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Abstrakt 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos Sveriges befolkning har stadigt ökat under 
1990-talet och fram till 2010-talet främst hos den yngre befolkningen. Goda möten 
och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård och 
har en särskilt framträdande roll i mötet med personer med psykisk ohälsa. Ett 
optimalt bemötande inom vården innebär visat intresse, tålamod, lyhördhet, empati 
och medkänsla, vilket också är en förutsättning för att optimera behandlingar. Syfte: 
Syftet var att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever att de blir 
bemötta i primärvården. Metod: Uppsatsen är gjord som en litteraturöversikt med 12 
vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Artikelsökningar 
gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, PsycInfo och som manuella sökningar. I 
analysen identifierades fyra teman som är rubriker i resultatet, Kritik från patienter, 
Positiva upplevelser, Vilken hjälp vill patienterna ha? och Den äldre generationens 
uppfattning. Resultat: En del patienter har en positiv uppfattning om primärvården, 
framförallt när de upplever ett inkluderande och när personalen visar ett intresse om 
den enskilde individen. Andra ifrågasätter primärvårdens kompetens inom psykisk 
ohälsa och många saknar förtroende gentemot läkaren. Aspekter som försvårar 
mötet med primärvården är att patienterna upplever en irritation från personalen 
när de framför frågor och funderingar. Upplevelser om att vara en börda för hälso- 
och sjukvården förekommer samt att man som patient måste vara frisk och glad för 
att få den hjälp som förväntas. Diskussion: Patienternas positiva erfarenheter 
innefattar värdet av en personlig relation och kontakt med sin läkare. De negativa 
fynden visar att patienter inte känner förtroende för vårdpersonalen, de upplever att 
inte bli tagna på allvar och att bemötandet är bristfälligt. Det finns lagar och 
förordningar i Sverige som ska säkerhetsställa att alla patienter får likvärdig vård 
efter det individuella behovet. Om inte vårdpersonalen kan bemöta dessa patienter 
på ett tillfredställande sätt så försvåras den likvärdiga och rättvisa vården.  
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Introduktion 

Efter att ha haft VFU inom primärvården och psykiatrin har författarna 

uppmärksammat vikten av ett bra bemötande gentemot patienter med psykisk 

ohälsa. Författarna anser att samverkan mellan primärvård och den psykiatriska 

vården är otillfredsställande och nyfikenhet om hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötandet har väckts, vilket är anledningen till valet av ämne. 

  

Bakgrund 

På 1300-talet dokumenterades den första svenska lagtexten om hur patienter med 

psykisk ohälsa ska behandlas. Samtidigt bildades det första sjukhuset där dessa 

patienter skulle få behandling. Gustav Vasa byggde om katolska byggnader till 

sjukhus och bestämde att medicinska böcker skulle börja skrivas på svenska istället 

för på latin. Den första boken om psykiska sjukdomar publicerades år 1578. En stor 

psykiatrireform, med hopp om att förbättra situationen för de psykiskt sjuka och för 

att minska stigman, introducerades i Sverige år 1995 (Wetterberg, 2012). 

 Enligt den senaste folkhälsorapporten syftar psykiatrireformen från år 1995 till att 

förbättra situationen i samhället för människor med psykisk ohälsa genom att öka 

läkarnas kompetens, öka delaktigheten, förbättra vården och det sociala stödet. Det 

är kommunernas ansvar att utveckla och förbättra levnadsförhållandena, 

livsvillkoren och att ge stöd till personer med psykisk ohälsa. 

  

Enligt socialstyrelsen (2013) har den psykiska ohälsan hos Sveriges befolkning 

stadigt ökat under 1990-talet och fram till 2010-talet främst hos den yngre 

befolkningen (16-24 år). I socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) anses psykisk 

ohälsa vara ett av de största folkhälsoproblemen och år 2005 ansågs mellan 20-40 

procent av befolkningen lida av psykisk sjuklighet.  

 

Socialdepartementet (2013) menar att begreppet psykisk ohälsa kan användas i vissa 

sammanhang där psykiska symtom är framträdande. Symtomen vid psykisk ohälsa 

är mindre markant än de symtom som klassificeras som en psykisk sjukdom. Några 
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vanliga exempel av åkommor vid psykisk ohälsa är oro, nedstämdhet, ängslan och 

sömnsvårigheter. 

  

All vård som ges under inläggning kallas för slutenvård, vården utöver det benämns 

öppen vård. Primärvården är en del av den öppna vården och ska replikera 

befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, preventivt arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller 

annan särskild kompetens. Hela populationen ska kunna vända sig till denna 

vårdform utan avgränsningar på ålder, sjukdomar eller särskilda patientgrupper. 

Det är landstingets uppgift att organisera primärvården så att hela befolkningen 

inom landstingets geografiska område har möjlighet att själva välja utförare av 

hälso-och sjukvårdstjänster samt att få välja en fast läkarkontakt. Landstinget ska 

utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om inte speciella skäl 

finns (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 5 §). 

  

Ett optimalt bemötande inom sjukvården innebär visat intresse, tålamod, lyhördhet, 

empati och medkänsla, vilket också är en förutsättning för att optimera 

behandlingen av patienterna. Det har visat sig att patienter som är missnöjda över 

vård och behandling ofta upplevt ett bristfälligt bemötande. Det kan gälla bristfällig 

information, otillräcklig respekt för självbestämmandet, nonchalans eller arrogant 

uppträdande, bryska tonfall och att patienten inte blir trodd eller tagen på allvar 

(Ottosson & Ottosson, 2007, s.16-18). Detta styrks av Casey och Long (2003) som 

menar att människor med psykisk ohälsa ofta upplever missnöje efter möte med 

hälso- och sjukvården med känslor som omyndigförklarande och ett förnekande av 

att deras upplevelser skulle vara sanna. 

