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Abstrakt 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa ses som ett växande problem i samhället och står för ca 12 procent 
av sjukdomsbördan i världen. Det ligger stor vikt i sjuksköterskors kunskap av att möta 
patientens sjukdomsupplevelse på ett professionellt sätt, samt ha förmågan att kunna lindra 
denna på ett adekvat sätt. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors attityder och förhållningssätt 
kring patienter med psykisk ohälsa. Metod:             versikt där                         
                                                 llts. Resultat: Utbildning, erfarenhet och 
ett optimistiskt synsätt sågs främja sjuksköterskans attityder och förhållningssätt kring 
patienter med psykisk ohälsa positivt. Hinder för främjandet var negativa föreställningar 
kring patienter med psykisk ohälsa, en stressad arbetssituation, rädsla för hot och 
aggressivitet samt brister i utbildning och erfarenhet. Diskussion: Sjuksköterskor hade 
övervägande negativa attityder och var i behov av mer utbildning inom psykisk hälsa för att 
kunna ge adekvat vård till patienter med psykisk ohälsa. Slutsats: Övervägande negativa 
attityder framkom bland sjuksköterskorna. Detta grundade sig i bristande kunskap, negativa 
föreställningar och rädsla för patienter med psykisk ohälsa. En utökad utbildning inom 
psykisk ohälsa skulle kunna vara något som borde ses över. 
 
 
 
Nyckelord: Attityder, litteraturöversikt, patienter, psykisk ohälsa, sjuksköterska  
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Introduktion  

I vården möts människor, de som vårdas och de som vårdar. Vilken syn som olika vårdare 

har, och även attityder mot patienten, påverkar utformningen av vården (Rudolfsson, 2007).  

I hälso- och sjukvårdslagen anges alla ha rätt till vård på lika villkor och att kunna känna sig 

trygga i  o tet med vårdpersonal och vid behandlingar. Därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskor har en god förmåga att bemöta människor med psykiska och fysiska problem 

på lika villkor. Ett mål enligt lagen är att alla människor ska kunna ha en god hälsa och få 

vård på lika villkor som ges med respekt och värdighet (SFS 1982:763). 

 

Bakgrund  

 

Psykisk ohälsa  

Hälsa definieras av världshälsoorganisationen som ett "tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom". Detta relaterar till 

främjandet av välbefinnande, förebyggande av psykiska störningar, samt behandling och 

rehabilitering av människor som drabbats av psykisk ohälsa (World Health Organization, 

2013).  

 

Goldman och Grob (2006) definierar psykisk hälsa som den mentala förmågan att fungera i 

samband med vardagen och dess aktiviteter. Psykisk hälsa är även att ha förmågan att 

kunna anpassa sig till olika händelser i livet, som till exempel skapandet av nya relationer till 

människor eller hantering av motgångar. Definition av psykisk ohälsa karaktäriseras av 

bristande hantering utav humöret, tankar eller beteende där det är svårt för personen att 

klara vardagens bestyr och relationer till andra människor (Goldman & Grob, 2006).  

 

Den psykiska ohälsan står idag för cirka 12 procent av den samlade sjukdomsbördan i 

världen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005) och WHO (2013) förutspår att år 

2020 kommer depression att vara den näst vanligaste sjukdomen att bidra till förlust av 

levnadsår i termer av produktivitet och social funktion.  

 

Currid, Turner, Bellefontaine och Spada (2012) påpekar att genom en holistisk bedömning 

kan sjuksköterskor ta hänsyn till de många bakomliggande och tillhörande faktorer som kan 
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ha skapat en psykisk ohälsa. Samhällets sjuksköterskor är väl placerade för att identifiera 

den primära sjukdom som kan ha uppmanat patienters vårdbesök, och därifrån ge en 

adekvat vård utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

År 1995 genomfördes i Sverige den så kallade psykiatrireformen in med syfte att förbättra 

situationen i samhället för personer med psykisk ohälsa, där levnadsförhållanden och 

livsvillkor skall förbättras genom ökad delaktighet, bättre vård och socialt stöd. Den 

målgrupp som omfattas av reformen är endast en mindre del av slutenvårdspsykiatrins 

patientpopulation. De flesta patienter med psykisk ohälsa söker sig istället till primär- och 

allmänvården, vilket ställer höga krav på den ”vanliga” sjuksköterskan utan 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård då dessa har begränsad kunskap om psykiatriska 

problem och mental hälsa (Socialstyrelsen, 1999; Socialstyrelsen, 2005). 

 

Cirka 90 % av alla människor med behov av vård av sin psykiska ohälsa söker denna inom 

primärvården och trots detta förbises den psykiska ohälsan ofta (Currid et al., 2012). 

Ottosson och Ottosson (2007, s. 72) beskriver hur detta är ett problem för sjukvården när den 

dolda psykiska ohälsan yttrar sig som medicinskt oförklarliga symtom i form av kroppsliga 

uttryck. Inom sjukvården är de somatiska symtomen mer accepterade och enklare att utreda, 

till skillnad från psykiska problem, vilket studien av Munk-Laursen, Munk-Olsen och Gasse 

(2011) visade, att det förekommer en underdetektion eller underbehandling av somatiska 

störningar hos psykiskt sjuka personer. Enligt Currid et. al (2012) dör människor med 

psykisk ohälsa i genomsnitt 10 år tidigare än människor utan psykiska problem. 

