i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. 

Metod: En litteraturstudie som baserades på 11 vetenskapliga artiklar. 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades. Databaserna som använts 

för att söka artiklar var PubMed och Cinahl. 

Resultat: Tre teman framkommer i resultatet: attityder, rädsla och trygghet. 

Sjuksköterskor har negativa attityder mot personer med psykossjukdomar, 

de känner en rädsla för patienter med psykossjukdomar och de känner att 

de inte har tillräckligt med kompetens. 

Slutsats: Resultatet visar att det krävs fokus under utbildningen, 

kompetensutveckling och samarbete för att minska de tre hinder som 

resultatet visade och att därmed sänka att 95,3% av sjuksköterskorna 

upplever patienterna med psykossjukdom negativt. 
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Abstract  

Background: According to WHO, mental health by 2030 will be the biggest 

burden on healthcare in the world. People with schizophrenia live an 

average of 12-15 years shorter than the rest of the population in Sweden. 

Patients with psychosis feel that they are not taken seriously, are treated 

poorly, and that healthcare professionals do not listen to them when they 

seek medical care for somatic disorders. 

Purpose: The purpose of the literature study is to identify the general 

nurse's approach in dealing with patients with mental illness in somatic 

care to identify possible obstacles in the meeting between nurse and patient. 

Method: A literature study based on 11 scientific articles. Quantitative and 

qualitative articles were included. The databases used to search articles 

were PubMed and Cinahl.  

Results: Three themes appear in the result: attitudes, fear and security. 

Nurses have negative attitudes towards people with psychosis, they feel a 

fear when for patients with mental illness and they feel they do not have 

enough skills.  

Conclusion: The results show that focus is needed during education, skills 

development and cooperation to reduce the three barriers that the results 

showed, thereby reducing the fact that 95.3% of nurses experience the 

patients with mental illness negatively 
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Tack! 

Författarna vill rikta ett stort tack till Lo och Annelie för ert stöd, hjälp, 

engagemang och intresse under vår skrivprocess. Att skriva en c-uppsats har 

många gånger känts svårt och hopplöst och vi vill därför tacka er som tagit er tid 

till att lyssna på oss och motiverat oss till att fortsätta. 

// Lucas & Jonas   
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Bakgrund 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

1953 antogs den första etiska koden av International Council of Nurses (ICN) för 

sjuksköterskor. De fyra grundläggande ansvarsområden som kännetecknar sjuksköterskans 

roll lyfts fram. I den senaste versionen från 2012 är dessa ansvarsområden att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett 

evidensbaserat förhållningssätt riktat till människor som är i behov av vård. Respektfullhet, 

lyhördhet, medkänsla och integritet är viktiga värden att förhålla sig till inom professionen 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

  

Enligt 3 kap. 1 § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att “målet med hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 

vården”. 

  

I svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) 

tydliggörs att en god omvårdnad till patienter sker genom att legitimerade sjuksköterskor 

skapar en förtroendefull relation utifrån ett helhetsperspektiv. En förtroendefull relation 

omfattar kunskap om patientens speciella behov som t.ex. kommunikation, kognition, sömn, 

vila och personlig hygien. För att patientens värdighet och integritet ska bevaras ska 

sjuksköterskan arbeta med personcentrerat omvårdnad där varje patient är unik med 

individuella behov, förväntningar, resurser och måste bli betraktade som egna individer. 

Metoderna som används i omvårdnadsprocessens alla steg ska vara evidensbaserade med 

utgångspunkt i patientens behov och baserad på bästa tillgängliga evidens och beprövad 

erfarenhet (SSF, 2017). 
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Psykisk ohälsa 

Enligt WHO kommer psykisk ohälsa år 2030 vara den största belastningen för sjukvården i 

världen. Den fysiska hälsan har under de senaste decennierna förbättrats i Sverige medan 

den psykiska hälsan försämrats de senaste 20 åren. Ungefär varannan svensk kommer att 

drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet.  Den ökade psykiska ohälsan noteras i alla 

ålderskategorier där såväl barn som äldre drabbas (Evelius, 2016). 

 

Det är svårt att definiera psykisk ohälsa då det går att se från två olika dimensioner.  

Det ena dimensionen kan vara psykiska besvär utifrån individens upplevelse vilket ger 

påverkan på vardagslivet och ett minskat välbefinnande. Funktionsförmågan kan bli 

påverkad men så länge symtomen inte är omfattande är det inte en psykisk sjukdom utan 

kan vara normala reaktioner på en händelse i livet. Den andra dimensionen är ett 

sjukdomstillstånd som går att definiera utifrån diagnostiska kriterier. När flera olika 

symtom interagerar på ett sätt som påverkar funktionsförmågan kraftigt handlar det om en 

allvarligare funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom (Evelius, 2016). 

 

Psykossjukdomar 

 

Det finns många psykiska sjukdomar där psykossjukdomar är en kategori. Ett exempel på 

psykossjukdom är schizofreni. Saha, Chant, Welham och McGrath (2005) visar i sin 

systematiska översiktsartikel att insjuknandet i schizofreni har en förekomst på 0,4 till 0,7%.  

 

Sjukliga föreställningar och upplevelser är de symtom som märks tydligast vid 

sjukdomsdebut som även kallas positiva symtom. Tecken på positiva symtom är 

hallucinationer vid hörsel och lukt, vanföreställningar, paranoida tankar samt 

förföljelsemani. Tankestörningar som att inte förstå logiska samband, uppluckrad 

tankeverksamhet och tankestopp är de vanligaste kännetecknen. Psykossjukdomen kan 

påverka kognitiva funktioner som att förstå och tolka sammanhang, svårigheter att 

samspela med andra och komma ihåg samtal som hänt (Mattsson, 2014 s.130).  
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Negativa symtom som påverkar den insjuknade är ett ologiskt tänkande, viljelöshet och 

känslomässig avflackning. Individens funktionsförmåga blir markant försämrad efter 

sjukdomens debut inom flera områden som arbetsliv, personlig omvårdnad och relationen 

till andra människor (APA, 2015). Negativa symtom kan leda till svårigheter att följa 

ordinationer, ta till sig råd och information. Det i sin tur leder till att patienter med 

schizofreni inte söker somatisk vård för fysiska besvär (Lindelius, 2014). 

  

Samsjuklighet 

 

Människor med psykisk ohälsa har en förhöjd risk att drabbas av kroppsliga sjukdomar som 

leder till en förkortad livslängd och ökad dödlighet (Ösby, Westman, Hällgren, & Gissler, 

2016); Lindelius, 2014). Personer med schizofreni lever enligt en svensk studie 12–15 år 

kortare jämfört med övriga befolkningen (Crump, Winkleby, Sundquist, & Sundquist, 2013) 

och enligt en internationell studie har patienter med schizofreni ända upp till 10–25 

årskortare livslängd (Laursen, Munk-Olsen, & Vestergaard, 2012). Tidigare forskning visar 

att patienter med schizofreni upplever problem när de söker somatisk vård. De känner att 

de inte blir tagna på allvar, får ett dåligt bemötande och att sjukvårdspersonalen inte lyssnar 

på det de säger utan antar att problemen beror på deras psykiska ohälsa och bör därför 

vända sig till psykiatrin för hjälp (Schulze & Angermeyer, 2003; Digel Vandyk, Young, 

MacPhee, & Gillis, 2017). 

Patienterna får ofta höra ”Oh no, not one of them again!” när de söker somatisk vård 

(Schulze & Angermeyer, 2003). 