 

Inom den omvårdnadsteoretiska referensramen menar Joyce Travelbee att den 

existentiella åskådningen bygger på människan som individ, mening, lidande, 

kommunikation samt mänskliga relationer. För att förstå vad omvårdnad innebär 

måste man förstå hur mötet mellan patient och sjuksköterska i slutändan kommer att 

påverka patientens tillstånd och vilka konsekvenserna blir. Travelbee hävdar att 
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interaktionen mellan patient och sjuksköterska främst sker via kommunikationen. 

Kommunikation är en process som möjliggör en mellanmänsklig relation till den 

sjuka patienten, en process som är omvårdnadens grundläggande mål och riktlinjer 

(Kirkevold, 2000, s.130-138). Travelbee (1963) menar att det är ytterst viktigt att tänka 

på hur förmedlandet av känslor påverkar målet med relationen mellan patient och 

sjuksköterska och som i sin tur leder till god omvårdnad. Enligt HSL (SFS 1982:763), 

2 § ska vården bygga på respekt för patienters självbestämmande och integritet. 

Vårdpersonal ska främja goda kontakter med patienterna och bemöta dem med 

omtanke och respekt. 

 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle. Den första kontakten med 

hälso-och sjukvården sker oftast via primärvården, därför är detta möte mycket 

viktigt och i många fall avgörande för fortsatt vård och behandling. Studier inom 

området har visat att patienter med psykisk ohälsa ofta är missnöjda med 

bemötandet och författarna anser det därför viktigt att belysa detta.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur personer med psykisk 

ohälsa upplever att de blir bemötta i primärvården. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt som baserades på vetenskapliga 

artiklar i form av primärkällor, vilket innebär att man använder sig av 

forskningsdokument som redan är gjorda av andra forskare (Polit & Beck, 2012, 

s.95).  

 

Litteratursökning och urvalsförfarande         

Inledande artikelsökningar gjordes i PubMed, Cinahl och PsychInfo, med söktermer 

som svarade mot syftet (tabell 1): Mental illness, experiences, health care, qualitative 

research, patient experience, patients perspective, primary care, attitudes, 
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treatment och mental health i olika kombinationer. Avgränsningar gjordes genom att 

enbart inkludera artiklar skrivna på svenska eller engelska och att de skulle ha 

publicerats för max 10 år sedan. Ett krav från författarna var att studiernas deltagare 

ska var över 18 år och att artiklarna ska ha blivit godkända av en etisk kommitté eller 

att författarna av studien har fört ett etiskt resonemang. 

 

Tabell 1. Litteratursökning och urvalsförfarande 

Databas/ 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Förkasta
de 

Artiklar använda i 
resultatet 

PubMed 
140126 

Mental health AND patient 
perspective AND treatment 
AND ”primary health care 

47 26* 
16** 
4*** 

Prins et al. (2009) 
 

PubMed 
140126 

”primary health care” AND 
mental health AND patients 
experience AND treatment 

77 41* 
29** 
5*** 

Seekles et al. (2011) 
Burroughs et al. 
(2006) 

PubMed 
140215 

primary health care AND 
patient perspective AND mental 
health AND experience 

35 20* 
10** 
4*** 

Wiklund-Gustin 
(2013) 

PubMed 
140216 

"primary care" AND mental 
health AND treatment AND 
helpseeking AND patients 

22 12* 
7** 
2*** 

Kravitz et al. (2010) 

PsycInfo 
140127 

patients experinces AND mental 
illness AND primary care AND 
attitudes 

40 29* 
10** 
0*** 

Lester, Tritter & 
Sorohan (2005) 

PsycInfo 
140204 

(patients* experience*) AND 
(primary care) AND attitudes 
AND treatment AND (mental 
illness OR mental health) 

147 131* 
13** 
0*** 

Robinson et al. (2012) 
Shadmi et al. (2006) 

Wagenaar et al.(2003) 

PubMed 
140125 

qualitative research AND 
mental illness AND patient 
experiences AND patient  
perspective 

62 51* 
8** 
2*** 

Keeley et al. (2014) 

PsycInfo 
140215 

mental illness AND patients 
experiences AND health care 
AND feelings AND Attitudes 

25 14* 
9** 
1*** 

Gaillard et al. (2009) 

*Antal förkastade efter läsning av titel ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt  
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning  
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Tabell 2. Översikt manuella sökningar 

Manuell 
sökning 
140207 

Hittad i referenslistan i Gaillard, Shattell 
& Thomas (2009)  

Shattell et al. (2006) 

 
 

Urvalsfarandet gjordes i flera steg. I det första steget lästes artiklarnas titlar för att se 

om titeln svarade till arbetets syfte. I det andra urvalssteget lästes artiklarnas 

abstrakt för att se om artikeln verkar relevant. I tredje urvalssteget lästes hela artikeln 

igenom och en kvalitetsbedömning gjordes, de artiklar som fick låg kvalitetsgrad 

förkastades. Totalt lästes 100 abstrakt och 36 hela artiklar igenom för att slutligen 

inkludera 12 artiklar i resultatet. 

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten ska vara vetenskapliga och 

relevanta för studiens syfte. Artiklarna är skrivna på engelska eller svenska och är 

refereebedömda. Artiklarna uppfyller kvalitetskrav medel eller hög enligt nedan. 

Studiens deltagare är över 18 år och artikeln ska vara etiskt godkänd. 

  

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte var vetenskapliga eller svarade mot studiens syfte samt artiklar 

som saknade etiskt resonemang eller inte var godkända av en etisk kommitté 

exkluderades. 

 

Kvalitetsgranskning 

I det tredje urvalssteget bedömdes de kvalitativa artiklarnas kvalitet enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) i bilaga 2 och de kvantitativa artiklarna enligt Carlsson 

och Eiman (2003) i bilaga 1. Författarna granskade artiklarna både var för sig och 

sedan tillsammans för att skapa en egen uppfattning och inte påverka varandra. 

