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ABSTRAKT 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem. Genom att stärka 

patienters självkänsla läggs en grund för möte och behandling. Syfte: var att 

ur patientperspektiv belysa hälso- och sjukvårdens bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa. Metod: Artiklar söktes i PubMed och PsycInfo. En 

textnära kvalitativ innehållsanalys gjordes. Åtta subkategorier identifierades: 

information, osynlighet, ej öppen dialog, utanförskap, respektlöshet, bristande 

socialt nätverk, låg självkänsla och brist på autonomi. Dessa sorterades under 

tre kategorier: lågt människovärde, kommunikation och brist på 

empowerment. Resultat: Patienter upplevde brister i kommunikation och 

bemötande samt okunskap hos vårdspersonal. Ett bra bemötande möjliggjorde 

en öppen och ärlig kommunikation där tillit och förtroende skapades. 

Diskussion En tydligare holistisk människosyn kan skapa förutsättningar för 

bättre kommunikation mellan patient och vårdspersonal vilket i sin tur kan 

leda till ömsesidig förståelse. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kommunikation, litteraturöversikt, omvårdnad, psykisk ohälsa, 

bemötande, empowerment 
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INTRODUKTION  

 
“The call and response of an authentic dialogue between a nurse and 

patient has great power--the power to change the lived experiences of 

both patient and nurse, to change the situation, to change the world. It 

is the same authenticity we search for in relationships with our friends 

and lovers. The person who really listens to what we are saying, who 

really tries to understand our lived experiences of the world and who 

asks the same from us. When found, it brings the same exhilarating 

feeling of self-affirmation and the comforting feeling of 

wellbeing”(Paterson & Zderad, 1976, s. 5-6). 

 

Under utbildningen till sjuksköterska har ett intresse för psykisk ohälsa vuxit 

fram. Upplevelser under praktikperioderna har övertygat oss om att en tydlig 

helhetssyn på patienten är viktig för sjuksköterskans bemötande, då den lägger 

grunden för patientens förtroende och därmed det fortsatta samarbetet. Författarna 

har valt att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplevt bemötande inom 

vården. Förhoppningen är att uppsatsen ska stödja sjuksköterskan i att utveckla ett 

professionellt bemötande som skapar tillit och förtroende i patientsituationen och 

därmed ger goda förutsättningar för vård och rehabilitering.  

BAKGRUND  

Synen på psykisk ohälsa har förändrats mycket under historiens gång. Riktigt 

långt tillbaka i tiden betraktade sig människorna som underordnade de mäktiga 

gudarna, goda som onda sådana. Människor som idag skulle anses vara 

psykiatriska patienter kunde då bli bemötta med stor tolerans och vördnad då man 

menade att de stod gudarna särskilt nära (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 

2010, s.57). I en annan kultur kunde samma person istället anses vara besatt av 

onda andar (Casey & Long, 2003).  

 

Antikens läkekonst präglades av en helhetssyn på sinnestillstånd och sjukdomar. 

Läkarens uppgift var att stödja den naturliga självläkningen och hänsyn togs till 

balans mellan arv, miljö, klimat, planeternas positioner, kosten och patientens 

relation till gudarna. 1600-talet i allmän bemärkelse benämns förnuftets tidsålder 

då man lade stort fokus på forskning i syfte att klargöra olika orsakssamband. I 

psykiatrisk bemärkelse beskrivs samma tidsperiod som ”den stora inspärrningen”. 
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Fördrivning av vansinniga ur hembyarna och inlåsning av kriminella, 

landsstrykare, invalider och sinnessjuka skulle bevara samhällsordningen. Under 

första hälften av 1900-talet började insulinchocker, elchocker och lobotomi 

användas som behandling inom psykiatrin (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 

2010, s.57) och orsakerna till sjukdomen ansågs vara bland andra ”dåliga” gener 

eller ett felaktigt inlärt beteende (Casey & Long, 2003). Under 1970 och 80-talen 

avslutades den långa eran av institutioner och man utvecklade psykiatriska 

öppenvårdsformer (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010, s.69).  

 

Begreppet psykisk ohälsa är svårdefinierat, men Socialstyrelsen (2005, s. 131) 

anser att psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen idag. Mellan 20-

40% av befolkningen anses lida av psykisk ohälsa, vilket i detta avseende avser 

allt från sjukdomstillstånd som psykoser till lättare psykiatriska besvär.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763), är tydlig med att sjukvården ska 

bemöta patienter och närstående med omtanke och respekt. Oavsett ålder, etnicitet 

eller funktionshinder ska patient och närstående informeras och göras delaktiga i 

vården. Lagen preciserar att behandlingsmetoder kontinuerligt ska följas upp och 

förändras vid behov. Säkerställda rutiner för ansvarsfördelning och planer för 

personalens kompetensutveckling ska finnas (SOSFS 2005:12, s. 140).  

 

Enligt Nationalencyklopedin (1995, s. 67) beskrivs att attityder byggs upp genom 

erfarenheter i livet och Bunkholdt (2004, s. 193) beskriver att dessa utvecklas i 

samspel med andra människor samt påverkar umgänget. Kroppsspråket visar om 

en person tagit ställning för eller emot någon eller något (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005, s. 164). Begreppet empowerment beskriver ett 

förhållningssätt i bemötandet av patienter och grundtanken är en strävan att stärka 

patienten i att själva styra sina liv (Fossum, 2007, s.188). Att uppmuntra patienten 

och stärka deras självkänsla är en bra grund för möte och behandling (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, s. 164). 