 Detta kan leda till problem då det inom psykiatrin saknas kompetens för att behandla 

somatiska åkommor och då måste patienter med psykossjukdom vända sig till somatiska 

avdelningar för vård (de Hert, Schreurs, Vanacampfort, & Van Winkel, 2009). 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Flyckt (u.å.) definierar psykisk störning som ett “tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar 

personligheten, känslolivet och kognitionen och som orsakar lidande och 
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funktionsnedsättning”. I WHO:s diagnosmanual ICD-10 är psykisk störning ett 

samlingsbegrepp för psykiska sjukdomar, psykiska syndrom och beteendestörningar medan 

DSM-V kopplar samman biologi, beteende, psyke och kallar det psykobiologisk 

dysfunktion(ibid). När en psykisk störning påverkar individens verklighetsuppfattning 

samt att den sociala och kognitiva förmågan blir nedsatt kan det handla om en 

psykossjukdom. Den vanligaste psykossjukdomen som försämrar funktionsförmågan är 

schizofreni (Socialstyrelsen, 2018). Inom begreppet psykossjukdom förekommer även 

vanföreställningssyndrom, schizoaffektiv psykos och korta psykotiska syndrom (Flyckt, 

u.å.). 

Författarna av litteraturstudien kommer att redogöra för bemötande utifrån mötet mellan 

sjuksköterska och patienter med psykossjukdom och kommer fortsättningsvis att använda 

sig av begreppet psykisk ohälsa, som innefattar psykossjukdom 

 

Bemötande 

 

Bemötande är ett begrepp som innehåller flera dimensioner. Det inbegriper personalens 

människosyn såväl som hur den praktiska vården genomförs. Sjuksköterskans bemötande 

inom både somatisk och psykiatrisk vård reflekteras exempelvis i mottagande, behandling 

och uppträdande. Bemötandet gentemot patienterna tar sig uttryck genom vänlighet, 

hjälpsamhet, människosyn och människovärde. Att möta patienter med engagemang, 

respekt och ge korrekt information är även det i en del i bemötandet (Fossum, 2013 s. 30–33). 

För att förhindra en negativ inställning hos patienter med psykisk ohälsa bör 

vårdpersonalen ha ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt Det är en traumatisk 

upplevelse för en människa att drabbas av psykisk ohälsa. Förändrade känslor, tankar och 

beteende är vanliga symtom som personen kan uppleva och för att försöka lindra känslor av 

kaos kan patienten berätta om sina upplevelser. En känsla av tro på framtiden och 

möjligheter att förändra den är vårdpersonalens ansvar att förmedla (Ottosson, 2015 s. 63).  

Teoretisk ansats 
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Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden utgår ifrån att varje 

människa är en “unik, oersättlig individ - en varelse som bara existerar en enda gång i denna 

värld; lik men också olik varje person som någon gång har levat eller kommer att leva”. De 

centrala begreppen i teorin är mellanmänskliga relationer, människan som individ, mening, 

lidande samt kommunikation. Enligt Travelbee är ett av de viktigaste redskapen för en 

sjuksköterska kommunikation. Huvudtesen i teorin är att sjukdom och lidande är en 

personlig upplevelse. De allra flesta tycker att sjukdom och lidande är meningslöst men 

Travelbee menar att sjukdomserfarenhet kan vara meningsfulla och därmed innebära en 

chans till självutveckling hos patienten. 

En mellanmänsklig relation uppkommer efter att fem olika faser har genomgåtts: 

Det första mötet kännetecknas av att personerna som möts är främmande vilket medför att 

individerna ofta har stereotypa uppfattningar och förväntningar på den man möter. I mötet 

skapas också en känsla och ett första intryck när dessa första observationer görs. 

Sjuksköterskans roll är att ta sig förbi det stereotypa och istället upptäcka det unika som 

kännetecknar patienten, där det är viktigt att se personer som enskilda individer snarare än 

en grupp. Bandet mellan sjuksköterskan och patienten kommer gradvis att utvecklas där 

sjuksköterskan får kunskap om patientens situation och patienten i sin tur ser 

sjuksköterskan som en individ och inte bara en profession. 

Empati är någonting som kan skapas mellan två eller flera individer. Empati är förmågan att 

kunna dela en persons tillstånd i en specifik situation. Det skapas en situation av närhet där 

det är möjligt att känna och förstå någon annans tankar och känslor. När empati uppstått 

förändras relationen mellan individerna. Att känna empati kräver att individerna har 

likartade erfarenheter för att kunna förstå den andres handlingar. Utöver likartade 

erfarenheter krävs även att det finns en önskan att förstå en annan människas känsla och 

upplevelse. 

Sympati blir nästa steg efter att empati har uppstått och kännetecknas av att, förutom 

förståelse, vilja lindra en individs lidande. För att känna sympati krävs det att 

sjuksköterskan känner närhet till patienten och en medkänsla för att kunna göra gott och 

förhoppningsvis minska lidandet. Sympati blir ett förhållningssätt som syftar till att 

patienten inte är ensam i sin situation. 
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Ömsesidig förståelse och kontakt är resultatet av de tidigare faserna. Denna fas innebär att 

individerna har förmågan att kunna förstå varandras tankar, känslor och attityder och det 

skapar ett förhållningssätt mellan sjuksköterska och patient. Detta förhållningssätt gör att 

relationen blir betydelsefull och viktig för bägge parter. 

Det viktigaste redskapet som ligger till grund för alla faser är kommunikation vilket är en 

ömsesidig process där syftet är att dela med sig av tankar och känslor. Travelbee anser att 

målet med omvårdnad är att sjuksköterskan hjälper patienten att hantera sin sjukdom och 

hitta meningen i sin sjukdomsupplevelse. Den huvudsakliga interaktionen mellan 

sjuksköterska och patienten sker just via kommunikation som är en målinriktad process. 

Denna kommunikation kan vara såväl verbal som icke-verbal där syftet är att lära känna 

patienten, någonting som är minst lika viktig som fysisk omvårdnad. Kommunikation är ett 

kraftfullt verktyg som kan resultera antingen i lindring eller förstärkning av patientens 

ensamhet. Kommunikation är mycket mer än ett samtal mellan individer utan det är en 

komplicerad process som utgår från specifika förutsättningar; kunskap, förmåga, känslighet, 

sinne för timing och att kunna behärska kommunikationstekniker. Svårigheter i 

kommunikationen är oförmåga att se patienten och att inte uppfatta olika nivåer i 

kommunikationen. För en bra kommunikation ska uppstå krävs att sjuksköterskan 

använder sig själv i form av sin personlighet och kunskap för att kunna medverka i 

processen att förändra patientens lidande. Att använda sin personlighet och kunskap gör att 

sjuksköterskan medvetet försöker skapa ett band till patienten och genom detta kunna möta 

patientens individuella behov (Kirkevold, 2000 s. 130–140). 

  

Problemformulering 
 

Kathol, Saravay, Lobo, & Ormel, (2006) skriver att 40 % av alla sjukfall är relaterat till 

psykisk ohälsa, en siffra som har ökat. Detta innebär att en stor del av de patienter som 

allmänsjuksköterskan möter dagligen har någon slags psykisk ohälsa och sjuksköterskan 

måste kunna bemöta dem på adekvat sätt. Bemötande och kommunikation är en väldigt 

viktig del i sjuksköterskans profession och kan ses som ännu viktigare i bemötandet av 

patienter med psykossjukdom för att kunna stötta individens utifrån dennes särskilda behov 

och förutsättningar. 
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Studien är ett försök att kunna ge ökad kunskap kring bemötandet gentemot denna 

patientgrupp. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att identifiera allmänsjuksköterskans förhållningssätt i 

bemötandet gentemot patienter med psykossjukdom inom somatisk vård för att identifiera 

eventuella hinder i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

Metod 

Design  

Denna studie är en litteraturöversikt vars syfte är att beskriva och kartlägga hur kunskapsläget ser ut 

inom ett specifikt forskningsområde. En litteraturöversikt kännetecknas genom att både 

kvantitativa och kvalitativa originalartiklar kan användas i resultatet. Genom att 

systematiskt bearbeta de valda artiklarna och redovisa alla steg i arbetet noggrant kan 

kunskapsläget inom det valda ämnet presenteras. Litteraturöversiktens resultat visar vad 

forskningen hittills berört inom det valda ämnet (Segesten, 2017 s. 108).  

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier är att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter som är peer 

reviewed och relevanta för syftet. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. 