Efter granskningen graderades artiklarna i tre klasser, låg, medel och hög. Artiklarna 

som ansågs ha låg kvalitet exkluderades, slutligen inkluderades 12 vetenskapliga 

artiklar. 
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Analys 

I studien inkluderades totalt 12 artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design. 

De kvalitativa artiklarna analyserades med inspiration av Fribergs (2012, s.127-129) 

innehållsanalysförfarande. De utvalda kvalitativa artiklarna lästes igenom 

upprepande gånger för att författarna skulle få en övergripande bild av innehållet. 

Sedan gjordes en sammanställning av artiklarnas resultat, och därefter plockades 

meningsenheter av resultatet ut som svarade mot syftet. Meningsenheterna 

kondenserades för att sedan bilda koder. 

 

De kvantitativa artiklarnas resultat lästes igenom och stycken som var relevanta mot 

syftet plockades ut. Resultaten i artiklarna var signifikanta och tabeller och resultat 

skrivet i siffror uteslöts för att endast inkludera resultat skrivet i löpande text. Under 

hela analysarbetet jämfördes syftet mot resultatet för att försäkra sig om att få en så 

korrekt slutprodukt som möjligt. Tolv kategorier har identifierats och sammanförts 

till fyra rubriker i resultatdelen. Fynden av de utplockade styckena och koderna 

resulterade i rubrikerna: Kritik från patienter, Positiva upplevelser, Vilken hjälp vill 

patienterna ha? och Den äldre generationens uppfattning.  Exempel på 

analysförfarande finns i tabell 3. 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 
och översatt 

Kod Subkatego
ri 

Kategori 

“The sense of being 
understood was always 
preceded by the 
establishment of a 
connection with others. 
Participants often 
described a physical 
connection that was 
initiated both by the 
person trying to be 
understood and the 
person trying to 
understand. Research 
participants felt connected 
if the other person hugged 
them or used other forms 
of touch, such as a simple 
hand on the shoulder.” 
(Shattell et al, 2006. s.237) 

“Känslan av 
att känna sig 
förstådd hade 
koppling 
med att ha en 
bra relation 
med någon. 
Deltagarna 
kände 
samhörighet 
när 
människor 
använde 
någon form 
av beröring.” 

Behov av att 
skapa en 
relation för 
att känna 
sig förstådd 
och hörd. 

Närhet Samhörighet 

 

Etiska överväganden 

Det finns tre övergripande etiska principer enligt Polit och Beck, (2012, s.152-154) bör 

vara en grund för all forskning. De tre etiska principerna kallas för “the Belmont 

report” och den första principen är “välgörande” där man ska sträva efter att 

minimera skada och maximera förmåner och man ska inte göra forskning som inte 

kommer till någon nytta. Den andra principen är “respekt för mänsklig värdighet” 

och innebär att deltagarna har rätt till självbestämmande och rätten till full insyn i 

forskningen. Den tredje och sista principen är “rättvisa” vilket inkluderar 

deltagarnas rätt till rättvis behandling och total integritet (Polit & Beck, 2012, s.152-

155). 

  

Artiklarna som inkluderades i detta arbete var sådana som hade granskats och 

godkänts av etiska kommittéer eller som hade ett välbeskrivet etiskt övervägande. 
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Samtliga valda artiklar var skrivna på engelska och författarna översatte texten så 

noggrant som möjligt, för att undvika att vanställa innehållet. 

 

Resultat 

Analys av insamlat material gällande patienters erfarenhet av bemötande inom 

primärvården har resulterat i fyra teman som bildar rubriker i 

resultatpresentationen: Positiva upplevelser, Kritik från patienter, Vilken hjälp vill 

patienterna ha? och Den äldre generationens uppfattning. 

 

Kritik från patienter  

Patienter upplever att allmänläkare och sjuksköterskor prioriterar fysisk sjukdom 

före psykiska problem inom primärvården. Detta kan bero på att fysisk sjukdom är 

lättare att behandla med läkemedel och alternativt med icke farmakologisk 

behandling (Lester, Tritter & Sorohan, 2005).  Patienterna uttryckte en besvikelse i de 

fall där vårdpersonalen misslyckats med att diagnostisera deras psykiska problem 

och i vissa fall upplevde patienterna att allvarligheten i deras tillstånd tonades ner, 

vilket fick dem att tvivla på sig själva (Keeley et al. 2014). En del patienter utryckte 

skam och frustration över att bli dömda och ignorerade när vårdpersonalen inte 

kunde ge en diagnos på deras mående (Robinson et al. 2012). Att bli missförstådd 

väcker känslor av frustration och sårbarhet som leder till sämre syn på vården och 

ett minskat förtroende (Gaillard, Shattell & Thomas, 2009).  

 

Depression är den vanligast förekommande åkomman inom psykisk ohälsa och som 

vanligtvis behandlas inom primärvården. Människor som lider av depression anser 

att vissa organisatoriska hinder försvårar kontakten med primärvården. Dessa 

hinder kan innebära svårigheter med tillgång till vård och att upprätthålla 

kontinuerlig kontakt med en och samma läkare (Kravitz et al. 2010). Patienter 

upplever även brister i kommunikationen mellan olika vårdenheter och patienterna 

anser att de inte får den hjälp som krävs för att föra informationen om deras 

sjukdomstillstånd vidare, därför måste de själva axla det ansvaret (Keeley et al. 

2014). Andra aspekter som försvårar mötet med primärvården är farhågor om 
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sjukvårdspersonalens kompetens, öppenhet gentemot patienten och patientens 

förtroende för personalen (Kravitz et al. 2010). Patienterna upplever en irritation från 

vårdpersonalen när de ställer praktiska och sjukdomsrelaterade frågor. Detta 

resulterar i att patienterna känner sig obekväma och de upplever en hopplöshet om 

att inte få rätt hjälp samt ett minskat förtroende gentemot primärvården (Keeley et 

al. 2014). 