 

Sjuksköterskans roll  

Enligt ICN:s etiska kod finns det fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor 

som bör stå som grund i omvårdnaden. Dessa är att främja hälsan, motverka sjukdom, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden ska byggas av respekten för mänskliga 

rättigheter och ska inte påverkas av patientens kultur, genus, ålder, social status, sjukdom 

eller funktionsnedsättning. Sjuksköterskan huvudsakliga ansvar är att vårda människor men 

även skapa goda förutsättningar och värderingar hos individer, familjer och samhällen 

(International Council of Nurses, 2007).  
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Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver hur sjuksköterskan skall arbeta 

utifrån ett etiskt förhållningssätt baserat på vetenskaplig forskning och beprövade 

erfarenheter samt att omvårdnaden skall utföras i enlighet med gällande lagar och 

förordningar. Sjuksköterskan skall vara uppmärksam på och kunna möta patientens 

sjukdomsupplevelse på ett professionellt sätt samt ha förmågan att adekvat kunna lindra 

denna (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Människan ska ses i ett helhetsperspektiv och utifrån en god omvårdnad visa respekt för 

patientens individualitet, värdighet och okränkbarhet samt tillgodose information och 

delaktighet i vården. Den humanistiska människosynen är en byggsten i omvårdnaden där 

förståelse ligger till grund (Gallagher, 2004). Som sjuksköterska kräver detta ett personligt 

engagemang och kunskap inom både humanveteskapliga och naturvetenskapliga områden 

där omvårdnaden ställer den sjuka människan i centrum, vilket syftar till att tillgodose 

allmänskliga och personliga behov av trygghet, självkänsla, gemenskap och 

självförverkligande (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 214). Salmela, Eriksson och Fagerström 

(2013) visar på hur sjuksköterskor bör vara en inspiration för patienter genom att vara aktivt 

engagerad och visa en positiv inställning till omvårdnaden. På så sätt ska sjuksköterskan 

kunna vårda och bemöta patienterna och deras omvårdnadsbehov (Salmela et al., 2013).  

 

Inom den allmänna omvårdnaden är sjuksköterskan oberoende av sjukdomens art och 

medicinska behandling, och strävar istället för att tillvarata och utveckla patientens egna 

resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa (Gallagher, 2004).  

 

Katie Eriksson har grundat sin teori på omsorgen som ett huvudsakligt begrepp i 

omvårdnaden, vilket baseras på tre huvudsakliga begrepp: människan, hälsan, vården och 

med ett senare inlägg även lidandet. Eriksson menar att omvårdnad är en konst där hennes 

människosyn är holistisk och ligger till grund för hälsa och vård. Hälsa definieras so  ”ett 

integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro 

av sjukdo )”. Enligt denna teori är patienten så frisk eller så sjuk so  denne känner sig. 

Målet med vården är att arbeta för hälsan hos patienten och detta görs genom att det 

motstånd som finns mot hälsa identifieras och elimineras. Som sjuksköterska ska patienten 

låtas välja inställning till sin egen sjukdom och död och därefter kan patienten aktivt 
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eftersträva en förändring av livssituationen eller acceptera och förtrolig med denna och finna 

en meningsfullhet, trots sjukdom och funktionsförlust (Eriksson, 1989). 

 

Problemformulering  

Eftersom psykisk ohälsa är ett växande och mer vanligt förekommande tillstånd betonar 

Hardy (2012) vikten av att sjuksköterskor erhåller mer kunskap gällande psykisk ohälsa så 

att rådande missuppfattningar om patienter med psykisk ohälsa minskar och på så sätt 

skapa ett bättre bemötande inom vården. Hansson, Jormfeldt, Svedberg och Svensson (2011) 

beskriver hur sjuksköterskors attityder överlag liknar samhällets stigmatiserade syn på 

psykisk ohälsa. Attityd definierar Nationalencyklopedin (2014) som en inställning och 

förhållningssätt vid mötet med andra individer. Denna studies fokus har därför valts att 

läggas på sjuksköterskors attityder kring patienter med psykisk ohälsa. Genom att lyfta fram 

sjuksköterskornas attityder kan vi skapa en bättre medvetenhet i förbättringsområden av 

vårt förhållningssätt till dessa patienter. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors attityder och förhållningssätt kring 

patienter med psykisk ohälsa.  

 

 

Metod 

Den design som tillämpats är en litteraturöversikt vilket är en modell där både kvalitativ och 

kvantitativ forskning inom valt problemområde är av intresse. En litteraturöversikt baseras 

på ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat område som sedan 

kvalitetsgranskas och analyseras. Detta ger en översikt av kunskapsläget i det valda 

vårdvetenskapliga området (Friberg, 2006, s. 87, 115-116).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades skulle beskriva sjuksköterskors attityder kring patienters 

psykiska ohälsa, deras erfarenheter och upplevelser. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade och överrensstämma med studiens syfte, skrivna på svenska eller engelska samt 

vara tidsbegränsade till åren 2004-2014 för att få aktuella forskningsresultat. Deltagare som 

inkluderades skulle vara registrerade sjuksköterskor som någon gång kommit i kontakt med 

någon form av psykisk ohälsa hos sina patienter. Artiklar som exkluderades var dubbletter 

och de som inte motsvarade syftet i studien.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes via i databaserna PubMed och Cinahl. Först gjordes en 

övergripande sökning för att få en överblick av det valda området. Efter överblicken gjordes 

en avgränsning till ett urval av studier som passar syftet (Friberg, 2006, s.119). De valda 

sökorden som ansågs relevant för studiens syfte redovisas i tabell 1. För att förminska ner 

antalet relevanta träffar och hitta adekvata artiklar prövades olika sökordskombinationer 

tillsammans med bland annat begränsningen [MeSH] i PubMed. Antal träffar, lästa abstrakt 

och valda artiklar framgår i tabell 1.  

 
Tabell 1. 