 

Inom psykiatrin arbetar man utifrån individens upplevelser och erfarenheter, och 

dessa formas av såväl kultur och mentalt tillstånd som människans historia och 
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nuvarande situation (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010, s.73; Casey & 

Long, 2003). I den psykiatriska vården gäller det att samordna patientens inifrån-

perspektiv med vårdpersonalens utifrån-perspektiv (Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2010, s.74-79; Ottosson & Ottosson, 2007, s.214). Människor med 

psykisk ohälsa uppger att deras möten med hälso- och sjukvård resulterat i känslor 

av omyndigförklarande och förnekande av att deras upplevelser skulle vara sanna 

och verkliga. Det kan förklara patienters önskan att få en medicinsk förklaring till 

besvären som mildrar känslan av skuld och självförvållande inför de psykiska 

besvären (Casey & Long, 2003). 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att ur ett patientperspektiv belysa hälso- 

och sjukvårdens bemötande av patienter med psykisk ohälsa.  

METOD 

Arbetet utfördes som en litteraturöversikt som baserades på vetenskapliga artiklar 

i form av primärkällor. 

 

Litteratursökningar och urvalsförfarande 

Utifrån Forsberg och Wengströms (2003, s. 86-87) arbetsmodell identifierades 

först intresseområde. Litteratursökningar utfördes i referensdatabaserna PubMed 

och PsycInfo under tiden 2011-01-24 till 2011-05-06 med hjälp av sökord som 

svarade mot syftet (Tabell 1). I första skedet användes endast vedertagna MeSH-

termer i PubMed: mental health, attitude, communication, mental illness, 

qualitative research, trust, primary care, patients och behavior. I PsycInfo 

användes vedertagna Thesaurus som: mental health, mental illness och 

communication. I ett senare skede lades fritextsökningar till för att få ned antalet 

träffar. Fritext i PubMed var: patient* experience*, patients experiences, 

experience, patients perspective, patient* perspective*, relation, psych*, service 

users, service* users* samt medically unexplained symptoms. Relevanta sökord 

men inte vedertagna Thesaurus-termer i PsycInfo var: patient* experience*, 
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patient* perspective* samt qualitative. Alla sökord användes som fritextsökning 

samt i olika kombinationer. Manuella sökningar utfördes med hjälp av artiklars 

referenslistor. 

 

Tabell 1. MeSH- och Thesaurustermer samt fritextsökord för respektive databas  

PsycInfo PubMed 

mental health mental health 

 attitude 

communication communication 

mental illness mental illness 

 qualitative research 

 trust 

 primary care 

 patients 

 behavior 

Fritextsökningar 

PsycInfo PubMed 

patient* experience* patient* experience* 

 patients experiences 

 experience 

 patients perspective 

patient* perspective* patient* perspective*  

 relation 

qualitative psych* 

 service users 

 service* users* 

 medically unexplained  

symptoms 

Asterix (*), användes för att finna alla former av ordet.  
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De vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturöversikten skulle vara 

relevanta för arbetets syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara 

godkända av etisk kommitté alternativt föra ett etiskt resonemang samt uppfylla 

kvalitetsgrad I eller II enligt nedan. Review - artiklar samt artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext exkluderades.  

Urvalsförfarandet genomfördes i ett flertal steg (Bilaga 1). I det första urvalssteget 

lästes titel för att ta reda på om artikeln var relevant för arbetets syfte. I det andra 

steget lästes artiklarnas abstrakt och om detta var relevant, så lästes artikeln i sin 

helhet. I det tredje urvalet kvalitetsbedömdes (Bilaga 2) kvarstående artiklar och 

de som då bedömdes vara av kvalitetsgrad III enligt nedan förkastades.  Artiklar 

som inkluderats i ett tidigare steg förkastades.  

Kvalitetsgranskning 

I det tredje urvalssteget bedömdes artiklarnas kvalitet enligt Carlsson och Eimans 

(2003) kvalitativa bedömningsmall i bilaga 2. Begreppet lungcancersjukdom i 

bedömningsmallen ströks och poängsumman justerades. Författarna granskade 

artiklarna både var för sig och tillsammans för att inte påverka varandra. Efter 

granskningen graderades artiklarna i tre klasser, I, II och III, där klass I avsåg 

högst kvalitet. Artiklar med kvalitetsgrad III exkluderades. Slutligen inkluderades 

tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. En sammanställning av dessa finns i bilaga3.  

Analys 

Analysförfarandet utfördes textnära med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Texten översattes och genomlästes flera gånger 

för att skapa en helhetsbild. Därefter delades texten in i mindre meningsbärande 

enheter, det vill säga att identifiera det centrala i innehållet. Stycken som speglade 

det viktiga i artikeln plockades ut för att bilda en ny helhet. I nästa steg 

kondenserades och översattes meningsenheterna, utan att förvanska dess innehåll. 

Detta gjordes för att korta ner den ursprungliga textmassan till en mer lätthanterlig 

enhet, så kallad kod. Koderna från det analyserade materialet resulterade i åtta 

subkategorier som sedan sorterades utifrån en högre abstraktionsnivå till tre 

kategorier: lågt människovärde, kommunikationsproblem och brist på 
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empowerment. Kategorierna ligger till grund för rubrikerna i resultatdelen. Tabell 

2 visar ett exempel på hur analysförfarandet gått till.  

Tabell 2 Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 

och översatt 

Kod  Subkategori Kategori 

”However, they admitted to 

having unmet cognitive 

needs concerning diagnosis, 

treatment, and/or prognosis. 

For example, participant 2 

denied that she was worried 

about misdiagnosis but said: 

I guess my concern is, yes 

an explanation.  Once I have 

an explanation then if there 

is a treatment process, then 

people know where to go 

with it” (Dwamena et al, 

2009, s. 6). 