Artiklarna i litteraturstudien ska hålla medel till hög kvalité enligt bifogade 

granskningsmallar (bilaga 1 & 2). Exklusionskriterierna är psykos framkallad av droger, 

alkohol och demens eftersom dessa psykoser skiljer sig åt. Personer i studierna är inte under 

18 år gamla med hänsyn till etiska förhållningssätt. 

Analys av artiklarna sker med hjälp av granskningsmallarna utifrån vår teoretiska ansats 

med fokus på bemötande. 

 

Litteratursökning 

Sökningen är gjord i PubMed med meshtermer och i Cinahl med Cinahl headings och olika 

kombinationer av sökord som motsvarar syftet. Meshtermer som använts är Mental 



12 
 

Disorders/nursing, mental illness, attitude of health personnel och Nursing Staff. Cinahl 

headings som använts är Nurse attitudes, mental disorders och psychiatric patients. 

 

Tabell 1. Litteratursökningar  

 

Databas Datum Sökord  Avgränsningar  Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 

PubMed 

2018-09-15 

((((hospital staff) AND mental illness) AND attitude of 

health personnel) AND Nurse's Role) AND Nurse-

Patient Relations 

Peer Reviewed, Language:  

English, Swedish  

101 15* 

6** 

2*** 

2**** 

0† 

PubMed 

2018-09-15 

(((((Attitude of Health Personnel) AND Mentally Ill 

Persons) AND Nursing Staff/psychology))) 

Peer Reviewed, Language: 

English, Swedish 

16 8* 

4** 

4*** 

4**** 

0† 

PubMed 

2018-09-15 
(((Attitude of Health Personnel) AND Mental Disorders) 

AND Nursing Staff, Hospital/psychology) AND 

Personnel, Hospital/psychology 

Peer Reviewed, Language:  

English, Swedish 

424 17* 

7** 

3*** 

2**** 

4† 

PubMed 

2018-09-15 

(((Attitude of Health Personnel) AND Hospitals, 

General) AND Mental Disorders/nursing) AND Nursing 

Staff, Hospital 

Peer Reviewed, Language:  

English, Swedish 

45 6* 

3** 

2*** 

1**** 

3† 

Cinahl 

2018-09-15 

Nurse attitudes AND mental disorders AND psychiatric 

patients 

Peer Reviewed, Language:  

English, Swedish 

332 29* 

4** 

1*** 

2**** 

1† 

* Valda efter läst titel ** Valda efter läst abstrakt *** Valda efter läst artikel **** Valda efter genomgått granskningsmall 

✝Förkastade dubbletter efter läst titel 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet och analysmetod 

Till kvalitetsgranskning valdes 11 artiklar. Dessa poängsattes och granskades utifrån 

granskningsmallar (bilaga 1 & 2). Mallarna består av frågor som besvaras med Ja eller Nej. 

Ett ja-svar ger 1 poäng och ett nej-svar ger 0. Poängen räknas samman för att bedöma den 

totala kvalitén av artiklarna. Författarna av litteraturstudien använde sig av en 

konventionell innehållsanalys där texten induktivt delas in i kategorier, teman eller koder 

(Henricson, 2017, s. 290). De tre teman som identifierades är attityder, rädsla och trygghet 

vilket alla påverkar sjuksköterskans bemötande.  
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Validitet och reliabilitet 

Enligt Helgesson (2006, s. 78–80) måste en studie för att uppvisa valida resultat bygga på 

relevanta och verkliga data. För att inte resultatet ska uppkommit av en tillfällighet är det 

viktigt med reliabilitet. Reliabilitet innebär att arbetet går att reproducera av forskare under 

samma förutsättningar. 

 

Etiska överväganden 

Med Polit och Becks (2016, s. 175) rekommendationer som en utgångspunkt strävade 

författarna av litteraturstudien under granskningen av artiklarnas data att vara objektiva. 

Granskning av artiklar gjordes utan att ta med egna erfarenheter och kunskaper kring 

psykisk ohälsa. Alla resultat som svarade på syftet inkluderades och resultatet som 

framkom presenteras objektivt där varken fakta eller slutsatser förvrängts eller uteslutits.  

En etisk kommitté har godkänt det material som inkluderats i resultatet innan studierna 

påbörjats. I ett fåtal artiklar har ett godkännande av en etisk kommitté varit svårt att utläsa. 

Författarna av litteraturstudien har då granskat artiklarna och gemensamt gjort en etisk 

analys och diskuterat ett etiskt resonemang enligt Helgesson (2006, s. 46–48). 
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Resultat 

 

I resultatdelen kommer tre teman som alla påverkar allmänsjuksköterskors bemötande 

gentemot patienter med psykisk ohälsa presenteras. Dessa tre teman är attityder, rädsla och 

trygghet. 

 

Attityder 

Det finns en stor önskan bland sjuksköterskor att vilja hjälpa människor med psykisk ohälsa 

(Ihalainen-Tamlander, Vahaniemi, Loyttyniemi, Suominen, & Valimaki, 2016; Reed & 

Fitzgerald 2005). Att vårda och bemöta patienter med psykisk ohälsa inom allmän hälso- och 

sjukvården och bistå med hjälp anser 97 % av 69 stycken sjuksköterskor är viktigt (de Melo, 

Priolli Jora Pegoraro, dos Santos & Pillon, 2016) och att det är det enda rätta för patienterna 

enligt Reed & Fitzgerald (2005). Trots det är det endast hälften av sköterskorna på de 

somatiska avdelningarna som känner sig bekväma att vårda människor med psykisk ohälsa 

(de Melo m.fl., 2016). 

 

 Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė och Razbadauskas (2009) lyfter att nära 85 % av 128 

stycken sjuksköterskor anser att de ger lika vård till alla människor oberoende psykisk 

ohälsa eller inte (ibid). Vissa sjuksköterskor såg vårdande av personer med psykisk ohälsa 

som ett nödvändigt ont och att det inte skulle göra det om de inte var tvungna. De upplevde 

det som en yrkesroll de inte var utbildade till och hade svårt att relatera till patientens 

situation (Reed & Fitzgerald, 2005). Trots det ansåg 97 % av 128 stycken sjuksköterskor att 

de helt eller delvis hade kunskap kring att kunna interagera med patienter med psykisk 

ohälsa. Av de patienter som sökte vård uppgav 83 % av sjuksköterskorna att de kunde ge 

adekvata råd och stöd till dem (Švedienė m.fl., 2009). 

 

Mavundla (2000) lyfter att merparten av de sjuksköterskor som jobbar på somatiska 

avdelningar har en begränsad kunskap om psykisk ohälsa. Merparten av sjuksköterskorna 

är av uppfattningen att de inte har tillräckligt med kompetens för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa på ett adekvat sätt (ibid). Sjuksköterskor på en akutmottagning berättar att 

oavsett hur mycket kompentens och kunskap de har på att triagera patienter med somatiska 
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åkommor så upplever de stora problem med patienterna med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna ser dessa patienter som utmanande, manipulativa och att de tar tid från 

övriga patienter. Att se patienterna som manipulativa kunde enligt vissa sköterskor leda till 

att sjuksköterskorna inte tog alla symptom på allvar utan istället trodde att det var ett sätt 

för patienterna att utnyttja systemet. Bristen på feedback och bekräftande under 

patientsamtal leder till en osäkerhet om patienten tillvaratagit korrekt information (Plant & 

White, 2013). Svårigheter för sjuksköterskor att kommunicera med patientgruppen med 

psykisk ohälsa berörs även av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) där 55,5% av 120 

stycken sjuksköterskor uppgav att de såg svårigheter i bemötandet (ibid). Detta leder till att 

de flesta sjuksköterskorna ifrågasätter sin egen kompetens och om patienten får adekvat 

vård (Plant & White, 2013). 