Databas Sökord Begränsningar Antal Urval Urval Urval Urval 
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träffar 1 2 3 

 

4 

PubMed Mental health 

problems AND 

nurses attitudes 

Published in the 

last 10 years 

Humans 

English 

Swedish  

140 8 5 3 3 

 

PubMed Mental 

disorders[MeSH] 

AND 

nurses[MeSH] 

AND nursing 

AND patients 

Published in the 

last 10 years 

Humans 

English 

Swedish  

 

191 14 6 2 1 

PubMed Attitudes of 

nursing staff AND 

mental illness 

AND general, 

hospital AND 

nurse 

Published in the 

last 10 years 

Humans 

English 

Swedish  

55 10 3 3 2 

 

PubMed Attitude of health 

personnel[MeSH] 

AND mental 

illness[MeSH] 

AND 

nurses[MeSH] 

AND nurse AND 

patients 

Published in the 

last 10 years 

Humans 

English 

Swedish  

104 7 4 2 

 

1 

1** 

PubMed Attitudes[MeSH] 

AND mental 

illness AND 

mental health 

AND Health 

personnel[MeSH] 

AND nursing staff 

AND patients 

Published in the 

last 10 years 

Humans 

English 

Swedish  

102 12 7 5 

 

3 

1** 

Cinahl Nurses AND 

mental illness 

AND attitudes 

Published in the 

last 10 years  

206 12 5 3 

 

3 

3** 

Cinahl Attitudes AND 

nursing staff AND 

mental illness  

Published in the 

last 10 years  

54 7 5 3 

 

1 

2** 
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Summa:   852 80 38 21 14 

Urval 1 – antal valda efter läst titel. Urval 2 – antal valda efter läst abstrakt. Urval 3 – antal 

valda efter läst artikel. Urval 4 – antal valda efter kvalitetsgranskning. 

** Dubbletter.  

 

Urval och granskning  

Urvalet av artiklarna geno fo  rdes i olika steg där 852 titlar först la stes  da refter 

exkluderades 772 artiklar som inte följde syftet och 80 artiklar valdes ut. 38 artiklar valdes 

efter läst abstrakt och alla de 21 artiklar so  kvarstod la stes i sin helhet och jämfördes med 

studiens syfte och inklusionskriterier. Efter detta exkluderades slutligen ytterligare sju 

artiklar. De 14 artiklar som valdes att inkluderas har kritiskt granskats och bedömts enligt 

Carlsson och Eiman´s (2003) protokoll för kvalitetsbedömning (se bilaga 1). Bedömningen 

gjorde utifrån en tregradig skala som gav artiklarna en poängsumma som räknades om i 

procent för att sedan graderas. Grad I som avser den högsta kvaliteten på 80-100 %, grad II 

70-79 % och grad III som motsvarar den lägsta kvaliteten 60-69 % vilket ej inkluderades i 

studien. Efter kvalitetsbedömningen utfördes en sammanställning av varje enskild artikel 

som ingår i resultatet. (Se bilaga 2).  

 

 

Analys 

Datamaterialet har initialt bearbetats utifrån en modell beskriven av Friberg (2006, s.119-122) 

där syfte, metod och struktur i artiklarna kontrollerades och ett ställningstagande togs 

utifrån godkänd eller icke godkänd kvalitet. De godkända artiklarna lästes sedan igenom ett 

flertal gånger för att enligt Friberg (2006, s.121) få en god uppfattning för vad de handlar om 

där sedan resultaten granskades gemensamt vad gäller likheter och skillnader. Ur texten 

framkom ett återkommande innehåll och ur dessa fynd skapades underkategorier som i sin 

tur skapade huvudkategorier. Kategorierna redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2, huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategorier  Underkategorier  

Främjande av positiva attityder och förhållningssätt Utbildning och erfarenhet 
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hos sjuksköterskan  Optimistisk syn  

 
Hinder för positiva attityder och förhållningssätt hos 
sjuksköterskan  
 
 

Negativa föreställningar 

Stressad arbetssituation 

Rädsla för hot och aggressivitet 

Brister i utbildning och erfarenhet 

 
 

Etiska överväganden  

Denna studie har utgått ifrån ett objektivt perspektiv vid granskning av artiklarna genom att 

försöka avstå från att göra egna tolkningar av artiklarnas resultat eller påverkas av egna 

åsikter. I denna studie har artiklar som bedömts av en etisk kommitté och har en etisk 

diskussion eller analys använts.  
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Resultat  

                                                                                                 

                                     rda i Australien, England, Finland, Grekland, Italien, 

Irland, Jordanien, Litauen, USA, Portugal och Sverige.                                

                                    ”Främjande av positiva attityder och förhållningssätt hos 

sjuksköterskan”, ”Utbildning och erfarenhet”, ”Optimistisk syn”     ”Hinder för positiva 

attityder och förhållningssätt hos sjuksköterskan”, ”N         ö    ä        ”, ”Stressad 

  b            ”, ” ä      ö                       ”, ”B           b                      ”. 

 

Främjande av positiva attityder och förhållningssätt 

 

Utbildning och erfarenhet 

Studier av Björkman, Angelman och Jönsson (2007) har visat att sjuksköterskor med en 

längre yrkeskarriär och större erfarenhet hade en mer positiv attityd i vården mot patienter 

med psykisk ohälsa. 