 

Patienter har erfarenheter av att läkarna är relativt tålmodiga och välvilliga ända tills 

de upptäcker att patienterna har för omfattande problem som tar för lång tid att 

åtgärda. Då tar de avstånd och menar att det inte är någon mening att lägga ner den 

tid som krävs för att lösa problemen (Robinson et al. 2012). Att ha förtroende för 

läkaren kräver trovärdighet, ärlighet, sekretess och visat intresse för den enskilda 

individen (Kravitz et al. 2010). Många patienter ifrågasätter läkarnas psykiatriska 

kompetens och kännedom vad gäller behandling och bemötande gentemot personer 

som lider av någon form av psykisk ohälsa (Lester et al. 2005). Till följd av detta 

undviker patienterna att prata med personalen angående de psykiska problemen 

eftersom de upplever att de inte får den stöttning som förväntas och detta medför att 

de i stället vänder sig till en psykiatriker (Keeley et al. 2014). 

 

Patienter som med jämna mellanrum kontaktar primärvården upplever att de måste 

vara friska och helst glada människor som inte orsakar några problem för andra. De 

beskriver känslor av otillräcklighet och att de känner sig som en belastning för 

samhället (Wiklund-Gustin, 2013). Deltagare beskriver att personer med psykisk 

ohälsa upplevs som svaga och lata, och att de skyller på sina psykiska besvär för att 

slippa arbeta (Robinson et al. 2012). Patienterna upplever sig själva som en börda på 

grund av sina symtom, men de beskriver också en rädsla för att bli en börda om de 

får behandling, eftersom de då skulle hindra någon annan, som har mer rätt till vård, 

från att få hjälp (Wiklund-Gustin, 2013). Patienter som uppsöker primärvården vill 

ofta dela sin oro och sina bekymmer med professionell sjukvårdspersonal och har 

behov av att bli sedda (Burroughs et al. 2006). 

 



 

 

13 

 

Patienterna känner sig som en belastning för samhället och många tror att andra 

människor är i större behov av hjälp än de själva. Detta har sitt ursprung i att de 

avvisas på olika sätt när de ber om hjälp, vilket är upplevelser och erfarenheter som 

ger näring åt föreställningarna att de inte är lika mycket värda som andra och finner 

sig själva som otillräckliga (Wiklund-Gustin, 2013). Dessvärre upplever patienterna 

att det inte finns något som kan göras för att underlätta deras situation. Tankar om 

att inte vilja störa läkaren och att denne inte har tid eller möjlighet att ge den vård 

som krävs för att förbättra patienternas situation (Burroughs et al. 2006). Upplevelser 

om att sjukvården visar en frustration i mötet med patienten och att de inte visas 

någon respekt har uppmärksammats. Patienterna känner då en förtvivlan att ingen 

vill hjälpa dem samt att det inte finns något som kan åstadkommas för att förbättra 

deras situation (Keeley et al. 2014).  

 

Erfarenheter om att inte tas på allvar och upplevelser om att personalen misstror och 

ifrågasätter deras orsaker att söka hjälp, har fört med sig att människor med psykisk 

ohälsa har en uppfattning om att de måste vara psykiskt friska för att få seriös hjälp 

och behandling (Wiklund-Gustin, 2013). Patienter berättar att de ofta känner skam 

över sitt psykiska tillstånd på grund av omgivningens fördomar och 

vanföreställningar. Till följd av detta försvåras och fördröjs patienternas rop på hjälp 

i vården (Robinson et al. 2012). Detta medför även känslor av att andra människors 

åsikter är mer värdefulla än de egna och att den egna hållningen inte tas i beaktande, 

istället berättar andra hur man känner eller hur man åtminstone borde känna 

(Wiklund-Gustin, 2013). 

 

Positiva upplevelser  

Flera patienter beskriver ett värde av relationen till läkaren på hälsocentralen, 

beträffande uppmärksamheten på patientens känslor (Burroughs et al. 2005). Detta 

medför att patienter som upplever det emotionella stödet från vårdpersonalen finner 

förbättrad effekt av den medicinering som administreras och den behandling som 

ges (Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006). 

 



 

 

14 

 

Patienterna kände sig viktiga när vårdpersonalen inkluderade dem och visade 

intresse även mellan deras möten och inte bara när patienten var fysiskt närvarande. 

Ett exempel på detta var när sjuksköterskan höll mailkontakt med dem mellan 

mötena på hälsocentralen (Shattell et al. 2006). Vid upplevt förtroende för den 

professionella vården, uttrycks ett behov av rådgivning och ett bollplank där man 

som patient får uttrycka sig fritt och får handledning i utbyte. Man uttrycker även ett 

minskat behov av praktiskt stöd om man får den mentala förankringen (Prins, 

Verhaak, Meer, Penninx & Bensing, 2009).  

 

Några patienter förklarade att de kände sig viktiga när sjuksköterskan tog 

anteckningar under deras möten och de upplevde trygghet när sjuksköterskan 

kramade dem eller använde andra former av beröring såsom en hand på axeln. En 

annan betydelsefull handling var när vårdpersonalen höll ögonkontakt med dem 

under samtalen och att känslan av att vara på samma nivå var en symbol för hälso-

och sjukvårdspersonalens förmåga att tålmodigt arbeta på samma nivå som 

patienterna (Shattell et al. 2006). De patienter som upplever en personlig relation 

med sin läkare, som blir bekräftade och som har möjlighet att visa känslor är mycket 

nöjd med primärvårdens bemötande och behandling (Burroughs et al. 2005). 

 

Vilken hjälp vill patienterna ha? 