Patienterna 

medgav icke 

uppfyllda 

önskningar 

beträffande 

diagnos, 

behandling 

och/eller prognos.  

En patient uppgav 

att hon behövde 

en förklaring. Får 

man bara en 

förklaring så 

startar en 

behandlingsproce

ss.  

Patienten 

önskar att 

vårdperson

al tar reda 

på 

patientens 

önskningar 

och 

försöker 

uppfylla 

dem i 

mötet. 

 Information Kommunikati

onsproblem 

“Everything about you starts 

being attributed either to the 

mental health diagnosis you 

have, even though it´s 

stabilized, or the medication 

that you are on for the 

mental illness. And you 

know, then other things just 

get ignored: you´re not seen 

as a whole person….the 

separation between the 

systems that happens is 

really detrimental because 

you have this whole group 

of medically oriented people 

who feel like they don´t 

know anything about that 

stuff, the psychiatric stuff, 

that it belongs to someone 

else, and there you are, like 

sort of in a big gap in 

between.  In summary, a 

mental illness diagnosis 

served as a totalizing for 

abundant misconceptions 

and misinterpretations” 

(Gaillard, Shatell & 

Thomas, 2009, s. 194-195). 

Du blir hela tiden 

betraktad utifrån 

din psykiska 

diagnos, även om 

den är under 

kontroll, eller 

utifrån din 

ordinerade 

psykofarmaka. Du 

behandlas inte 

som en hel 

person, och det är 

verkligen 

frustrerande då du 

omges av en 

grupp medicinare 

som inte verkar ha 

det minsta 

kunskap om 

psykiatri. Summa 

summarum 

grundar en 

psykiatrisk 

diagnos för 

massor av 

missförstånd och 

misstolkningar.  

Att vara en 

diagnos. 

Osynlighet  Lågt 

människovärd

e 
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Etiska överväganden 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var sådana som hade granskats 

och godkänts av etiska kommittéer eller som innehöll väl beskrivna etiska 

överväganden. Artiklarna redovisades oavsett om resultatet stärkte författarnas 

förförståelse eller inte. Samtliga artiklar som användes till resultatdelen var 

skrivna på engelska, texterna översattes av författarna var för sig, så noggrant som 

möjligt, för att undvika förvanskning av innehållet. 

 

RESULTAT  

Analys av insamlat material gällande patienters erfarenheter resulterade i åtta 

subkategorier: information, osynlighet, ej öppen dialog, utanförskap, 

respektlöshet, bristande socialt nätverk, låg självkänsla och brist på autonomi. 

Dessa subkategorier sorterades därefter in under tre kategorier som bildar rubriker 

i resultatpresentationen: Kommunikationsproblem, Lågt människovärde och Brist 

på empowerment.  

Kommunikationsproblem 

Patienter söker hjälp av olika anledningar (Peters et al. 2008) och grunden till ett 

bra bemötande är att kontakten mellan patient och sjukvårdspersonal möjliggör ett 

ärligt utbyte av förtroenden och kunskap (Campbell et al. 2007). För att nå 

samförstånd behöver sjuksköterskan veta mer om vilka förväntningar som finns 

på mötet. En bra relation rör sig åt båda håll och patienter efterlyser öppenhet och 

ärlighet i dialogen där såväl tankar som åsikter och kritik kan framföras (Pippo & 

Aaltonen, 2008). Patienter beskriver också hur viktigt det är att få delta i 

diskussionen kring dem själva, föra ett vuxet samtal och få respekt för sitt sätt att 

sköta vardagen (Campbell et al. 2007; Powell & Clarke 2006). När vårdpersonal 

visar ett ärligt engagemang för dem som individer upplever patienterna respekt 

och de uppskattar en avslappnad konversation om vardagliga ämnen med 

personalen, just för att det visar att de också är vanliga människor (Rydon, 2005). 
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Patienter med psykisk ohälsa saknar att bli sedda som självständigt tänkande 

människor och efterlyser mera information och delaktighet i besluten rörande 

behandlingsprocessen (Campbell et al. 2007). Rätt information framförd på ett 

förståeligt sätt kring diagnos och terapialternativ utgör enligt patienter basen till 

att kunna acceptera och hantera sin psykiska sjukdom (Powell & Clarke, 2006). 

Patienter saknar även tydligt beskrivna behandlingsalternativ och en möjlighet att 

själva få välja och sedan få stöd och respekt för det egna valet (Powell & Clarke, 

2006; Thesen, 2001; Rydon 2005). Patienter som upplevt informationsbrist 

berättar hur de sökt på egen hand i böcker och på internet. Att läsa om helt andra 

saker än man själv fått information om främjar inte tilliten och förtroendet i 

relationen till behandlande personal (Powell & Clarke, 2006). Det beskrivs att 

brist på information kan jämställas med brist på respekt för patienten (Powell & 

Clarke, 2006). 

 

Patienter berättar hur den mänskliga värdigheten ökar vid mötet med en 

sjuksköterska som ärligt vill hjälpa och förstå: ”I was participating in discussions, 

they took into consideration what I said, they listened to me and I got feedback” 

(Piippo & Aaltonen, 2008, s. 2869). Känslan efter ett möte i samförstånd kan 

beskrivas: ”I often feel relieved afterwards, I feel that things have been clarified, I 

can cope with things” (Piippo & Aaltonen, 2008, s. 2869).  