 

Resultat av en kunskapsbedömning i psykisk ohälsa från Š      , J          , K š       , 

och Razbadauskas (2009) studie visade att 32,8 % till 82,8 % av de medverkande 

sjuksköterskorna hade kunskap i omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa, där 1,6 % till 

21,9 % inte hade någon kunskap och från 28,1 % till 64, % rapporterade måttlig kunskap. 
Resultatet visade att 82,8 % av sjuksköterskorna hade god kunskap i omvårdnad av patienter 

med psykisk ohälsa. I studien uppkom även ett statistiskt signifikant samband mellan 

kunskap i psykiatrisk omvårdnad och arbetslivserfarenhet. Liknande resultat har visats i en 

studie från Italien av Camuccio, Chambers, Välimäki, Farro och Zanotti (2012) där 33 

sjuksköterskor intervjuades angående deras erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa 

där de ansåg att patienter med psykisk ohälsa var lättsammare att hantera om 

sjuksköterskorna sedan tidigare hade erfarenhet av psykisk ohälsa i vården. I en studie av 

Š       et al. (2009) visades att ett samband mellan anställningstiden och kunskap i psykisk 

ohälsa förstärkte förmågan hos sjuksköterskorna att upptäcka eventuella hot mot en patients 

eller andra personer hälsa och liv, och hur sjuksköterskorna använt sig utav korrekta 

metoder för att lösa konflikter som orsakas av patienter med psykisk ohälsa. Utbildning var 

också relaterad till kunskap och erfarenhet av att ta hand om patienter med psykisk ohälsa i 
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vården. Således har det visat sig att anställningstid och utbildning har en positiv effekt på 

sjuksköterskans kompetens. 

 

Haddad et al. (2005) noterade att en förbättrad upptäckt av psykisk ohälsa hos patienter till 

att vara ett gynnande område inom utbildning för sjuksköterskor. Efter att ha genomfört en 

utbildning inom psykisk ohälsa så visades en förbättrad attityd hos sjuksköterskorna av 

hantering med att tillgodose patienter med psykisk ohälsas olika behov. Vidare har Š       

et al. (2009) redovisat att kunskaper angående upptäckten av symtom vid psykisk sjukdom, 

utvärdering av effekter, samarbete med patienter och upptäckt av hot mot patienten eller 

andra, funnit ett samband mellan kunskaper om fysiska, sociala och kulturella faktorer på 

psykisk ohälsa. Dessa förgreningar visade att en kompletterande kunskap är nödvändigt.  

 

I studien av Reed och Fitzgerald (2005) belyste 10 intervjuade sjuksköterskor att genom goda 

kunskaper och erfarenhet kunde de känna sig trygga och säkra i sina yrkesroller och där 

med vidga sina perspektiv och ge patienterna en mer terapeutiskt vård samt skapa en bättre 

relation mellan dem. Munro och Baker (2007) poängterade hur viktigt det var att 

sjuksköterskorna hade en öppen och säker attityd då de samtalade med patienter med 

psykisk ohälsa om deras symtom och status, just för att det är då patienterna upplevde att de 

blev uppmärksammade och tagna på allvar. Reed och Fitzgerald (2005) uppmärksammade 

också att ett bra samarbete med psykiatriska specialister och utbildning gav en mer positiv 

och säker attityd hos sjuksköterskorna, vilket resulterade i positiv feedback som 

effektiviserade vården. I en annan studie sågs det även att sjuksköterskor med mer 

arbetserfarenhet hade en ökad tendens att fråga om hjälp genom att ta kontakt med 

psykiatriska specialister (Haddad et al., 2005). 

 

Optimistisk syn 

Sjuksköterskor ansåg det lämpligt och givande att arbeta med patienter med psykisk ohälsa 

och många var bekväma i omvårdnaden. Generellt sett hade sjuksköterskorna positiva och 

optimistiska inställningar till att vårda patienter med psykisk ohälsa, då de ansåg att det 

fanns en möjlighet att påverka förloppet av denna sjukdom (Haddad et al., 2005). Björkman 

et al. (2008) beskriver hur den positiva attityden hos sjuksköterskorna kunde påverka 

behandlingen och prognosen eftersom de hade en högre förtrolighet och ett bättre 

igenkännande i förhållande till patienten. 
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En intervjustudie av Hellzén och Asplund (2006) visade hur sjuksköterskor fördelade sin tid 

hos patienter beroende på vilken grad av bekräftelse sjuksköterskorna fick av patienten. Om 

sjuksköterskan kände ett fungerande samarbete med patienten gav detta en bekräftelse i 

tacksamhet och samarbetsvilja från patienten. Dessa patienter upplevdes som tacksamma 

och lätthanterliga och tillfredsställde sjuksköterskorna emotionellt, vilket fick dem att känna 

sig professionella i sin yrkesroll. Dessa patienter fick därför mer tid av sjuksköterskorna som 

kände att de kunde göra en skillnad i patientens välmående. 

 

Artis och Smiths (2013) studie visade hur sjuksköterskor gav vissa patienter med psykisk 

ohälsa mer tid och sympati. De patienter som sjuksköterskorna upplevde vara i mest behov 

av omvårdnad, till exempel de patienter som berättade om hemskheter i sin livssituation 

eller utförde en potentiellt dödlig handling, fann sjuksköterskorna mer sympati till och lät 

                                      O               ä                  ”               ” 

historia och risken för skada var minimal fick patienterna mindre sympati och tid.  

 

En kvantitativ studie av Švedien et al. (2009) framkom det att sjuksköterskor hade en positiv 

attityd i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Till exempel uppgav 84,4 % av 

studiens deltagande sjuksköterskor att dessa patienter försågs med lika omsorg som andra 

patienter med somatiska åkommor. Detta relaterades dessutom till ett statistiskt signifikant 

samband mellan de metoder som tillämpas för att hantera konflikter med psykiskt sjuka 

patienter, och att de principer för en god omvårdnad fortfarande dominerande på arbetet. 

Något som tyder på att de viktiga värderingarna i att behandla alla patienter likvärdigt i 

omvårdnaden fortfarande fanns kvar hos sjuksköterskorna. 

 

Hinder för positiva attityder och förhållningssätt 

 

Negativa föreställningar  

Genom rykten och berättelser av hur beteenden hos patienter med psykisk ohälsa ses av 

andra, kan sjuksköterskor påverkas i negativ mening genom att de skaffade sig en 

generaliserad bild av dessa patienter som baserats på andras tolkningar och erfarenheter. 