 

Mavundla (2000) beskriver hur sjuksköterskorna är missnöjda och ser patienter med psykisk 

ohälsa som en belastning som stör deras dagliga rutin. Liknande åsikter framförs i Arvaniti 

m.fl. (2009) där 60,7% av 129 stycken sjuksköterskor tycker att patienter med psykisk ohälsa 

inte bör vårdas på samma sjukhus som patienter utan psykisk ohälsa (ibid). Så länge 

patienter med psykisk ohälsa inte stör den dagliga vården anser sjuksköterskor i Brunero, 

Buus, & West, (2017) att de kan vårdas med patienter utan psykisk ohälsa (ibid). För att 

patienter med psykisk ohälsa ska få ett bra bemötande och adekvat vård lyfter 64 % av 128 

stycken sjuksköterskor att endast specialistutbildad personal inom psykiatrin ska vårda 

patienter med psykiska besvär (Švedienė m.fl., 2009). 

 

Rädsla 

Ett återkommande tema i flera studier var rädsla för patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor som jobbar inom den somatiska vården upplever enligt flera studier 

patienter med schizofreni som oförutsägbara och farliga, både för sig själva och andra 

(Björkman m.fl., 2008; Reed & Fitzgerald, 2005). Hur pass oförutsägbara patienter med 

psykossjukdom uppfattas av sjukhuspersonal varierar från 70 % (Björkman m.fl., 2008) och 

upp till 95,3 % (de Melo m.fl., 2016). Äldre sköterskor med längre arbetserfarenhet ansåg i 

mindre grad att patienter med schizofreni var farliga och oförutsägbara (Björkman m.fl., 

2008). 
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Björkman m.fl. (2008) visar att 84 % av de 120 stycken sjuksköterskorna som är med i 

studien att personer med psykossjukdom som mest annorlunda och den patientgrupp som 

skiljer sig mest från samhällets strukturerade normer. Patienter med psykisk ohälsa är en av 

de patientgrupper som flest sjukhuspersonal mest uppfattas som farliga (ibid). En studie av 

Björkman m.fl. (2008) visar att 40 % av de 120 tillfrågade upplevde rädsla för patienterna 

medan de Melo m.fl. (2016) visade ett resultat på 59,4% av de 69 stycken sjuksköterskor som 

tillfrågades. En orsak till rädsla är enligt Reed & Fitzgerald (2005) att sjuksköterskorna inte 

har tillräckligt med utbildning och kunskap om psykisk ohälsa. 

 

Plant & White (2013) belyser att det som sjuksköterskorna tidigare haft problem med vid 

bemötandet av patienter i början av deras yrkesliv med psykisk ohälsa har under åren blivit 

lättare. För att kunna bemöta och hjälpa patienter med psykisk ohälsa är det viktigt att ha ett 

holistiskt synsätt, få patienten att känna sig trygg, säker och att patienten känner sig sedd 

(ibid). Sjuksköterskor med en arbetslivserfarenhet under fem år upplever inte patienter med 

psykisk ohälsa som en sårbar grupp (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde, & O’Mahony, 2012). De 

sköterskor med mindre erfarenhet uppger i större grad att de känner rädsla och osäkerhet 

vilket leder till att de har svårare att se hela patienten och ge adekvat vård (Ihalainen-

Tamlander m.fl., 2016; Plant & White, 2013). De mer erfarna sköterskorna var bättre på både 

mediciner, dess verkan och konflikthantering (Švedienė m.fl., 2009).  

 

Trygghet 

Att vårda och bemöta patienter oavsett om det är psykisk ohälsa eller fysiska problem 

kräver att sjuksköterskan känner sig trygg i sin yrkesroll. Fyra studier visar på att 

sjuksköterskor inom somatisk slutenvård upplever ett behov av ökad kompetens för att 

känna sig trygga i mötet av patienter med psykisk ohälsa (Mavundla, 2000; Lethoba m.fl., 

2006; Švedienė m.fl., 2009; Reed F & Fitzgerald L, 2005).  

 

Sjuksköterskor med en längre arbetslivserfarenhet upplever en större trygghet i sin yrkesroll 

och därmed även tryggare i mötet med patienter än de med kortare tid inom 

sjuksköterskeyrket (Švedienė m.fl., 2009). Det visar sig även i Lethoba m.fl. (2006) där 
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samtliga sköterskor under 25 år uppgav att de inte var kapabla eller hade väldigt svårt att 

skapa en vårdande relation till patienterna med psykisk ohälsa.  

  

Plant & White (2013) belyser en bild av sköterskor som berättar om sina känslor av 

hopplöshet och att de känner sig inadekvata att hjälpa människor med psykisk ohälsa. De 

uttrycker att de finner problem i att hitta rätt ord i kommunikationen med patienter med 

psykisk ohälsa för att kunna bedriva en god vård. Kommunikationsproblemen grundar sig i 

en bristande kompetens och kunskap inom psykiatriområdet och en känsla av frustration 

uppstår (ibid). Brist på utbildning och ett behov av ökad kompetens lyfts i flera studier 

(Ihalainen-Tamlander m.fl., 2016; Plant & White, 2013). Många sköterskor känner att de 

saknar kompetens för att planera och bedöma patienters behov av vård i samband med 

psykisk ohälsa. Ett av de mest frekventa önskemål som framförs är vidareutbildning med 

föreläsningar och utbildningsdagar. Bristande kommunikation gör att sköterskor kämpar 

med att förstå om vården som ges är adekvat och hjälper patienten på rätt sätt. Ett behov av 

pågående utbildning för att stärka sköterskorna i sin yrkesroll och öka kompetensen 

efterfrågas (Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Švedienė m.fl., 2009).  
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Metoddiskussion 

 

Den metod som använts i litteraturstudien är Fribergs instruktion för en allmän 

litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att ge en överblick av forskningen som 

finns inom specifika områden. Fribergs metod ansågs passa väl in på litteraturstudiens syfte 

att kunna se vilka svårigheter som kan finnas för sjuksköterskor i mötet med patienter som 

lider av psykisk ohälsa (Friberg, 2017 s.141–144).  

 

En invändning av en litteraturöversikt är att vi som författare kan välja studier som passar 

in i syftet med studien men väljer att ta bort studier som inte gör det. För att i möjligaste 

mån undvika att välja studier utifrån våra egna förkunskaper har författarna av 

litteraturstudien kritiskt diskuterat och granskat träffresultaten. En allmän litteraturöversikt 

innebär att existerande material analyseras och bearbetas ytterligare. Litteraturöversikten 

ska vara tillförlitlig och exempelvis grundas på den senast tillgängliga forskningen samt att 

det är trovärdiga studier som tas med. Ytterligare ett sätt att säkerhetsställa kvalitén är att 

diskussion har först kring studiernas metod, resultat och diskussion där författarna av 

litteraturstudien har haft ett kritiskt förhållningssätt och valt att enbart använda studier som 

är peer reviewed och därmed vetenskapligt granskade (Friberg, 2017 s. 143–151). 

 

Därefter granskades alla studier utifrån en modifierad version utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström (2016) granskningsmall för såväl kvalitativa 

som kvantitativa studier. Det insamlade materialet har redovisats utan personliga 

tolkningar. Mot bakgrund av detta anses autenticiteten i uppsatsen hög. 

 

Andra metoder som hade kunnat användas, men som har valts bort på grund av de 

bestämda tidsramarna, är att använda en systematisk litteraturöversikt samt empirisk studie 

(Friberg, 2017 s. 143, 160). För att kunna få en bättre bild av läget i Sverige hade en empirisk 

intervjustudie med sjuksköterskor inom den somatiska vården varit att föredra eller en mer 

övergripande systematisk litteraturöversikt. Dessa metoder hade eventuellt kunnat ge ett 

annat resultat än att enbart använda sig av en allmän litteraturöversikt men i ett försök att 

ge en så bred bild som möjligt, utifrån aktuella tidsramar, användes både kvalitativa och 

kvantitativa studier.  
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Författarna av litteraturstudien har redovisat för vilka databaser som har använts för 

sökning av vetenskapliga artiklar och varför just dessa valdes. PubMed och Cinahl valdes ut 

för att de baseras på vårdvetenskapliga artiklar inom ämnesområdet omvårdnad. För att få 

uppslag om olika termer att använda togs Karolinska Institutets ”Termer för upplevelse och 

bemötande” till hjälp. De sökord som valdes ut baseras på uppsatsens syfte och för att 

kunna svara på detta. Meshtermer som använts är Mental Disorders/nursing, mental illness, 

attitude of health personnel och Nursing Staff. Cinahl headings som använts är Nurse 

attitudes, mental disordes och psychiatric patients. 