De vanligaste orsakerna till att patienter med psykisk ohälsa söker sig till 

primärvården är behov av information, medicinering, rådgivning eller remiss till en 

specialist. Skillnader mellan behov av hjälp gällande depression och ångest är att 

ångestdrabbade patienter inte anser sig vara i behov av någon specifik hjälp medan 

deprimerade patienter ofta uttrycker ett omfattande behov av stöttning och 

vägledning (Prins et al. 2009). Patienter med ångestproblematik upplever att 

primärvårdens koncept och tjänster inte är tillräckligt kompletta för att få den hjälp 

som förväntas. Däremot upplever många att de är i behov av specialiserad vård 

inom psykiatrin (Seekles et al. 2011).  
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Patienter som diagnostiseras med depression kräver hjälpinsatser från primärvården 

i form av farmakologisk behandling, samtalskontakt och ett förtroende från en 

professionell person som kan leda till att de vågar öppna sig (Prins et al. 2009). De 

upplever även ett behov av rådgivning och mentalt stöd och de är i minst behov av 

praktiskt stöd. Många patienter vill även få hjälp av en specialist, det vill säga slussas 

vidare till den psykiatriska vården (Seekles et al. 2011).   

 

Av de patienter som diagnostiserats med ångestproblematik, depressiva symtom och 

sömnsvårigheter anses mer än hälften av patienterna behöva psykiatrisk vård och en 

betydande del av dem är i behov av information, rådgivning och mentalt stöd. Det är 

ytterst få av denna patientgrupp som anser sig vara i behov av medicinering. Därför 

anser patienterna att det är ytterst viktigt att de blir tagna på allvar, att de blir väl 

bemötta och att de får den omvårdnad som förväntas (Seekles et al. 2011).  

 

Den äldre generationens uppfattning  

Äldre patienter som är multisjuka är ofta deprimerade och de upplever lägre kvalitet 

i primärvården än patienter med mindre sjukdomsbesvär. Den vanligaste typen av 

kritik från dessa patienter var upplevelser om att läkarna skyllde alla symtom på det 

normala åldrandet (Wagenaar, Mickus, Gaumer, & Colenda, 2003). Primärvården 

har noterat att depressioner som uppkommer sent i livet är ett återkommande 

problem i sin verksamhet. Man beskriver den sent uppkommande depressionen som 

en del av ett spektrum med ensamhet, brist på sociala nätverk och minskad allmän 

funktion (Burroughs et al. 2005). 

 

Denna typ av depression ses även som en förståelig konsekvens som är försvarbar. 

Man anser att gamla människor har goda skäl att vara missnöjda med livet, så det är 

en normal reaktion på en situation snarare än ett tecken på patologi (Burroughs et al. 

2005). Patienterna menar att allmänläkaren saknar insikt i det underliggande 

problemet av deras symtom samt att de oftast bara förklarar de somatiska orsakerna 

till deras psykiska ohälsa och inte de psykologiska motiven och bristerna (Wagenaar 

et al. 2003).  
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Patienter i den äldre generationen upplever negativa attityder och en bristande hjälp 

vid kontakt med primärvården. De påstår sig vara i behov av information, 

rådgivning, utbildning eller remiss till en specialist för att få den hjälp som förväntas 

och krävs för att dessa patienter ska känna sig tillfredsställda (Prins et al. 2009). 

Andra aspekter som patienterna upplever som kvalitet i vården är en god 

kommunikation, en individpassad behandling, god kunskap, integration och tillit. 

Förhållandet mellan patienternas grad av sjuklighet och deras upplevda kvalitet i 

primärvården kan vara relaterat till komplexiteten i deras sjukdomstillstånd (Shadmi 

et al. 2006).  

 

Prins et al. (2009)  rapporterar att en del patienter upplever sig få den professionella 

hjälp som förväntas och det stöd de efterlyser, om man som patient är tydlig och väl 

beskriver vilka behov man har och vilken form av vägledning som krävs för att 

kunna gå vidare  

 

Diskussion   

Metoddiskussion 

Författarna valde att avgränsa sig till att studera vuxna människor då de förmodar 

att barn med psykisk ohälsa behandlas annorlunda. Språkkriterierna till svenska 

eller engelska beror på att det är de språken som författarna behärskar. Författarna 

valde 10 år som avgränsning vid sökförfarandet eftersom de inte ville begränsa sig 

för mycket redan i första steget. I de fall där det inte fördes ett etiskt resonemang i 

artikeln granskade författarna vilka krav tidskriften som publicerade artikeln ställer. 

Vid bestämda etiska krav från tidskriften så inkluderades artikeln i 

litteraturöversikten.  

 

Författarna bearbetade först artiklarna var för sig för att sedan sammanställa 

resultatet tillsammans. Valet av att arbeta på detta sätt är litteraturöversiktens styrka 

och svaghet. Av praktiska skäl har författarna tvingats arbeta mest på skilda orter 

och har med jämna mellanrum sammanträffats för att diskutera arbetets utveckling. 
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Vid närmare eftertanke skulle vägen mot målet ha varit mindre komplicerat om båda 

författarna hade haft möjlighet att träffas regelbundet under arbetets gång. 

Författarna anser dock att valet av att arbeta på detta sätt inte har påverkat resultatet 

i negativ bemärkelse. Författarna anser att detta stärker trovärdigheten av 

litteraturöversikten eftersom studierna och resultatets utformning har granskats fler 

gånger av respektive författare, jämfört med om de hade granskat artiklarna 

tillsammans.   

 

Författarna jämförde olika granskningsmallar vid kvalitetsgranskningen och valde 

en kvalitativ mall av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) och en kvantitativ mall av 

Carlsson och Eiman (2003) på grund av att det är dessa två som författarna har 

arbetat med tidigare och känner sig mest bekväma med. Efter kvalitetsgranskningen 

har enbart artiklar som fått betyget hög eller medel inkluderats i litteraturöversikten. 

Författarna anser att dessa artiklar har tillfredsställande och välskrivet resultat samt 

att alla olika delar är kompletta. De flesta studierna i denna litteraturöversikt är 

utförda i andra länder. Eftersom fynden i de svenska artiklarna som ingår i resultatet 

har liknande utfall som de utländska bedömer författarna att fynden i sin helhet kan 

generaliseras och appliceras till svenska förhållanden. Resultatet visar att många 

studier styrker varandras fynd, vilket verifierar trovärdigheten och pålitligheten i 

litteraturöversikten.   