Detta kunde ofrivilligt påverka sjuksköterskors sätt att tänka och agera. Bemötandet och 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa kan riskeras att drabbas på så sätt att 
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omvårdnaden blir symtombaserad och inte individuell inriktad med hänsyn till patientens 

enskilda behov (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

I studien av Artis och Smith (2013) ansåg en del sjuksköterskor att de var professionella i sitt 

beteende och bemötande av psykiskt sjuka patienter men ansåg att andra medarbetare 

kunde vara väldigt dömande. Sjuksköterskorna upplevde ett obehag att höra andra 

kollegors negativa attityder och beteenden. Vid sådana tillfällen, för att undvika andra 

sjuksköterskors negativa attityder och beteende kunde sjuksköterskorna till exempel låtsas 

vara upptagna istället för att ifrågasätta dem. Detta kunde leda till en känsla av utanförskap 

och avstånd från gruppen. 

 

Sjuksköterskor beskrev hur en känsla av frustration uppstod, där de ibland kunde bli 

           å                 y       ä     å       å            å  "ä             ” (Artis & 

Smith, 2013). Även Hellzén och Asplunds (2006) studie visade på att vissa sjuksköterskor 

inte tyckte om en del patienter. Sjuksköterskorna hade ibland negativa föreställningar och 

kände ingen empati för patienter med psykisk ohälsa och kunde uppleva det obekvämt i 

omvårdnaden av dem. Detta gjorde att sjuksköterskorna gav ett sämre bemötande till dessa 

patienter. 

 

I MacNeela, Scott, T    y, Hy       O’M    y  (2012) studie intervjuades 13 sjuksköterskor 

från två somatiska avdelningar där det framkom en känsla av ömkan hos sjuksköterskorna 

för patienter med psykisk ohälsa där patienterna beskrevs som nedstämda, lidande med en 

saknad av stabilitet i tillvaron, samtidigt som de även sågs som en aktiv risk för problem. De 

flesta sjuksköterskor beskrev en patient med psykisk ohälsa som sårbar. Detta medförde ett 

negativt bemötande där sjuksköterskorna behandlade patienter mer som ett barn än vuxen 

vilken i sin tur som skapade en icke stödjande miljö för patienterna. 

 

I en kvalitativ studie av Lester, Tritter och Sorohan (2005) undersöktes sjuksköterskors 

upplevelser av att ge vård till patienter med psykisk ohälsa. I studien belystes det att 

sjuksköterskorna hade en ignorerande attityd mot patienter med psykisk ohälsa, vilket 

skapade en negativ relation mellan dem. Sjuksköterskornas ignorerande attityd tvingade 

patienterna att överdriva sina symtom för att bli tagna på allvar. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att psykisk ohälsa var en kronisk sjukdom vilket ledde till att de inte gav patienterna 

möjlighet att få rätt vård och tillfriskna. Genom ett auktoritärt förhållningssätt hos 
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sjuksköterskorna visade det sig att den diskriminerande attityden förvärrades. Detta 

förhållningssätt bidrog även till att de ansåg att restriktioner för patienter med psykisk 

ohälsa var nödvändigt inom omvårdnaden. I en annan studie med en jämförelse mellan fem 

Europeiska länder visade det sig att Litauiska sjuksköterskor var de som var mest 

auktoritära och hade de starkaste åsikterna om restriktioner mot patienter med psykisk 

ohälsa (Chambers et al., 2010). 

 

Sjuksköterskor upplevde att patienter med psykisk ohälsa hade en ökad risk för självskador, 

våld och att vara oförutsägbara. Sjuksköterskorna förklarade hur en känsla av rädsla och oro 

för dessa patienter skapade stora anspänningar som var en väldigt påfrestande faktor i 

arbetet (Zolnierek & Clingermans, 2012). Rädsla har enligt Reed och Fitzgerald (2005) visat 

sig bero på flera faktorer som hörsägen, okunskap, tidigare erfarenheter och en rädsla för att 

påverkas känslomässigt. I en annan studie beskrev sjuksköterskorna patienterna som 

känslokalla och omogna trots att 50 % av de intervjuade sjuksköterskorna upplevt att 

patienterna uppträdde artigt vid möten de haft (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009).  

 

Stressad arbetssituation 

Munro och Baker (2007) visade i deras studie att sjuksköterskor som hade en negativ attityd 

gentemot patienter med psykisk ohälsa kunde ligga till grund i en stressig arbetssituation. 

Detta kunde leda till att den sociala kontakten med patienter begränsades och viktig 

information om patienternas sjukdomshistoria gick förlorad eftersom sjuksköterskorna inte 

hade tid att bygga upp en relation mellan dem. 

 

I en annan studie beskrevs besvärliga patienter av sjuksköterskor som sådana som inte 

bekräftade deras arbete, det vill säga patienter med dåligt uppförande och icke 

samarbetsvilliga. De patienter som inte visade tacksamhet undveks av sjuksköterskan då 

dessa upplevdes mer inbundna och inte heller mottagliga eller villiga att ta emot hjälp. Då 

dessa patienter krävde mycket tid och kraft för att nå fram till emotionellt så tog 

sjuksköterskorna istället avstånd från dem (Hellzén & Asplund, 2006).  