 

För att styrka resultatet är det viktigt med sensitivitet (Henricson, 2017 s. 414). Sensitiviteten 

i resultatet visade sig genom att flera studier fanns både på Cinahl och PubMed och att olika 

sökordskombinationer resulterade i samma artikelresultat. Författarna av litteraturstudien 

sökte först med en begräsning på 10 år för att få en så ny forskning som möjligt men det var 

svårt att hitta relevanta artiklar som motsvarade syftet. Olika kombinationer av 

nurse/nursing/nurs* och schizophrenia/psychosis provades först utan ett bra resultat.  

 

Först exkluderades artiklar med annan vårdpersonal än allmänsjuksköterskor och personal 

inom psykiatriska avdelningar. Efter ett övervägande valde författarna av litteraturstudien 

att inkludera artiklar både med annan personal som till exempel läkare samt personal inom 

psykiatrin. Författarna av litteraturstudien valde då endast ut de resultaten som berörde 

allmänsjuksköterskans roll. Författarna av litteraturstudien valde att använda sig av psykisk 

ohälsa som begrepp i arbetet. Detta med anledning av att flertalet studier utgår från ett mer 

omfattande perspektiv och psykisk ohälsa inbegriper exempelvis psykossjukdomar. 

 

Forsberg och Wengström (2013 s. 74) skriver att för att kunna förstå strukturen och 

uppbyggnaden av databaserna kan det vara till hjälp att rådfråga en bibliotekarie. Då 

författarna upplevde att det kunde vara till hjälp att få stöd i att databassökningarna skulle 

innefatta en bredd av artiklar tog författarna av litteraturstudien hjälp av en opartisk 

bibliotekarie på sjukhusbiblioteket då hens kompetens ansågs hög. 
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När studierna har kvalitetsgranskats, utifrån gransknings mallar, läste författarna av 

litteraturstudien dessa vid flera tillfällen för att genomföra en korrekt tolkning av texten. 

Efter detta redovisades de delar av studierna som knöt an till syftet och författarna kunde 

identifiera tre teman som lyftes fram i studiernas resultat. Författarna av litteraturstudien 

beslutade att inkludera artiklar med medel till hög kvalitet då dessa ansågs relevanta till 

syftet. Att en bredd på artiklarna uppstått visade sig genom att samma artiklar cirkulerade i 

flertalet studier och översiktsartiklar. 

 

Överförbarhet betyder att resultatet går att placeras i en annan kontext med andra grupper. 

Med överförbarhet menas att resultatet ska gå att överföra till andra grupper i en annan 

kontext (Polit & Beck, 2017 s. 164).  Då sjuksköterskeutbildningen skiljer sig åt i olika länder 

kan det bli svårt att överförbara resultatet i en svensk kontext. Endast svenska eller studier 

gjorda i Norden hade varit att föredra men utbudet av sådana studier var litet. I studier 

gjorda utanför Europa benämns all omvårdnadspersonal som ”nurses” vilket kan ses som 

en nackdel. Både sjuksköterskor och undersköterskor beskrivs som ”nurses”. Författarna av 

litteraturstudien valde att innefatta all den vårdpersonalen då fokus var på bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa och det ansågs inte förvränga det resultat som framkom. Även 

fast ursprunget av studierna varierade så var resultaten inte avvikande och författarna av 

litteraturstudien anser att resultatet har en hög överförbarhet. 

 

Etikdiskussion 

Författarna av litteraturstudien har inte upplevt etiska problem under arbetet och samtliga 

studier som använts är såväl granskade som godkända av en etisk kommitté. Polit & Beck, 

(2016 s. 156-157) beskriver att ett etiskt godkännande innebär att studierna skyddar 

deltagarnas värdighet, integritet och konfidentiellitet (ibid). Den vetenskapliga kvaliteten 

säkerhetsställs genom att samtliga artiklar är peer reviewed och författarna av 

litteraturstudien har på flertalet sätt arbetat med studierna, såväl som en egen text, för att 

förhindra förvrängning samt förfalskning. I de fall det har funnits en osäkerhet på språkliga 

termer har medicinska ordböcker använts för att få den korrekta svenska termen. Under 

arbetets gång har båda författarna av litteraturstudien läst alla studier enskilt flera gånger 

innan de därefter har diskuterat och analyserat dem tillsammans. Anledningen till detta har 
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varit för att undvika att författarna använder egna tolkningar av studiernas innehåll. 

Författarna av litteraturstudien har redovisat det resultat som besvarar uppsatsens syfte. 

Referenser enligt APA-systemet har använts för att undvika plagiering.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Flyckt (2008) beskriver att en förutsättning för att patienten ska känna att hens önskemål och 

tankar tas på allvar är ett bra bemötande. Genom att sjuksköterskan intar ett respektfullt, 

empatiskt och lyhört förhållningssätt skapas en god behandlarallians. 

 

Enligt Travelbee kännetecknas det första mötet av att personerna som möts inte har en 

relation sedan tidigare vilket innebär att individerna kan ha stereotypa uppfattningar samt 

förväntningar på den man möter. Sjuksköterskan har som uppgift att se förbi det stereotypa 

och upptäcka det unika som kännetecknar patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten kommer därefter att utvecklas gradvis genom att sjuksköterskan får kunskap om 

patientens situation och patienten kommer se sjuksköterskan som en individ och inte bara 

som hens yrke (Kirkevold, 2000 s. 130–140). 

 

Det första mötet försvåras av alla de tre upplevelser i resultatet som allmänsjuksköterskor 

har. Om den första kontakten med patienten grundas i en rädsla hos personalen eftersom de 

inte känner sig trygg i sin arbetsroll påverka mötet negativt för såväl patient som 

sjuksköterska. Det första mötet är viktigt för hur relationen framöver ser ut och att ha rädsla 

som första känsla gör att det krävs längre tid att bygga upp ett förtroende.  

 

Redan vid första insjuknandet av psykisk ohälsa är det viktigt att en god behandlarallians 

uppstår. Det första mötet med sjukvården/psykiatrin för patienten är viktigt och kan 

påverka prognosen positivt. Ett gott bemötande leder till framtid med godare prognos och 

minskar återinsjuknande (Flyckt, 2008). 
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Om sjuksköterskan är präglad av attityder som att patienterna är manipulativa och tar tid 

från andra patienter kan det leda till att patientens symtom inte tas på allvar. Det är därmed 

av yttersta vikt att sjuksköterskan har den självinsikt och trygghet som krävs för att komma 

förbi dessa första hinder och förlita sig på sin yrkesroll och kompetens. Detta visade ett 

flertal studier i resultatet kommer med erfarenhet hos sjuksköterskan.  

 

I den Etiska koden av International Council of Nurses framgår att en sjuksköterskas jobb är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för alla patienter 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012) vilket tycks gå emot resultatet.  I resultatet 

framkom det att många sjuksköterskor ansåg att omvårdnad av patienter med psykisk 

ohälsa var någonting som de måste utföra men att de inte skulle göra det om de inte var 

tvungna. Anledningen till detta var att sjuksköterskor inte ansåg att de var utbildade i 

bemötande samt omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Happell (2012) belyser i en 

litteraturöversikt att sjukvårdspersonal uppger att de inte har tillräcklig förkunskap och 

utbildning för att utföra somatiska undersökningar av patienter med psykisk ohälsa. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna inte ser det som en del av deras yrkesroll. Om det första 

mötet innebär att sjuksköterskan går in i situationen med en tanke om att hen enbart gör det 

för att hen måste kan det påverka första mötet såväl som resten av vårdkontakten.  