 

Lågt människovärde 

Ett oengagerat bemötande från vårdpersonal kan skapa känslor av ilska och 

övergivenhet hos patienten (Gaillard, Shattell & Thomas, 2009; Holmes, Kennedy 

& Perron, 2004) och det visas att patienter förväntar sig en viss nivå på 

bemötandet hos utbildad sjukvårdspersonal: ”They are the professionals, they 

should know how to treat us….they shouldn´t be a nurse if they can´t, you know, 

at least try and accept us for who we are” (Rydon, 2005, s. 81). 

 

Patienter med psykisk ohälsa beskriver att de inte känner sig respekterade för sina 

besvär och prioriterade för medicinsk hjälp. Upplevelsen är att sjukvården är strikt 

uppdelad i somatik och psykiatri. Antingen är man fysiskt skadad eller så har man 
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psykiska besvär och då får individen faktiskt ”rycka upp sig” (Powell och Clarke, 

2006). Patienter anser att vården idag arbetar utifrån en ”onesize”-modell som inte 

är optimal för behandling av psykisk ohälsa (Campbell et al. 2007).   Detta skapar 

istället känslor av maktlöshet och ensamhet inför vårdsystemet (Campbell et al. 

2007), som illustreras av följande citat: ”I think this is bad… I feel helpless when 

it comes to doctors because I don´t know where to go to complain… Frustration is 

the biggest word in my life, just about everything” (Dwamena, Lyles, Frankel & 

Smith, 2009, s. 1479). 

 

Patienter uppger att ett individuellt bemötande är viktigt (Gaillard et al, 2009). De 

anger att de behöver få känna att deras kunskaper och erfarenheter är lika mycket 

värda som andras, och de vill inte bli behandlade som barn på grund av att de lider 

av psykisk ohälsa (Thesen, 2001; Gaillard et al. 2009). Patienter upplever en 

utsatthet i meningen att det alltid förutsätts att de ska berätta om sina innersta 

tankar och känslor medan vårdpersonal kan välja att inta en strikt professionell 

hållning (Thesen, 2001). Patienter anger att de försökt dölja sina psykiska 

problem in i det längsta eftersom de känt hur andra betraktat dem som 

”psykiatriska fall”, och inte sett människan bakom diagnosen (Thesen, 2001; 

Gaillard et al. 2009). Att vara ”synligt” psykiskt sjuk upplevs som en stor risk och 

rädslan för ensamhet, arbetslöshet, diskriminering och trakasserier av både individ 

och familj är stor (Thesen, 2001). En patient med psykisk ohälsa i studien av 

Granerud och Severinsson (2006, s. 290) delger följande: “I am alone wherever I 

am. It is dreadful to be lonely and forgotten and isolated. I have nobody” 

(Granerud & Severinsson, 2006, s. 290). 

 

Ett sätt att hantera denna utsatthet och risken att bli missförstådd är att vara 

mycket försiktiga med vad de berättar för vårdpersonal, av rädsla för utanförskap 

eller att bli betraktade som dumma eller farliga (Gaillard et al. 2009; Campbell et 

al. 2007). Patienter har även erfarenhet av att en alltför påläst patient inte får 

samma hjälp av sjukvården då personal kan anse att behovet är mindre om man är 

så frisk att man orkar leta information om sjukdomar och läkemedel (Granerud & 

Severinsson, 2006).  Patienter beskriver att de ofta prioriterar bland sina problem 
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för att matcha läkarens tidsbrist och försöka öka möjligheterna att få hjälp med 

något av problemen (Peters et al. 2008).  

 

Brist på empowerment 

Patienter uttrycker ett behov av hjälp och stöd att se helhet och mening i 

livssituationen från någon som har ett annat perspektiv (Peters et al. 2008). 

Patienter uppger även att vårdpersonal har en viktig uppgift i att uppmuntra 

patienten till att leva sitt eget liv, stödja i att fatta beslut och inge en känsla av 

oberoende (Piippo & Aaltonen, 2008). En individ uttrycker: ”We are all wounded 

in a way; everybody is looking for the meaning of life. When we have difficulties 

we need to revalue things in our lives” (Piippo & Aaltonen, 2008, s. 2870). 

 

Tillit beskrivs av patienter som grundläggande för viljan att söka vård (Campbell 

et al. 2007) och skapas genom ett respektfullt bemötande där patienten vill bli 

betraktad som en egen individ. Tillit beskrivs vara avgörande för att patienten ska 

kunna acceptera hjälp (Campbell et al. 2007). 

 

Personer med psykisk ohälsa beskriver att familj och närstående är mycket viktiga 

(Granerud & Severinssons, 2006). Familjen står för en viktig långvarig relation, 

sedan tiden före sjukdomen, men en stor del av patienterna uppgav att de hade 

konflikter inom familjen som påverkade deras möjligheter att leva ett meningsfullt 

liv (Granerud & Severinsson, 2006; Dwamena et al. 2009). Patienter menar att 

sjukvårdspersonal inte inser vikten av att försöka utvidga det sociala nätverket 

som tenderar att minska under perioder av psykisk ohälsa Granerud & 

Severinsson, 2006; Campbell et al. 2007). Patienter stärks av att möta människor 

med samma sorts erfarenheter: ”It´s nice to know that you are not alone. That 

other people have got the same problems as you and they have been through the 

same sort of things, that’s really nice” (Powell & Clarke, 2006, s. 363). 