 

”If you give him instructions, he takes no notice of them...you get no answer...it`s though you don`t 

get through to him. It`s difficult to help him or discuss with him because you can`t see any results 

from your actions” (H      n & Asplund, 2006, s. 63)  
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I en studie av Artis och Smiths (2013) tillfrågades sjuksköterskor om vad det fanns för 

faktorer som begränsade deras möjligheter till att lära mer om psykisk ohälsa. Där utsågs 

tidsbegränsningar som den mest betydande faktorn för sjuksköterskorna, som ansåg att även 

om det fanns ökade resurser eller utbildning, skulle det ändå inte finnas tid att genomföra 

dem. Trots detta så konstaterade en sjuksköterska att ha blivit "mer avslappnad" med 

erfarenhet, att då kunna arbeta i ett lugnare tempo, trots en stressig avdelning. Den 

nuvarande lågkonjunkturen och nedskärningar påpekades också att ha påverkat vården, 

speciellt att kunna få tillgång till utbildning och resurser. 

 

 I Reed och Fitzgeralds (2005) kvalitativa studie poängterade de intervjuade 

sjuksköterskorna att miljön på en somatisk avdelning inte var lämplig för vård av patienter 

med psykisk ohälsa. Detta var något som Artis och Smith (2013) också styrkte i sin studie där 

slutenvårdsinrättningar inte heller ansågs ha lämpliga faciliteter för att kunna bedriva en 

effektiv vård för personer med psykisk ohälsa, vilket kunde skapa en stressande miljö för 

sjuksköterskor att arbeta i. Till exempel uppgavs ett begränsat antal privata rum och tillgång 

till ökad patientövervakning. Dessutom ansågs dessa tillgångar vara till för patienter med 

fysiska sår och inte patienter med psykisk ohälsa.   
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Rädsla för hot och aggressivitet 

Enligt en studie av Camuccio et al. (2012) upplevde sjuksköterskor en rädsla för aggressiva 

patienter med psykisk ohälsa vilket skapade en osäkerhet i mötet med denna patientgrupp, 

både för deras egen säkerhet men även för andra patienters säkerhet. 

Kommunikationssvårigheter var något som framkom som ett bidragande problem till 

sjuksköterskornas osäkerhet om patienterna uppträdde aggressivt. Rädslan upplevdes ännu 

större om patienterna inte varit i kontakt med vården sedan tidigare och om de hade flera 

diagnoser tillsammans med drogmissbruk. Även Reed och Fitzgerald (2005) lyfte fram att 

sjuksköterskorna upplevde en obekväm situation vid aggressivt uppträdande hos psykiskt 

sjuka patienter. Sjuksköterskorna kände sig hotade, sårbara och utelämnade då den enda 

hjälp de kunde få var av den lokala polisen. Ett farligt och oförutsägbart beteende hos 

patienter med psykisk ohälsa ledde enligt Björkman et al. (2008) i högre grad till en negativ 

och rädd attityd hos de allmänutbildade sjuksköterskorna, i en jämförelse med 

sjuksköterskor med psykiatriutbildning. 

 

I Reed och Fitzgeralds (2005) studie framkom det att sjuksköterskor kände rädsla och oro 

över att inte ha kontroll på patienter med psykisk ohälsa. Detta påverkade sjuksköterskornas 

omvårdnad av patienterna då de var rädda tappa kontrollen över patienten samt att göra 

något fel att de helst inte ingick i djupa diskussioner med patienterna. Sjuksköterskors 

bemötande påverkades också av en rädsla för patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna upplevde att de skulle bli våldsamma emot dem och andra patienter vilket 

skapade ett tillbakadraget och undvikande beteende hos sjuksköterskorna vid möten med 

dessa patienter. Även Hellzén och Asplunds (2006) studie visade hur sjuksköterskors rädsla 

präglar deras bemötande av patienter med psykisk ohälsa. 

 I en annan studie föreställde sig vissa sjuksköterskor dessa patienter som problematiska där 

det skulle innebära ytterligare svårigheter, risker och rädslor i omvårdnaden av dem 

(MacNeela et al., 2012). 

 

Brister i utbildning och erfarenhet 

Reed och Fitzgerald (2005) och Lester et al. (2005) beskrev hur frånvaro av stöd och 

utbildning kunde påverka attityden hos sjuksköterskor som själva uttryckte att de hade en 

begränsad förmåga att vårda patienter med psykisk ohälsa, något som gjorde dem osäkra i 

sin attityd. En studie av Zolnierek och Clingerman (2012) framkom det att sjuksköterskorna 

inte var    rberedda i mötet med psykisk sjuka patienter. Det saknades viktig utbildning och 
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kompetens för att kunna leverera en effektiv och adekvat omvårdnad till patienten. Att 

vårda patienter med psykisk ohälsa upplevdes som svårt, eftersom området berördes ytligt 

på sjuksköterskeutbildningen. Detta var något som Björkman et al. (2008) också noterade 

genom att nyutbildade sjuksköterskor hade svårigheter att ta hand om patienter med 

psykisk ohälsa samt hade de svårt att se möjligheten till ett tillfrisknande hos dessa patienter. 

I en studie av Lester et al. (2005) ansåg sjuksköterskorna att vården av patienter med psykisk 

ohälsa var för specialiserad för dem. Sjuksköterskorna i Reed och Fitzgeralds (2005) studie 

hade liknande åsikter och ansåg att denna roll var något de inte hade valt själva.  

 

I en undersökning från Jordanien visade Hamdan-Mansour och Wardam (2009) att 

sjuksköterskor överlag hade en negativ attityd angående psykisk ohälsa och att de inte var 

nöjda med den vård som gavs till dessa patienter. Sjuksköterskorna värderade inte heller 

den positiva effekten av en terapeutisk kommunikation med patienten. Undersökningen 

visade att 95 % av sjuksköterskorna ansåg att den psykiska hälsan förtjänade lika stor plats 

som den fysiska, vilket kan tyda på att den fysiska hälsan hade värdesatts över den psykiska.  