 

Om sjuksköterskor ska känna sig tryggare i sin arbetsroll är det viktigt att lyfta dessa frågor 

under utbildningen och fortlöpande under sin yrkesverksamma roll. Resultatet visade att 

om sjuksköterskan har en längre arbetslivserfarenhet kände sig hen tryggare i mötet med 

patienter men eftersom många sjuksköterskor påbörjar sitt arbete utan större erfarenhet eller 

praktisk kunskap kring patienter med psykisk ohälsa är det nödvändigt att diskutera vilka 

förutsättningar och möjligheter det finns att kunna skapa den tryggheten i ett tidigare 

stadium.  Ewalds-Kvist, Hogberg, & Lutzen, (2013) visar att attityderna mot psykisk ohälsa 

förändrades hos svenska sjuksköterskestudenter efter genomgången psykiatrikurs och 

klinisk praktik inom psykiatrin. Alla diagnoser förutom schizofreni sågs med positivare 

attityder. Dock var patienter med psykossjukdom den enda gruppen av patienter med 

psykisk ohälsa där studenterna inte ändrade sina tidigare negativa attityder emot. Den 

negativa synen på psykospatienter delas tyvärr med allmänhetens negativa syn. 
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Empati kännetecknas av förmågan och intresset att känna och förstå hur patienten tänker 

och känner. Detta kräver att sjuksköterskan har en positiv attityd till patienter med psykisk 

ohälsa och inte avfärda dessa patienter som jobbiga och svåra att hantera. Empati skapas 

enligt Travelbee mellan två eller flera individer och kan enbart finnas i situationer av närhet 

där det är möjligt att känna och förstå någon annans tankar och känslor. Om empati finns 

förändras relationen mellan individerna. För att kunna känna empati behöver individerna 

ha likartade erfarenheter för att kunna förstå den andra individens handlingar, dessutom 

måste det finnas en önskan att förstå en annan människas känsla och upplevelse för att 

känna empati (Kirkevold, 2000 s. 130–140). Om sjuksköterskor, i linje med allmänheten, har 

en negativ syn på psykospatienter är det svårt att kunna uppnå empati i mötet med dessa 

patienter. 

 

Sjuksköterskor på akutmottagningar upplever det problematiskt med patienter som lider av 

psykisk ohälsa och såg dessa patienter som utmanade och att de tar tid från andra patienter. 

Detta kan i praktiken innebära att patientens symtom inte togs på allvar utan att det istället 

förklarades som en del av patienternas psykiska ohälsa. 

Shefer, Henderson, Howard, Murray och Thornicroft (2014) visar i en kvalitativ studie att 77 

% av sjuksköterskorna rapporterar att patienter feldiagnostiserats eller fått vänta på 

behandling på grund av deras psykiska ohälsa. I två fall blev konsekvenserna att patienterna 

avled. Dödsfallen berodde på att patienterna vägrade vård och personalen saknade 

kompetens för att bedöma patienternas mentala kapacitet. Trots det ansåg 44 % att risken för 

feldiagnos och fördröjd vård inte var större för patienter med psykisk ohälsa än för de 

patienterna utan.  

 

Om sjuksköterskor har en attityd och idé om att patienter med psykisk ohälsa är 

manipulativa och därmed kan avfärda patienternas symtom, som de inte skulle göra med 

övriga patienter, är det av extra vikt att sjuksköterskor får mer kunskap kring kartläggning 

av psykisk ohälsa och vilka olika drag som särskiljer dessa sjukdomar åt. En större kunskap 

och att ha särskild personal för de mest vanligt förekommande psykiska sjukdomar kan vara 

ett sätt att underlätta för sjuksköterskor på akutmottagningar och somatiska avdelningar 
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som möter patienter, oavsett åkommor. Resultatet stämmer överens med vad tidigare 

forskning visar. van der Kluit & Goossens (2011) belyser en avsaknad av support från 

ledningen, kompetensbrist och att lokalerna inte är utformade för patienter med psykisk 

ohälsa. Att ha ett nära samarbete eller kunna ta hjälp av ett psykiatriteam med utbildad 

personal för att rådfråga och få stöd av anses viktigt. Att inte ha ett nära samarbete är en 

källa till frustration och en rädsla hos sjuksköterskorna uppstår.  

 

Rädsla och negativa attityder måste brytas för sjuksköterskor i mötet med psykospatienter 

för att känna sympati, vilket är beroende av att sjuksköterskan har möjligheten att känna 

både närhet och medkänsla. Om sjuksköterskan kan utöva det i sin yrkesroll medför det att 

patienterna lidande förhoppningsvis kan minska samt att patienten känner sig mindre 

ensam. Patienter med psykisk ohälsa sågs som oberäkneliga av 70 % (Björkman m.fl., 2008) 

till 95,3 % (de Melo m.fl., 2016) visar resultatet från två olika studier. Detta visar att en 

patient med psykisk ohälsa i allra högsta grad riskerar att mötet och kontakten med 

sjukvårdspersonalen kännetecknas av rädsla och osäkerhet från den personalgrupp som har 

som uppgift att vårda och få patienten att känna sig trygg. Att vara patient innebär att vara i 

en sårbar situation där patienten förlitar sig på att få ett tryggt bemötande och god 

omvårdnad, någonting som inte kan säkerhetsställas om sjuksköterskor är rädda för 

patienten.  

 

Att erfarenhet av att möta patienter med psykisk ohälsa minskar negativa attityder och 

rädsla framkommer i flertalet studier, bland annat Björkman. Som tidigare nämnt är det 

svårt att skapa de erfarenheter som kommer med yrkesverksamma år eftersom alla 

sjuksköterskor börjar från en grund, där tidigare erfarenhet skiljer sig åt. Ewalds-Kvist, 

Hogberg och Lutzen (2013) visar att sjuksköterskestudenter i Sverige som haft en tidigare 

erfarenhet av psykisk ohälsa hade en mer positiv bild av patientgruppen (ibid). Resultatet 

visar att sjuksköterskor med en längre arbetserfarenhet ansåg i mindre utsträckning att 

patienter med schizofreni var farliga och känner därmed inte rädsla i kontakten med dessa 

patienter. Ett sätt att försöka motverka rädsla, okunskap och skapa känslan av lugn, oavsett 

antal yrkesverksamma år, är att arbetsteam sätts samman med hänsyn till dessa faktorer. 

Om sjuksköterskor med lång erfarenhet arbetar tillsammans med sjuksköterskor som känner 
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rädsla, har kortare erfarenhet och färre antal yrkesverksamma år, kan det förhoppningsvis 

leda till att antalet sjuksköterskor som känner rädsla och osäkerhet minska markant från 

95,3%.   

 

En annan faktor som bidrog till rädsla i arbetet med psykospatienter är att sjuksköterskor 

saknar adekvat utbildning och kunskap om psykisk ohälsa samt att dessa patienter skiljer 

sig mest från samhällets normer. Det är av yttersta vikt att dessa aspekter lyfts under 

utbildningen där ett holistiskt synsätt och att utgå från människan som individ för att 

studenter ska kunna ha en mänsklig relation och förståelse för individer med psykisk 

ohälsa. Att minska glappet mellan psykiskt frisk och psykiskt sjuk kan leda till att patienter 

med psykossjukdom inte ses som avvikande och skrämmande i den utsträckning det är 

idag. En ständig kompetensutveckling i yrket och en dialog i arbetsteamet kring situationer 

som har uppkommit i vårdkontakten med dessa patienter kan också vara ett sätt att gå från 

rädsla till trygghet i sitt yrkesutövande. Vikten av vidareutbildning och en önskan av 

kompetenshöjning beskrivs även i en litteraturstudie av van der Kluit och Goossens (2011) 

där 11 olika studier kom fram till samma resultat. 