 

Patienter anser att sjuksköterskan har en viktig position tillsammans med bland 

andra lärare, politiker och föräldrar i samhället för att kunna påverka allmänhetens 

negativa attityder mot psykisk ohälsa (Thesen, 2001).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att ur ett patientperspektiv belysa hälso- 

och sjukvårdens bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Huvudfynden i 

patienternas berättelser om det optimala bemötandet kan sammanfattas i att 

sjuksköterskan bör kunna ge ett respektfullt bemötande som gör patienten till en 

jämlike i kommunikationen och ett stödjande förhållningssätt. Patienters 

erfarenheter och upplevelser är viktiga för att hjälpa sjuksköterskor att bemöta 

patienter med psykisk ohälsa på det sätt de vill bli bemötta. 

 

Det finns lagar och förordningar som ska säkerställa att patienten får rättvis och 

likvärdig vård, allt efter det individuella behovet (HSL 1982:763). Resultatet 

visade att det inom sjukvården inte alltid förhåller sig så. Författarna vill påstå att 

det beror dels på kunskapsbrist dels avsaknad av patienters upplevelser av vården 

samt hur patienter vill bli bemötta. Om vårdpersonal inte kan bemöta patienter 

med psykisk ohälsa på ett tillfredsställande sätt så försvåras den rättvisa och 

likvärdiga vården enligt författarna. Detta resonemang kan styrkas av Björkman, 

Angelman och Jönsson, (2008) som visar att varannan sjuksköterska redan före 

mötet, har uppfattningen att patienter med psykisk sjukdom är svåra att tala med. 

Detta ser vi som en risk då sjuksköterskan kan tappa intresset för individen redan 

när hon läser in sig i dokumentationen. En tydligare holistisk människosyn skulle 

enligt författarna, kunna underlätta bemötandet av individer med psykisk ohälsa i 

många fall. Sjuksköterskans medicinska och psykologiska kunskaper är självklart 

viktiga men den sociala kompetensen och engagemanget gör att delarna kan fogas 

ihop till ett sammanhang och ge en vidd av problemet. Här kan också patientens 

resurser och de faktorer sjuksköterskan har att möta i behandlingssituationen 

medvetandegöras för båda parter. Resultatet visar att det viktiga samförståndet i 

möte och behandling kräver en helhetssyn på sjukdom och patient samt ett visst 

förhållningssätt. Enligt Mattsson (2008) skulle ett bra förhållningssätt kunna vara 

att utgå ifrån att patienten, medvetet eller inte, bär på kunskap om vad som orsakat 

besvären. En ökad trygghet för oss i professionen ger modet att ta upp den 

psykiska ohälsan i samtalet med patienten. Utifrån Thesens (2001) studie kan man 
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fastställa att patienten också efterfrågar mer utbildning och kunskap för 

vårdpersonal, gällande psykisk ohälsa. 

 

Paterson och Zderad (1988) definierar gemenskap som när två eller fler personer 

är på väg mot samma mål, i begreppet ligger också att värdesätta olikheter för att 

de kan göra verkligheten större för alla parter. Att lyssna på en annan person är så 

mycket mer än att bara höra vad den andra säger. Det innebär att kunna öppna sig 

för de budskap som verkligen förmedlas, både verbalt och icke-verbalt. För att 

kunna uppnå detta krävs tid, intresse och uppmärksamhet.”Som man frågar får 

man svar” skriver Sivik, (2008) med innebörden att sjukvårdspersonals attityd 

alltid påverkar hur patienter väljer att presentera sina symtom och hur 

sjuksköterskor kommer att uppfatta dem. Enligt Engström (2008) är familjer med 

psykisk ohälsa ofta känsliga för kritik, och skamkänslor gör att patienten lätt kan 

gå i försvarsställning. Sjuksköterskan bör därför tänka på ordvalet och byta 

laddade ord som ”psykiskt” mot mera vardagliga uttryck som ”stressande” eller 

”påfrestande” och undvika ifrågasättande i samtalet med patienten.  

 

Sjuksköterskan kan enligt Mattsson (2008) känna misslyckande när hon inte 

förstår en patient och allra helst när patienten konstaterar detta, men det går till 

viss del att utveckla kommunikationsförmågan. Författarna menar att med 

fördjupad självkännedom skulle det kunna bli lättare att förstå andra utifrån de 

egna erfarenheterna. Vidare anser författarna att det finns ett behov av verktyg för 

självreflektion redan under utbildningen för att utveckla sjuksköterskans 

självkännedom.  

Att attityder påverkas av personliga erfarenheter anser författarna vara logiskt, 

och det är en faktor som måste tas med i beräkningen direkt vid utbildningsstart, 

och vidare vid inskolning och anställning. Attitydundersökningar liknande dem 

som användes i studierna av Ineland et al. (2008) och Björkman, Angelman och 

Jönsson, (2008)  skulle kunna användas och diskuteras i grupper under 

studietiden. Allt för att öka medvetenheten hos oss själva om vilka attityder och 

förutfattade meningar vi faktiskt bär på. Björkman et al. (2008) visar i studien att 

sjuksköterskor inom somatisk vård uppger mer negativa attityder mot psykisk 

sjukdom än kollegor inom den psykiatriska. Vidare menar de att utbildning, ålder 
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och personliga erfarenheter av psykisk sjukdom påverkar attityder positivt, och 

gör det lättare att se en människa bakom diagnosen. Med stöd av den studien 

påstår vi att en arbetsrotation mellan somatiska och psykiatriska avdelningar kan 

vara ett sätt att förändra och minska negativa attityder mot psykisk ohälsa. 

Arbetsgivaren har såväl ett ansvar som en möjlighet att påverka negativa attityder 

som finns mot psykisk ohälsa. Vi menar att arbetsgivaren bör underlätta 

sjuksköterskans strävan mot bredare kompetens. Vi anser dessutom att sjukvården 

är delaktig i att lägga grunden för attityder i samhället.  