 

Enligt Š       et al. (2009) ansåg sjuksköterskor att det borde vara specialister inom 

psykiatrins ansvar att hjälpa patienter med psykisk ohälsa eftersom sjuksköterskorna hade 

tron om att psykiska störningar var obotliga och kunde därför ej kunde ge patienterna vård. 

Däremot ansåg en liten andel på 3,1 % att psykiska sjukdomar kan botas. De flesta (82,8 %) 

trodde att dessa sjukdomar delvis kan botas, och 14,1 % - inte botas. Detta visar tendenser av 

konservatism och en bristande kunskap hos arbetstagarna. Munro och Baker (2007) beskrev i 

sin studie hur en osäker attityd kunde uppstå hos sjuksköterskorna då de inte hade kunskap 

om vad psykisk ohälsa grundar sig på, som till exempel genetiska faktorer, sociala 

omständigheter eller genom ärftlighet. 

 

Artis och Smiths (2013) studie visade på ökade känslor av frustration, meningslöshet, och 

misslyckande där de intervjuade sjuksköterskorna rapporterade hur de kände att de inte 

kunde göra sitt jobb på grund av en hög belastning på avdelningen i kombination med för 

lite utbildning. Detta påverkade sjuksköterskorna att de inte kunde se att "de har gjort en 

skillnad" och citerar enligt följande:  

 

"I feel like I’m not doing my job properly, because my job is to help people and I can’t help them" 

(Artis & Smith, 2013, s. 264) 
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Hellzén och Asplund (2006) och Reed och Fitzgerald (2005) poängterade att med mer 

erfarenhet och utbildning tenderade negativa föreställningar av psykiskt sjuka patienter att 

minska. Sjuksköterskor med otillräcklig utbildning hade svårare att hantera känslor och sina 

egna beteenden i möten med psykiskt sjuka patienter. Det var lätt att sjuksköterskor 

personligen tog åt sig av de glåpord och verbala hot som kunde komma från patienterna, 

vilket riskerade att sänka självkänslan hos sjuksköterskorna. Denna rädsla av att bli 

känslomässigt kränkt påverkade bemötandet av psykisk sjuka patienter i en negativ riktning. 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Studiens forskningsområde valdes till början av intresse för den primära vårdkontakten för 

patienter med psykisk ohälsa hos sjuksköterskan vilket är primärvården. Detta ändrades 

sedan under studiens gång till vårdkontakt inom slutenvården för en mer relevant koppling 

i arbetet för en grundutbildning som sjuksköterska.  

 

En primär litteratursökning gjordes där det visade sig var det svårt att hitta relevanta artiklar 

som endast utgick från den allmänna sjuksköterskan samt slutenvården . Då detta var 

problematiskt ändrades syftet till både specialist- och allmänsjuksköterskor, men med fokus 

på den allmänna sjuksköterskans perspektiv inom slutenvård. Detta kan ses som en styrka 

då färre relevanta studier inom ämnet riskerades att gå miste om. 

 

Sökningens  eshter er so  använts var: ”Health personnel[MeSH]”  “Attitudes[MeSH]”  

“Mental disorders[MeSH]” och “nurses[MeSH]” sa t en utökning  ed fritext för att 

begränsa det stora antalet träffar. I databaserna PubMed och Cinahl kombinerades de 

angivna sökorden med varandra vilket gav många artikelträffar som svarade väl mot 

studiens syfte, och trots att sökorden användes i olika databaser så återkom många valda 

artiklar vilket tyder på att sökorden svarade väl mot syftet. Däremot gav Cinahl färre antal 

artiklar än PubMed som resulterade i fler tillgängliga, vilket det kan ha påverkat sökningen. 

Sökorden samt kombinationen av dem kan anses som en svaghet i arbetet.  

 

Sökningen resulterade i 14 artiklar där hälften var kvalitativa och häften kvantitativa. Att 

resultatet grundats på både kvalitativa och kvalitativa artiklar anses vara en styrka där den 
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kvalitativa forskningen ger en fördjupad bild och större förståelse av sjuksköterskans 

upplevelser i till exempel möten med patienter med psykisk ohälsa samt så ger kvalitativa 

artiklar ger en större uppfattning om korrelationen mellan exempelvis kunskap och 

arbetslivserfarenhet. Den kvantitativa forskningen ger istället en mer övergripande bild av 

upplevelser och dessutom innehåller dessa studier en större deltagarmängd, vilket kan 

skapa en högre generaliserbarhet av resultatet (Friberg, 2006, s.122). En svaghet i några av 

artiklarna är att annan personal än sjuksköterskor undersöktes, dock så har fokus i dessa 

artiklar legat på sjuksköterskorna. 

 

Artiklarna är granskade utifrån Carlsson och Eiman´s (2003) mallar med inriktningar mot 

kvalitativ eller kvantitativ studie för att skapa en likvärdig gradering av kvalitet på 

artiklarna. Alla inkluderade artiklar har bra kvalitet med en kvalitetsgrad på I och II vilket 

kan ses som en styrka i arbetet för att få ett bra resultat. Alla artiklar har på något sätt ett 

etiskt resonemang vilket anses vara viktigt för syftet i denna studie och stärkande för 

resultatet som tagit detta i åtanke. 

 

Under arbetets gång har det varit en begränsad möjlighet att utbyta och diskutera idéer och 

funderingar eftersom det enbart varit en författare vilket kan ha påverkat litteraturstudiens 

resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors attityder kring 

patienter med psykisk ohälsa. Huvudfynd som kommer att diskuteras är hur 

sjuksköterskornas attityder påverkades av olika grader av kunskap, föreställningar och 

känslor. 