 

Det första mötet, empati och sympati skapar tillsammans en ömsesidig förståelse och 

kontakt vilket är grunden till ett positivt och holistiskt synsätt inom vårdrelationen. Denna 

förståelse kännetecknas av att sjuksköterska och patient har möjligheten att förstå varandras 

tankar och känslor vilket i sin tur gör att relationen är viktig för bägge partner. Enligt 

Harrison och Zohhadi (2005) kan patienter med psykisk ohälsa ses som ”störande objekt” 

om sjuksköterskan inte har ett holistiskt synsätt. När sjuksköterskan går in i det första mötet 

med en uppgiftsorienterad inställning är det svårt att se hela människan. Travelbee anser att 

sympati är steget som kommer efter att empati har uppstått. Sympati kännetecknas av en 

förståelse samt en vilja att vilja lindra en individs lidande. För att känna sympati krävs det 

att sjuksköterskan känner närhet till patienten och en medkänsla för att kunna göra gott och 

förhoppningsvis minska lidandet. Sympati blir ett förhållningssätt som syftar till att 

patienten inte är ensam i sin situation (Kirkevold, 2000 s. 130–140). Att känna empati och 

sympati, för att kunna ge en god omvårdnad, förhindras av att sjuksköterskor känner en 

rädsla och otrygghet i vårdrelationen. 
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Sjuksköterskor känner hopplöshet och en oförmåga att hjälpa patienter med psykisk ohälsa, 

bland annat för att det uppstår problem i kommunikationen. Sjuksköterskor upplever att det 

är svårt att hitta rätt ord i dialogen med patienter med psykisk ohälsa för att kunna ge bra 

omvårdnad. Orsaken till kommunikationssvårigheterna är en bristande kompetens och 

kunskap samt att frustration lätt uppstår till följd av detta. Resultatet visar att när 

kommunikationen brister är det svårt för sjuksköterskan att avgöra om vården är anpassad 

utifrån patientens individuella behov. Resultatet går emot 3 kap. 1 § i Hälso- och 

sjukvårdslagen där det står att vården ska ges på lika villkor och målet är en god hälsa för 

hela befolkningen. Vården ska ges på ett värdigt sätt och den enskilda människan ska 

behandlas respektfullt (SFS 2017:30). 

 

Kommunikation är det viktigaste verktyget för att nå fram till en förståelse mellan 

sjuksköterska och patient. Kommunikation är enligt Travelbee en målinriktad process och 

kommunikationen är verbal och icke-verbal och har som mål att lära känna patienten. Om 

det uppstår god kommunikation kan det hjälpa till att lindra patientens ensamhet och om 

det brister i kommunikationen kan det få effekten att patentens ensamhetskänslor förstärks. 

Travelbee menar att kommunikation inte bara är ett samtal utan en komplex process som 

utgår från kunskap, förmåga, känslighet, sinne för timing samt att kunna behärska 

kommunikationstekniker. För att få en bra kommunikation krävs det att sjuksköterskan, 

genom att använda personlighet och kunskap, medvetet försöker skapa en relation till 

patienten för att därefter kunna se patientens individuella behov (Kirkevold, 2000 s. 130–

140). Att nå fram till en bra relation och god omvårdnad hindras om sjuksköterskan har 

negativa attityder, rädsla och otrygghet i grunden när de möter psykospatienter. Dessa tre 

hinder måste uppmärksammas under utbildningen såväl som arbetslivet för att kunna 

stärka sjuksköterskans trygghet i arbetet med patienter med psykisk ohälsa. Flertalet studier 

visade att ju längre arbetslivserfarenhet, desto tryggare kände sig sjuksköterskan i sin 

yrkesroll i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa och av denna anledning är det 

viktigt att försöka skapa den tryggheten på andra sätt än att enbart ha jobbat sig till den. 

Exempel som har lyfts fram är större fokus under utbildningstiden, samarbete mellan 

allmänsjuksköterskor och psykiatripersonal, löpande kompetensutveckling, ha noga utvalda 
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arbetsteam där de med färre antal yrkesverksamma år arbetar tillsammans med de som har 

lång yrkeserfarenhet.  

 

En mellanmänsklig relation uppkommer efter att fem faser har genomgåtts: det första mötet, 

empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. Ömsesidig förståelse och kontakt är 

resultatet av de förstnämnda faserna. Om det finns ömsesidig förståelse och kontakt innebär 

det att sjuksköterska och patient har förmågan att förstå varandras, känslor, tankar, attityder 

och att därigenom skapa ett förhållningssätt. Förhållningssättet gör att 

omvårdnadsrelationen blir betydelsefull och viktig för såväl sjuksköterska som patient 

(Kirkevold, 2000 s. 130–140). Det går inte att uppnå en mellanmänsklig relation om de 

hinder som finns hos sjuksköterskan i sin profession inte bryts ner. De negativa attityder och 

den rädsla samt otrygghet som framkommer i mötet mellan sjuksköterskor och 

psykospatienter gör att den ömsesidiga relationen inte uppnås och det är därför av största 

vikt att försöka förändra förhållningssättet hos sjuksköterskorna.  

 

Klinisk betydelse för hälso- och sjukvården 

  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns sjuksköterskor på somatiska avdelningen 

som har negativa attityder till patienter som har någon form av psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor upplever rädsla och otrygghet och det beror bland annat på svårighet i 

kommunikationen, bristande kompetens samt att somatiska vården inte är anpassad för de 

patienter som har psykisk ohälsa. Alla ovanstående faktorer påverkar hur 

omvårdnadssituationen är och hur patienten bemöts. De sjuksköterskor som har mer 

utbildning är mindre rädda än de som inte har en längre arbetslivserfarenhet. Ökad 

kunskap och ökad förståelse behövs för att sjuksköterskor inom den somatiska vården ska 

ha möjlighet att ge patienter med psykisk ohälsa ett bra bemötande såväl som en god 

omvårdnad. Ökad kunskap kräver kontinuerlig utbildning och att det finns utrymme att 

diskutera frågor kring bemötande på arbetsplatsen. Först när sjuksköterskor får möjlighet att 

reflektera kring värderingar och attityder går det att förändra situationen. 
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Slutsats 

 

Alla insatser som kan göras för att stärka sjuksköterskornas trygghet i vårdsituationer med 

patienter med psykisk ohälsa är viktiga för såväl patienter som personal. Att förändra 

strukturen hos samtliga sjuksköterskor är nog en utopi men olika typer av insatser är av 

yttersta vikt för att markant minska att 95,3% upplever patienter med psykisk ohälsa som 

oförutsägbara och farliga. Varje procentenhet som sjunker innebär att psykospatienter får en 

större chans till ett bra första möte och god omvårdnad. Ingen patient ska behöva höra ”Oh 

no, not one of them again” igen. 

 

Förslag för vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet är att undersöka hur studenter på 

sjuksköterskeutbildningar upplever patienter med psykisk ohälsa och vilka hinder som 

ligger till grund för deras osäkerhet. Om det går att tydligare definiera vilka rädslor som 

finns redan under utbildningen kan det finnas en möjlighet att minska rädslan innan 

sjuksköterskan är i det praktiska arbetet. Att lyfta frågan om sjuksköterskestudenters attityd 

gentemot patienter med psykossjukdomar och bidra med kunskap samt erfarenhet av dessa 

patientgrupper i ett tidigt skede kan leda till en vård på lika villkor som innefattar hela 

befolkningen, oavsett sjukdom. 
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING   

Kvantitativa studier  

  Fråga  Ja  Nej  

1.   Motsvarar titeln studiens innehåll?      

2.   Återger abstraktet studiens innehåll?      

3.   Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?      

4.   Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?      

5.   Är studiens syfte tydligt formulerat?      

6.   Är frågeställningarna tydligt formulerade?      

7.   Är designen relevant utifrån syftet?      

8.   Finns inklusionskriterier beskrivna?      

9.   Är inklusionskriterierna relevanta?      

10.   Finns exklusionkriterier beskrivna?      

11.   Är exklusionskriterierna relevanta?      