 

Resultatdiskussion 

Författarna anser att litteraturöversiktens syfte är besvarat och huvudfyndet i 

resultatet visar att majoriteten av patienterna har erfarenheter av ett bristfälligt 

bemötande vid kontakt med primärvården.  

 

I resultatet framkom både positiva och negativa reflektioner av bemötandet i 

primärvården. Patienternas positiva erfarenheter innefattar värdet av en personlig 

relation och kontakt med sin läkare. Patienter som upplever att de blir accepterade 

för den de är och som blir bekräftade vågar öppna upp sina innersta känslor och de 

anser sig vara delaktiga i mötet. En betydelsefull handling från vårdpersonalen som 
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leder till trygghet är ögonkontakt och även kroppslig kontakt som exempelvis kan 

innebära en hand på axeln. Detta är en gest som patienter uppskattar och som leder 

till ett bra bemötande. Priebe et al. (2011) rapporterar positiva patientupplevelser i 

form av organisatorisk flexibilitet med tillräckligt med tid och resurser för god vård, 

goda tolktjänster för personer som inte talar eller förstår landets språk samt kulturell 

medvetenhet hos personalen.   

 

De negativa fynden visar att patienter inte alltid känner förtroende för läkaren, de 

upplever att inte bli tagna på allvar och att bemötandet är bristfälligt. Detta medför 

att patienter inte vågar förmedla känslor och upplever sig vara en börda för vården 

och samhället överlag. Bristow et al. (2011) styrker detta och menar att patienter 

påverkas av tidigare negativa erfarenheter vid vårdsökande, i egenskap av oro för att 

problemen ska avvisas, att problemen anses vara deras eget fel eller att det ska leda 

till stigmatisering eller diskriminering. De upplever att känslorna inte plockas upp 

och att de inte erkänns som en person som verkligen är i behov av hjälp. Dahlöf, 

Simonsson, Thorn och Larsson (2013) hävdar att det är krävande för patienter att 

söka hjälp, framförallt för de som lider av psykisk sjuklighet. Patienter beskriver 

känslor av sårbarhet eftersom de först har tvingats erkänna för sig själv att de mår 

psykiska dåligt. När de sedan blir avvisade vid vårdsökandet ökar problemen och 

hela situationen förvärras. Patienter som söker hjälp för sitt dåliga mående har stora 

förhoppningar men mycket negativa förväntningar. Författarna av denna 

litteraturöversikt anser att detta är en stor anledning till att bemötandet måste 

förbättras. Patienter har rätt att känna bekräftelse och trygghet när de har tagit det 

stora steget att söka hjälp. Om inte vårdpersonalen kan bemöta dessa patienter på ett 

tillfredställande sätt så försvåras den likvärdiga och rättvisa vården. Det finns lagar 

och förordningar i Sverige som ska säkerhetsställa att alla patienter får likvärdig 

vård efter det individuella behovet (HSL, SFS 1982:763, 2 §). Joyce Travelbee menar 

att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är en av de viktigaste 

byggstenarna för att kunna tillämpa bra omvårdnad och att förmedlandet av känslor 

måste ske på rätt sätt (Travelbee, 1963). Författarna instämmer om detta. För att 
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säkerställa individanpassad vård och god omvårdnad anser författarna att det 

viktigaste fundamentet är kommunikation och strävan efter en jämlik relation.  

 

Det framkommer att många sjuksköterskor har en negativ inställning till psykisk 

ohälsa och att de nyutbildade sjuksköterskorna uttryckte en rädsla för att vårda 

denna patientgrupp (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Personalen upplever 

patienter med psykisk ohälsa som skrämmande, mindre begåvade och att de stör 

allmänheten på olika sätt (Lauber, Nordt, Braunschweig & Rössler, 2006). Författarna 

tror att det finna många fördomar angående psykisk ohälsa och att det kan vara en 

orsak till att patienter känner sig orättvist behandlade.  

 

Sjuksköterskor berättade att de inte hade någon erfarenhet av psykisk ohälsa och att 

de heller inte var intresserade av den behandlingen och omsorgen innan de började 

arbeta inom primärvården. De upplever att det ofullständiga psykiska måendet är en 

av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård idag (Upshur, 2005). 

Personal som tjänstgör utanför den psykiatriska vården har en betydligt sämre 

attityd mot personer med någon form av psykisk ohälsa och de upplever dessa 

patienter som obehagliga, oförutsägbara och mer krävande än andra patienter 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Författarna vill påstå att bristande kunskap 

och erfarenhet kan bidra till rädsla och saknat intresse för den psykiska hälsan. 

Därför är det ytterst viktigt med kommunikation och visat intresse för denna 

patientgrupp, som i sin tur kan leda till ökade kunskaper och erfarenheter.  

 

Patienter som kontaktar primärvården på grund av sitt psykiska mående har behov 

av information, medicinering, rådgivning eller remiss till en specialist. När 

patienterna får den mentala stöttningen och rådgivningen minskar behoven av 

praktiskt stöd och medicinering. Författarna menar att detta är en väldigt viktig 

aspekt att beakta i resursplanering inom primärvården. Om denna patientgrupp får 

den hjälp de verkligen behöver skulle man kunna spara tid och resurser som då kan 

riktas åt annat håll. Upshur (2005) menar att sjuksköterskor upplever svårigheter vid 

diagnostisering och att veta hur man på bästa sätt ska rikta hjälpinsatserna för 
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patienterna. Sjuksköterskorna upplever även att det är problematiskt att samråda 

med olika instanser i samhället när man försöker finna rätt hjälpmedel för patienter 

med sociala bekymmer.  