Att behandla psykisk och fysisk hälsa som en helhet skulle ge ökad acceptans 

även i samhället för psykisk ohälsa. Författarna anser att detta skulle kunna 

resultera i ett tidigare vårdsökande för patienten och därför fungera som en 

preventiv åtgärd. Inställningen till psykiatrisk vård är enligt analyserat material till 

stor del negativ. Detta styrks av studien av Ineland et al. (2008) som visar att 

majoriteten av deltagarna skulle råda andra människor med psykisk ohälsa att 

söka psykiatrisk hjälp. Däremot ansåg 25 % i samma studie att de fortfarande var 

tveksamma till att själva söka psykiatrisk vård även om deras läkare föreslagit det.  

I resultatet framkom att patienter känner av läkarnas osäkerhet och anser att den 

speglar brister i läkarutbildningen (Peters, et al. 2008). Inom sjukvården arbetar 

många professioner tätt tillsammans. Detta kan enligt författarna medföra att såväl 

positiva som negativa attityder kan utvecklas i arbetsgruppen, och viktigt är att 

komma ihåg att ansvaret för en god vård ligger hos all sjukvårdspersonal. 

Vår uppfattning är, med tanke på komplexiteten gällande psykisk ohälsa, att man 

måste se människan bakom symtomen och sjukdomarna. För att nå dit anser vi att 

sjuksköterskan behöver såväl utbildning som erfarenhet för att kunna bemöta och 

kommunicera med patienter med psykiska besvär. Till sjuksköterskans vardag hör 

möten med olika människor. Människor med psykisk ohälsa kan söka vård för 

rent somatiska besvär och vice versa. Enligt författarna vore det önskvärt att 

negativa attityder mot psykisk ohälsa förändrades. Enligt Thesen (2001) är detta 

möjligt att uppnå om individer med psykisk ohälsa synliggörs i samhället genom 

exempelvis föreläsningar. Vidare anser författarna att en ökad fokusering bör 

ligga på sjuksköterskans bemötande. Alla yrkesverksamma sjuksköterskor 

kommer mest troligt att någon gång möta patienter med psykisk ohälsa.  



 

14 

 

Metoddiskussion 

Under våra praktikperioder har vi mött psykisk ohälsa inom såväl sluten- som 

öppenvård. Vår förförståelse är att tecken på psykisk ohälsa kan vara 

svåridentifierade samt att dessa besvär inte alltid får tillräcklig uppmärksamhet. I 

analysförfarandet har vi dock försökt bortse från detta.  

Bearbetning av artiklar och utformning av kategorier och subkategorier har 

författarna genomfört först var för sig och sedan sammanställt resultatet 

tillsammans. Detta anses vara en styrka då det stärker litteraturöversiktens 

trovärdighet. Begränsning i detta skede var att ingen tidigare erfarenhet hos 

författarna fanns för textanalys.  

Val av bedömningsmall gjordes efter jämförelse mellan olika alternativ, denna 

mall ansågs av författarna uppfylla kraven för att kvalitetsgradera kvalitativ 

forskning. Mallen bedömdes som ett praktiskt och säkert arbetsredskap då risken 

för under- respektive övergradering av artiklarna minimerades tack vare 

utformningen av tre olika grader. Mallen modifierades gällande 

lungcancerdiagnos vilket författarna inte ansåg påverka resultatet av bedömningen 

då en poängjustering skedde. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör forskningsstudier endast vara tre till 

fem år gamla. Detta kan vara en svaghet i litteraturöversikten eftersom tre av de 

artiklar som användes var äldre än fem år, vilket kan leda till att resultatet som 

presenterats kan vara inaktuellt. Följaktligen hade resultatet kunnat se annorlunda 

ut. 

Artiklarna var skrivna på engelska och översattes till svenska, vilket skulle kunna 

vara en svaghet då författarna eventuellt inte lyckats fånga den riktiga känslan av 

texten. Vi har, för våra personliga språkkunskapers skull, valt bort artiklar på 

andra språk än engelska vilket även det skulle kunna vara en brist. Detta ser vi 

som en begränsning i vår litteraturöversikt. Vi antog att datamättnad uppnåtts när 

artiklar som redan används eller förkastats, återigen hittades i flera av 

databaserna, vilket vi ser som en styrka eftersom sökningarna trots få träffar ledde 

till samma artiklar. Författarna kan inte avfärda att urvalet och möjligen resultatet 

skulle sett annorlunda ut om andra sökord använts eller att sökning utförts i andra 
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databaser. Redovisningen i bilaga 1 visar ej sökningar som inte resulterade i 

någon utvald artikel. Artiklar som ej fanns i fulltext valdes bort vilket kan ha 

påverkat resultatet negativt då dessa kunde varit relevanta för syftet. Resultatet i 

litteraturöversikten bygger endast på kvalitativa studier vilket kunde ha varit en 

svaghet då man inte belyser problemet utifrån kvantitativa (mätbara) studiers 

resultat. Författarna anser det dock vara en styrka att endast ha analyserat 

kvalitativa studier med intervjuer där deltagarna berättat med egna ord. 

Författarna menar att genom detta fås en djupare insikt i erfarenheter och 

upplevelser.  

 

De inkluderade artiklar i resultatdelen har ett patientperspektiv, då det var just 

detta perspektiv vi ville utgå ifrån ser vi det som en styrka som stärker 

trovärdigheten. Resultatet innehåller studier gjorda i Norge (n=2), Nya Zeeland 

(n=1), Storbritannien (n=3), USA (n=2), Kanada (n=1) och Sverige (n=1). 