12.   Är urvalsmetoden beskriven?      

13.   Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?      

14.   Finns populationen beskriven?      

15.   Är populationen representativ för studiens syfte?      

16.   Anges bortfallets storlek?      

17.   Kan bortfallet accepteras?      

18.   Anges var studien genomfördes?      

19.   Anges när studien genomfördes?      

20.   Anges hur datainsamlingen genomfördes?      

21.   Anges vilka mätmetoder som användes?      

22.   Beskrivs studiens huvudresultat?      

23.   Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?      

24.   Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?      

25.   Diskuterar författarna studiens interna validitet??      

26.   Diskuterar författarna studiens externa validitet?      

27.   Diskuterar författarna studiens etiska aspekter      

28.   Diskuterar författarna studiens kliniska värde?      

        

  

Maxpoäng:  28  

Erhållen poäng:  ?    

Kvalitet:    låg  medel  hög  

  

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) och Forsberg & Wengström (2016).  
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier  

  Fråga  Ja  Nej  

1  Motsvarar titeln studiens innehåll?      

2  Återger abstraktet studiens innehåll?      

3  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?      

4  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?      

5  Är studiens syfte tydligt formulerat?      

6  Är den kvalitativa metoden beskriven?      

7  Är designen relevant utifrån syftet?      

8  Finns inklusionskriterier beskrivna?      

9  Är inklusionskriterierna relevanta?      

10  Finns exklusionkriterier beskrivna?      

11  Är exklusionskriterierna relevanta?      

12  Är urvalsmetoden beskriven?      

13  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?      

14  Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?      

15  Anges var studien genomfördes?      

16  Anges när studien genomfördes?      

17  Anges vald datainsamlingsmetod?      

18  Är data systematiskt insamlade?      

19  Presenteras hur data analyserats?      

20  Är resultaten trovärdigt beskrivna?      

21  Besvaras studiens syfte?      

22  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?      

23  Diskuterar författarna studiens trovärdighet?      

24  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter      

25  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?      

Summa        

  

  

Maxpoäng:  25  

Erhållen poäng:  ?    

Kvalitet:    låg  medel  hög  

  

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) och Forsberg & Wengström (2016). 
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Bilaga 3. Översiktstabell för inkluderade artiklar 

Författar 

e  

Årtal  

Land  

Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare  

(/bortfall)  

Metod  

Datainsamling  

Analys  

Huvudresultat  Kommentarer 

gällande 

kvalitet   

Ihalainen-

Tamlander, 

Vähäniemi, 

Löyttyniemi, 

Suominen & 

Välimäki 

 

2016 

Finland 

Beskriva 

vårdpersonals 

attityder till 

patienter med 

psyksik ohälsa 

och undersöka 

faktorer 

associerade till 

deras attityder.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

 

N=218  

(/16%) 

Enkätundersökning  Generellt så visade 

resultatet positiva 

attityder mot patienter 

psykisk ohälsa och en vilja 

att hjälpa patienterna. 

Personal utan 

psykiatriutbildning och 

yngre sjuksköterskor hade 

mer negativa attityder. 

Hög kvalitet    

Mavundla,  

 

2000 

Sydafrika  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

och beskriva 

sjuksköterskor 

inom somatisk 

vårds upplevelse 

och att beskriva 

deltagarnas 

uppfattning av att 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa.  

Kvalitativ, 

explorativ, 

deskriptiv och 

kontextuell. 

N=12 

(/går ej 

utläsa) 

Fältobservation och 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

Fyra teman identifierades. 

Självkännedom, 

uppfattning av patienten, 

arbetsmiljö och upplevda 

känslor  

Medel 

kvalitet  

Lethoba, 

Netswera & 

Rankhumise 

 

2006 

Sydafrika 

Att beskriva 

sjuksköterskor 

inom somatisk 

vårds upplevelse 

av att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa 

Kvantitativ  N=124 

(/28%) 

Enkätstudie Många deltagare 

uppfattade 

patienterna med psykisk 

ohälsa som 

oförutsägbara samt 

uppmärksamhetssökande. 

Omvårdnadsarbetet 

påverkades av 

kunskapsbrist, bristande 

färdigheter 

och erfarenheter inom 

psykiatri. 

Medel-hög 

Arvaniti, 

Samakouri,  

Kalamara, 

Bochtsou, 

Bikos, & 

Livaditis,.  

 

2009 

Grekland 

Att beskriva 

vårdpersonals 

fördomar och 

attityder mot 

personer med 

psykisk ohälsa. 

Kvantitativ N=600 

(/23%) 

Enkätstudie Läkare och personal inom 

psykiatrin har en mer 

positivs syn på patienter 

med psykisk ohälsa än 

allmännsjuksköterskor. 

Hög 
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Brunero, 

Buus, & West,  

 

2017 

Australien 

Att få en insikt i 

hur 

sjuksköterskor på 

kirurgavdelningar 

kategoriserar 

patienter med 

psykisk ohälsa 

Kvalitativ N=16 

(/går ej 

utläsa) 

Fokusgrupp studie Fyra kategorier av 

patienter med psykisk 

ohälsa konstruerades. De 

hanterbara, de 

oberäkneliga, de 

känslosamma och de 

farliga. 

Hög 

Reed & 

Fitzgerald 

 

2005 

Australien 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till 

patienter med 

psykisk 

ohälsa och hur 

dessa 

påverkar 

omvårdnaden och 

betydelsen av 

utbildning, 

stöd och 

erfarenheter. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

N=10 

(/går ej 

utläsa) 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet delades in i 

teman: Inte vår roll, 

rädsla, trygghet genom 

utbildning och 

stöd samt psykiatri som 

en del av omvårdnaden. 

Hälften av 

sjuksköterskorna har en 

negativ attityd till psykisk 

ohälsa men en stark vilja 

att ge en god vård. 

Hög 

MacNeela, 

Scott, Treacy, 

Hyde, & 

O’Mahony,  

 

2012 

Irland 

Att undersöka 

attityder hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

psykisk oälsa. 

Kvalitativ N=13 

(/går ej 

utläsa) 

Intervjuer med ett 

fiktivt patientfall  

Två teman framkom, risk, 

attityd och 

sårbarhetsattityd. 

Hög 

de Melo, dos 

Santos, & 

Pillon,  

 

2016 

Brasilien 

Att utvärdera 

attityder och 

teoretiska och 

praktiska 

kunskaper hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

N=69 

(/23%) 

Enkätstudie Hälften av 

sjuksköterskorna kände 

bekväma med patienter 

med psykisk ohälsa. 

Patienterna ansågs 

oberäkneliga och farliga 

Medel 

Švedienė, 

Jankauskienė, 

Kušleikaitė, & 

Razbadauskas,  

 

2009 

Litauen 

Att undersöka 

kompetensen hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

psykisk ohälsa på 

somatiska 

avdelningar. 

Kvantitativ N=128 

(/8%) 

Enkätstudie Endast 45% upplevde att 

de hade en tillräcklig 

kompetens för att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa. De flesta uppgav 

en positiv attityd 

gentemot patienter med 

psykisk ohälsa. 

Medel 



37 
 

Björkman, 

Angelman, & 

Jönsson, 

 

2008 

Sverige 

Att undersöka 

attityder mot 

psykisk ohälsa 

hos sjuksköterskor 

inom somatiska 

avdelningar eller 

inom psykiatriska 

avdelningar. 

Kvantitativ N=120 

(/20%) 

Enkätstudie Sjuksköterskor inom 

somatisk vård upplever 

patienter med psykisk 

ohälsa mer negativt än 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin.  

Medel-hög 

Plant & White,  

 

2013 

USA 

Att undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskor 

attityder och 

erfarenheter av att 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa på 

akutmottagningar.  

Kvalitativ N=10 Fokusgrupp-

intervjuer  

Fyra huvudteman 

identifierades. Facing the 

challenge, struggling with 

challenges, unmovable 

barriers och hopelessness 

and seeking resolutions 

Hög 

 