 

I resultatet framkommer det att äldre människor är en frekvent patientgrupp inom 

primärvården och många av dem lider av depression. Dessa patienter upplever att 

läkare skyller på det normala åldrandet när de söker hjälp för sina depressiva 

symtom. Man anser att det är mer en regel än undantag att äldre människor drabbas 

av depression. Patienterna upplever att läkare prioriterar fysiska hinder före 

psykiska och att de fokuserar på de somatiska orsakerna till det psykiska måendet 

istället för de psykiska bristerna. Bristow et al. (2011) rapporterar att äldre människor 

värdesätter intresse från läkaren och via visat intresse kan de lättare beskriva sina 

depressiva symtom och man kommer snabbare fram till kärnan av problemet. De 

äldre patienterna rapporterar att deras nedstämdhet till stor del beror på försämrad 

fysisk hälsa och att det förvärras av känslor som ensamhet och isolering. Författarna 

anser att bemötandet gentemot patienter måste individualiseras och för att på ett bra 

sätt bemöta äldre människor i vården krävs vissa egenskaper och karaktärsdrag. 

Författarna hävdar att de viktigaste hörnstenarna är visat intresse, respekt, 

tidsgenerositet samt autonomi.   

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikts fynd belyser hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet inom primärvården och resultatet visar att majoriteten av patienterna är 

missnöjda med bemötandet. Detta talar för betydelsen för kunskapsutveckling inom 

denna del av omvårdnaden. Ämnet av denna uppsats är aktuellt, därför anser 

författarna att vetskapen borde replikeras i den kliniska verksamheten. En ny fråga 

har väckts för författarna, varför riktar man inte hjälpinsatserna på förbättrat 

bemötande och öppenhet gentemot denna patientgrupp som i sin tur då kommer 

leda till tid- och resurssparande. Författarna anser att om fokus ligger på dessa 

omvårdnadsåtgärder tillsammans med praktiska insatser och medicinsk 

administrering skulle vården bidra till en mer effektiv behandlingsform. För att den 
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likvärdiga och rättvisa vården ska fortsätta råda måste fortsatt forskning inom 

området utvecklas och nå ut till verksamheten.    
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Bilaga 2, 1(1) 

Bedömningsmall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, av 

Willman, Stoltz & Bahtsevani ( 2011). 

 
Beskrivning av studien, tex metodval………………………… 
Finns ett tydligt syfte?                         ⎕ Ja  ⎕Nej  ⎕Vet ej 
Patientkarakteristika    Antal…………………….. 

Ålder…………………….. 
                                                         Man/ kvinna……………… 
Är kontexten presenterad?                   ⎕Ja  ⎕Nej  ⎕Vet ej 
Etiskt resonemang?                              ⎕Ja ⎕Nej  ⎕Vet ej 
 
Urval 
-Relevant?                                       ⎕Ja ⎕Nej ⎕Vet ej 
-strategiskt?      ⎕Ja ⎕Nej  ⎕Vet ej 
  
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
-datainsamling tydligt beskrivet? ⎕Ja⎕ Nej ⎕Kanske  
- analys tydligt beskriven?   ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
 
Giltighet 
- är resultatet logiskt   ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske  
-Råder datamättnad?    ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
-Råder analys mättnad?  ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
 
Kommunicerbarhet 
-redovisas resultatet klart och tydligt? ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
- redovisas resultatet i förhållande 
 till en teoretisk referensram?   ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
-genereras teori?    ⎕Ja ⎕Nej⎕ Kanske 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? är beskrivning/ analys adekvat? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
⎕Hög   ⎕Medel    ⎕Låg 
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Tabell 4. Översiktstabell av inkluderade studier 

Författare 
Årtal Land 

Studiens 
syfte 

Design/ansats/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analys
-metod 

Huvudresultat Studie- 
kvalitet 

Wiklund- 
Gustin 
(2013) 
Sverige 

Att beskriva 
frekventa 
patienters 
uppfattni-
ng om livet 
och om 
deras 
interaktion 
med hälso-
och 
sjukvården.  

Kvalitativ 
metod. 
Djupgående 
intervjuer med 
öppna frågor 
om hur livet 
ser ut och vad 
man anser om 
primärvården. 

9 patienter. Innehål
lsanaly
s 

Patienter som 
frekvent uppsöker 
primärvården 
upplever att de inte 
blir sedda, inte får 
den hjälp som 
förväntas och inte tas 
på allvar. Patienterna 
känner sig som en 
börda för läkaren och 
vill inte ta tid från 
någon annan patient.  

Hög  

Burroughs, 
Lovell, 
Morley, 
Baldwin, 
Burns & 
Chew-
Graham 
(2006) 
England 

Undersöka 
hur 
personal 
och 
patienter i 
primärvård
en hanterar 
depression 
sent i livet.  

Kvalitativ 
metod. 
Semistrukture-
rade 
intervjuer.   

20 patienter 
och 15 
personal i 
primärvå-
rden.  

Innehål
lsanaly
s 

Patienterna upplever 
att det inte finns något 
som kan göras för att 
förbättra deras 
situation. Tankar om 
att inte vilja störa 
läkaren och att det 
inte finns tid eller 
möjlighet att ge den 
vård som önskas. 
 

Hög 

Wagenaar, 
Mickus, 
Gaumer, & 
Colenda 
(2003)  
USA 
 

Syftet är att 
undersöka 
depression 
som 
uppkomme
r sent i livet 
och vilken 
hjälp man 
kan få i 
primärvård
en. 
 

Kvalitativa 
intervjuer 

14 patienter Innehål
lsanaly
s 

Patienterna anser att 
läkarna bara förklarar 
de somatiska 
orsakerna till deras 
psykiska ohälsa samt 
att de upplevde att 
läkarna skyllde alla 
symtom på det 
normala åldrandet. 

Medel 

Kravitz et 
al.  
(2010) 

Att 
identifiera 
attityder 

Kvalitativ 
metod. Femton 
fokusgrupper 

146 
patienter 
(bortfall 37). 