Ländernas sjukvårdssystem och samhällen liknar till stor del varandras och borde 

därför kunna styrka resultatet.  
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Tabell. Översikt av litteratursökningar och urvalsförfarande      Bilaga 1 

Datum Databas/Sökord Avgränsningar Träffar Förkastade Utvalda Använda i resulatet 

110408 PsycInfo: mental health OR 

mental illness (KW) AND 

patient* experience* (KW) 

AND patient* perspective* 

(anywhere) AND qualitative 

(anywhere). 

English 13 *12 

**0 

***0 

****0 

 

1 Campbell, S., Gately, C., & 

Gask, L. (2007). 

110408 PubMed: qualitative research 

AND primary care AND 

mental illness AND patient* 

experience* AND psych* 

English, links to 

full text 

22 *17 

**2 

***1 

****1 

1 Dwamena, F. C., Lyles, J. S., 

Frankel, R. M., & Smith, R.C. 

(2009). 

 

****Thesen, J. (2001). 

110408 PsycInfo: mental illness OR 

mental health (KW) AND 

patient* experience* (KW) 

AND qualitative (anywhere) 

AND communication 

(anywhere) 

English 14 *12 

**1 

***0 

****0 

1 Gaillard, L., Shattell, M., & 

Thomas, S. (2009). 

 

110408 PubMed: qualitative research 

AND mental illness AND 

experience AND patients 

perspective AND attitude 

English, links to 

full text 

15 *14 

**0 

***0 

****0 

1 Holmes, D., Kennedy, S. L., & 

Perron, A. (2004). 

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

***Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

**** Antal förkastade pga. dubblett 



 

 

Tabell. Översikt av litteratursökningar och urvalsförfarande      Bilaga 1 

Datum Databas/Sökord Avgränsningar Träffar Förkastade Utvalda Använda i resulatet 

110207 PubMed: 

Medically Unexplained 

Symptoms AND 

Communication AND 

Relation 

English, links to 

full text 

24 *21 

**1 

***0 

****1 

1 Peters, S., Rogers, A., Salmon, 

P., Gask, L., Dowrick, C., 

Towey, M., Clifford, R., & 

Morriss, R. (2008).  

 

**** Dwamena, F. C., Lyles, J. 

S., Frankel, R. M., & Smith, 

R.C. (2009). 

110301 PubMed: mental health AND 

trust AND patients 

experiences AND behavior 

English, links to 

full text 

32 *30 

**1 

***0 

****0 

1 Piippo, J & Aaltonen, J. 

(2008). 

 

 

110506 PubMed: qualitative research 

AND mental illness AND 

service users AND patients 

English, links to 

full text 

24 *21 

**1 

***0 

****1 

1 Powell, J., & Clarke, A. 

(2006). 

 

****Thesen, J. (2001). 

110408 PubMed: qualitative research 

AND mental illness AND 

patient* experience* AND 

service* user* AND patient* 

perspective* 

English, links to 

full text 

13 *10 

**0 

***0 

****1 

2 Rydon, S. (2005). 

Thesen, J. (2001). 

 

****Campbell, S., Gately, C., 

& Gask, L. (2007). 

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

***Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

**** Antal förkastade pga. dubblett 

 Manuell sökning 

Ur artikel författare/titel Vald artikel författare/titel 

Attitudes towards mental illness 

in Sweden 

Granerud, A & Severinsson, E. 



 

 

                  Bilaga 2 

Tabell. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Carlsson & Eiman (2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas  1/3 2/3 samtliga 

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven  Ej relevant  Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning representativitet) Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet  Analys saknas/ Ja  Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (Redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc.) Ej acceptabelt Låg Medel Hög 

Diskussion     

Problemanknytning  Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses)  
Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45p)                               P                            P                   P                          p 

Grad I: 80%  

 
Grad II: 70%  

 

Grad III: 60% 
 

Titel____________________________________________________________________________________________________________________  

 
Författare________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

         Tabell. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur.                 Bilaga 3 

Författare, 

årtal, land. 

Studiens syfte Ansats, design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Grad 

Campbell, S., 

Gately, C., & 

Gask, L. 

(2007). 

Storbritannien. 

Syftet var att identifiera 

vilka aspekter av 

kvalitet som är viktiga 

inom primärvården för 

patienter med psykisk 

ohälsa.  

Kvalitativ, 

intervjuer 

N=16 (4 män 

och 12 kvinnor)  

Explorativ, 

induktiv, 

Fenomenologisk 

Patienter med vanliga psykiska 

besvär har en tydlig uppfattning 

om vad som utgör kvalitet i 

primärvården. 

II 

Dwamena, F., 

Lyles, J., 

Frankel, R., & 

Smith, R. 

(2009) USA. 

Syftet med studien var 

att beskriva och 

analysera MUS-

patienters uppfattningar 

och erfarenheter av 

primärvården.  

Kvalitativ, 

intervjuer. 

Deltagare: 3 

män och 16 

kvinnor som 

hade en ”MUS”-

diagnos. 

Grounded 

theory 

Patienter som i hög grad nyttjar 

primärvården är en heterogen 

grupp med liknande erfarenheter 

och olika uppfattningar, beteenden 

och behov. Att uppmärksamma 

dessa skillnader kan vara 

avgörande för effektiv behandling 

och minskad användning. 

II 

Gaillard, L., 

Shattell, M., & 

Thomas, S. 

(2009) USA. 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av att bli 

missförstådd hos 

individer med psykisk 

ohälsa. 

Kvalitativ, 

Intervjuer,  

N=20 (8 män 

och 12 kvinnor) 

Fenomenologisk Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kan främja 

förståelse, stärka terapeutiska 

relationer och förbättra kvaliteten 

på den psykiatriska vården. 