Innehål
lsanaly
s 

Aspekter som 
försvårar mötet med 
primärvården är 

Hög 
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USA och hinder 
som 
förekomme
r när 
människor 
med 
depression 
tar kontakt 
med 
primärvård
en. 

intervjuades 
om deras 
upplevelser 
vid 
uppsökande 
vård. 

farhågor om 
distriktläkarens 
kompetens, öppenhet 
gentemot patienten 
och patientens 
förtroende för 
läkaren. Patienter 
upplever även 
svårigheter med 
tillgång till vård och 
kontinuitet men 
läkaren. 

Seekles et 
al. 
(2011) 
Nederlände
rna 

Undersöka 
om 
personlighe
ter bland 
patienter är 
relaterat till 
att 
patienterna 
söker vård 
för deras 
mentala 
ohälsa och 
vilka behov 
av hjälp de 
har. 

Kvantitativ 
metod. Man 
har använt sig 
av olika 
formulär och 
intervjuer för 
att ta reda på 
vilka behov 
patienterna 
har. 

762 
patienter. 

Kvantit
ativ 
metod 

Patienter som 
diagnostiseras med 
depression är i störst 
behov av rådgivning 
och mentalt stöd och 
de är i minst behov av 
praktiskt stöd. 
Patienter med ren 
ångest uppfattar inget 
behov av omsorg. 
Båda grupperna 
upplever att de är i 
behov av 
specialiserad vård 
inom psykiatrin.   
 

Grad II 

Prins et al. 
(2009) 
Nederlände
rna 

Undersöker 
vilka olika 
behov 
patienter 
med ångest 
och 
depression 
behöver vid 
uppsökand
e av 
primärvård
en.  

Kvantitativ 
metod. 
Formulär och 
intervjuer har 
använts för att 
ta reda på 
vilka behov 
som finns vid 
kontakt med 
primärvården. 

662 
patienter. 

T-test. Patienter som söker 
sig till primärvården 
är i störst behov av 
information, 
medicinering, 
rådgivning eller 
remiss till en 
specialist. Patienter 
med samsjuklighet av 
både depression och 
ångest uttrycker 
oftare behov av vård 
än de som bara lider 
av det ena.  

Grad II 
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Gaillard, 
Shattell, 
Hogan & 
Thomas.  
(2009) 
USA 

Att 
undersöka 
hur 
psykiskt 
sjuka 
patienter 
upplever att 
de blir 
förstådda 
inom 
primärvård
en.  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 

20 
patienter. 
 

Fenome
nologi. 

Deltagarna Kände sin 
sårade och frustrerade 
vid upprepande 
missförstånd hos 
vårdgivarna. 
Deltagarna kände sig 
missuppfattad vid 
majoriteten av 
mötena. 

Medel 

Keeley, 
West, Tutt 
& Nutting. 
(2014) 
USA 

Att få en 
bättre 
förståelse 
av 
primärvård
ens 
patienters 
erfarenheter
, 
förväntning
ar och 
önskemål 
på vården 
för psykiskt 
lidande. 

Kvalitativ 
metod. 
Semistrukturer
ade 
telefonintervju
er med 
patienterna.  

30 
patienter. 

Innehål
lsanaly
s 

Patienter uttryckte 
oro över att 
vårdpersonal inom 
primärvården saknar 
kompetens av att 
behandla psykisk 
ohälsa. 

Medel 

Shattell, 
McAllister, 
Hogan & 
Thomas.  
(2006) 
USA 

Var att 
undersöka 
psykiskt 
sjuka 
patienters 
upplevelser 
av hur det 
är att bli 
förstådd av 
vårdgivare. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 

20 
patienter. 
 

Fenome
nologi 

Känslan av att vara 
viktig och att få en 
relation till 
vårdpersonalen 
kändes bra för 
deltagarna och att bli 
accepterad i en annars 
oaccepterande värld. 

Hög 

Lester, 
Tritter & 
Sorohan.  
(2005) 
England 

Att 
undersöka 
hur man 
ger och tar 
emot vård 
på 
hälsocentral
er. Ur både 
patienter 

Kvalitativ 
metod. 
Fokusgrupper. 

44 patienter 
och 
sjukvårds-
personal. 

Innehål
lsanaly
s 

Upplevelser av att 
vårdpersonal på 
hälsocentralen 
prioritera fysiska 
sjukdomar före 
psykiska problem. 
Patienterna upplevde 
även att 
vårdpersonalen på 

Medel 



 

 

30 

 

                                             
 

                                             
 

 

 

med 
psykisk 
ohälsas 
perspektiv 
och 
vårdgivarna
s 
perspektiv. 

hälsocentralen saknar 
kunskap om psykisk 
sjukdom och att det 
måste lära sig att 
lyssna 

Robinson et 
al. (2012) 
USA 

Att belysa 
patientens 
och familje-
medlemmar
nas 
erfarenheter 
och 
perspektiv 
på de 
psykiska 
problemen 
som finns i 
samhället 
och på 
landsbygde
n. 

Kvalitativ 
metod. 
Fokusgrupper. 

44 patienter 
och familje-
medlemmar 

Innehål
lsanaly
s 

Patienterna kände sig 
besvikna på 
vårdpersonalen. De 
kände inte att de fick 
rätt diagnos som följd. 
De upplevde att de 
inte fick ställa för 
många frågor. 

Hög 

Shadmi, 
Boyd, 
Hsiao, 
Sylvia, 
Schuster & 
Boult. 
(2006) 
USA 

Att 
kvantifiera 
föreningen 
mellan 
äldre 
personers 
sjuklighet 
och 
kvaliteten 
på 
primärvård
en. 

Kvantitativ 
metod. 

150 
patienter. 

Kvantit
ativ 
metod 

Äldre personer med 
hög sjuklighet 
rapporterar att de 
upplever lägre 
kvalitet i 
primärvården än 
patienter med mindre 
sjukdomsbesvär. 

Grad II 