I 

Granerud, A., 

& Severinsson, 

E. (2006). 

Norge. 

Att undersöka hur 

personer med psykisk 

ohälsa upplever sin 

förmåga till social 

integrering. Grupper 

studerades i glesbygd 

respektive tätort. 

Kvalitativ, 

Explorativ-

deskriptiv 

studie, 

fokusgrupperint

ervjuer, 

17 personer (3 

män, 14 

kvinnor), 

indelade i tre 

grupper 

(brukare, 

vårdgivare och 

mixad). 25-57 

år. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

enl. Graneheim 

och Lundman. 

Deltagarna upplevde skam och 

fruktan över att bli utstötta. De 

upplevde även känslor av 

ensamhet samt att behöva kämpa 

för jämställdhet och en 

anställning. Dessa problem är ofta 

sammankopplade med låg 

självkänsla, ångest och 

depressioner.  

I 



 

 

         Tabell. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur.                 Bilaga 3 

Författare, 

årtal, land. 

Studiens syfte Ansats, design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Grad 

Holmes, D., 

Kennedy, S., & 

Perron, A. 

(2004) 

Kanada. 

Syftet var att 

beskriva samt få 

bättre förståelse för 

upplevelsen av 

isolering som 

behandling mot 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ, semi 

strukturerade 

intervjuer. 

N=6 Hermeneutisk- 

Fenomenologisk 

Studien betonar vikten av att se 

över omvårdnads praxis samt 

uppmärksamma individuella 

behov hos patienter som blev 

avskilda från omgivningen genom 

att ”sitta” i isoleringscell. 

II 

Peters, S., 

Rogers, A., 

Salmon, P., 

Gask, L., 

Dowrick, C., 

Towey, M., 

Clifford, R., & 

Morriss, R. 

(2008) 

Storbritannien 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

läkares förklaringar 

av psykosociala 

orsaker till UNS 

(Engelska: MUS).  

Kvalitativ, 

Klusterurval, 

strategiskt urval,  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagare: 23st 

(20 kvinnor, 3 

män) 

 Grounded 

theory, induktiv 

ansats,  

För att minska patientens oro över 

upplevda symtom måste läkare 

med patienten skapa tillit i 

relationen. 

Det är viktigt att förklara att 

uppmärksamhet kring 

psykosociala faktorer inte betyder 

att fysiska orsaker ignoreras.   

 

I 

Piippo, J., & 

Aaltonen, J. 

(2008) Sverige 

Syftet med denna 

studie var att 

upptäcka hur tillit 

och misstro 

skapas i traditionell 

sjukvård jämfört 

med vård enligt 

Integrated Network 

and Family Model 

(INFM). 

Kvalitativ, intervjuer 

 

Deltagare: 22 st 

psykiatriska 

patienter, (6 

män, 16 

kvinnor) 

medelålder 39. 

grounded theory Förtroendet mellan patienter och 

personal kan skapas i både INFM 

samt i traditionell sjukvård. 

Viktigt att acceptera patientens 

kunskap om den egna 

livssituationen. Tilliten är nära 

knutet till autonomi och styrka. 

Makt och styrka är inte enbart 

bundet till vårdgivaren. 

 

II 
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Författare, 

årtal, land. 

Studiens syfte Ansats, design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Grad 

Powell, J., & 

Clarke, A. 

(2006) 

Storbritannien.  

Syftet var att 

undersöka 

informationsbehov

et och hur personer 

med psykisk ohälsa 

söker information 

gällande sin 

sjukdom.  

Kvalitativ, intervjuer, 

purposive sample 

N=36 (11 män 

och 25 kvinnor) 

med erfarenhet 

av psykisk 

ohälsa. 

Grounded 

theory 

I högre utsträckning ha en jämlik 

relation mellan patient och 

sjukvårdspersonal. 

Sjukvårdspersonalen bör ta 

hänsyn till värdet av andra 

människors erfarenheter som 

informationskälla. 

II 

Rydon, S. 

(2005) Nya 

Zeeland. 

Syftet var att 

identifiera vilka 

attityder, 

färdigheter och 

kunskaper som 

psykiatriska 

patienter ser som 

nödvändiga hos 

psykiatripersonal. 

Kvalitativ, intervjuer, 

fokusgrupper, 

N= 21 Innehållsanalys,

deskriptiv, 

Deltagarna i studien beskrev 

egenskaper och kvaliteter som var 

viktiga för sjuksköterskor för en 

effektiv arbetsrelation. De 

erfarenheter som deltagarna tog 

upp tyder på att många 

psykiatrisjuksköterskor övar på ett 

effektivt sätt som upplevs positivt 

av användarna. 

II 

Thesen, J. 

(2001) Norge. 

Hur patienters med 

psykisk ohälsa 

upplever 

vårdpersonalens 

bemötande inom 

primärvården. 

Kvalitativ, 

Knowledge 

workshop (KW) = 

Gruppsamtal med 

brukare, anhöriga, 

vårdare och 

vårdgivare.   

Deltagare:  

11 brukare, 

4 observatörer,  

1 psykiater, 1 

psykiatrisjukskö

terska,  

1 projektledare,  

7 vårdspersonal.  

Fenomenologisk

, deskriptiv, 

kvalitativ analys 

utifrån grounded 

theory. 

Även om stigmatiseringen av 

psykisk sjukdom är ett välkänt 

och mycket diskuterat begrepp så 

har den hittills inte tagits med i 

den professionella kunskapsbasen. 

Problemet stigma bör diskuteras 

för att förbättra vårdkvaliteten. 

 

I 

 