 

Resultatets artiklar är baserade från flera länder och speglar både positiva och negativa 

aspekter ur huvudresultaten som visade på blandade känslor och attityder men med en 

övergripande negativ attityd hos sjuksköterskorna, vilket grundade sig i brist på utbildning 

och erfarenhet, negativa föreställningar och rädsla. Dessa attityder kan i sin tur ha påverkat 

sjuksköterskornas bemötande mot patienterna med psykisk ohälsa på ett sätt som kan ha en 

negativ inverkan i omvårdnaden. Sjuksköterskorna behöver även hjälp och utbildning i sitt 
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arbete för att bättre hantera dessa patienter, vilket det framkom ett tydligt samband mellan. 

Vidare verkar utbildning, erfarenhet och interaktion med patienter med psykisk ohälsa ha en 

positiv inverkan på attityderna. 

 

I litteraturstudien framkom det att utbildning och erfarenhet var en faktor som visade sig ha 

en korrelation mellan sjuksköterskors negativa föreställningar mot psykiskt sjuka patienter, 

osäkerhet och brist på kunskap inom psykisk ohälsa. Förutom utbildning och erfarenhet så 

framkom även stöd som en central del att påverka vårdpersonalens attityder positivt. Tidig 

kunskap i detta ämne indikerar i studiens resultat på att negativa föreställningar och 

osäkerhet kring patienter med psykisk ohälsa kan motverkas. Detta framkom i en studie av 

Payne et al. (2002) som visar på att utbildning i psykisk ohälsa och psykiatriska 

praktikplaceringar redan under sjuksköterskans utbildning var viktiga faktorer för att öka 

deras förtroende i att hantera psykisk ohälsa i senare anammade roller. Förtroendet menar 

forskarna på att det även kan vara något som ökar över tid med erfarenhet, men 

tillhandahållande av utbildning i psykisk ohälsa har visat att påskynda denna ökning. 

Utbildning visade sig också ha en positiv inverkan på sjuksköterskors attityder. 

 

Brister i utbildning och erfarenheter framkom i litteraturöversiktens resultat på så sätt att 

sjuksköterskorna ibland inte alls visste vad de skulle ge för omvårdnad till en patient med 

psykisk ohälsa eller att detta var ett åtagande de ej ansåg ligga i deras ansvar. Dock så har 

det visat sig i en studie av Currid et al. (2012) att psykisk ohälsa är mer vanligt hos patienter 

med kroniskt fysiska hälsoproblem och hos dem med medicinskt oförklarliga fysiska 

symtom. I ett urval av 10 500 patienter fann de att andelen patienter med depression var 

nästan tre gånger så hög bland personer med oförklarliga fysiska symtom än hos dem med 

förklarade symtom. Uppgifter tyder på att så många som 70 % av alla patienter med 

medicinskt oförklarliga symtom lider av depression och ångest, och att de har en betydligt 

sämre livskvalitet jämfört med patienter med medicinskt förklarade symptom (Currid et al., 

2012). Detta visar på vikten av att sjuksköterskor ser till hela patienten då en okunskap finns 

bland psykisk ohälsa så kan denna möjligtvis ha uppkommit på grund av en fysisk sjukdom. 

Genom att då se till hela människan så som Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori 

med ett holistiskt vårdfokus så kan sjuksköterskor skapa en bättre förutsättning för en mer 

adekvat vård (Eriksson, 1987a). 
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Studien av Ruddick (2013) påpekar hur främjandet av psykisk ohälsa till stor del ligger i 

förhållandet och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor bör 

därför utveckla de kunskaper och färdigheter som främjar patienternas känsla av autonomi. 

Positiv psykisk hälsa kommer inifrån och kan förstärkas när patienter får hjälp att erkänna 

sina resurser att kunna klara sig själv. Alla sjuksköterskor förväntas främja patienternas 

hälsa, inklusive fysiskt och psykiskt välbefinnande, att stödja de mentala behoven och verka 

hälsofrämjande hos individer, familjer och samhällen. 

 

Litteraturöversiktens resultat visade på hur attityden var en betydande faktor som påverkar 

bemötandet hos sjuksköterskorna mot patienter med psykisk ohälsa på ett negativt sätt. 

Patienterna sågs som problematiska vilket skapade ett tillbakadraget och undvikande 

beteende hos sjuksköterskorna. Detta indikerar på att det finns negativa föreställningar hos 

sjuksköterskorna där de genom hörsägen skaffar sig felaktiga uppfattningar om patienter 

med psykisk ohälsa.  

 

Eftersom resultatets studier både innefattade specialiserade- och allmänsjuksköterskor så 

kan det förekomma en skillnad i erfarenheter och kunskap inom psykisk ohälsa. Dock så 

visade en studie av Rogers och Kashima (1998) att även då de båda sjuksköterskorna hade en 

utbildning inom omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa så var deras personliga 

föreställningar till dessa patienter ändå densamma. 

 

Forskningar som handlade om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa i samhället 

och hälso- och sjukvården visade att samhällets negativa attityder återspeglades i 

vårdpersonalen. Personer med psykisk ohälsa betraktades som skamfulla, någonting som 

man helst inte ska prata om. Detta ledde i sin tur till ett hinder hos dessa sjuka personer som 

skapade ett stigma och känsla av skam för att söka sig till vården.  essuto  efterso  

sa hällets stig atiserade a ityd återfanns i sjuksköterskors så  lev ofta patienter  ed 

psykiska  esvär  ehandlade annorlunda än patienter  ed endast fysiska   ae el   a ske & 

Baumann, 2006; Tognazzini, Davis, Kean, Osborne & Wong, 2008). Currid et al. (2012) 

forskning visade en förekomst av underdetektion eller underbehandling av fysiska besvär 

hos personer med psykisk ohälsa. Detta har då tolkats bero på en låg kontakt av sjukvård 



21 
 

där patienterna ej sökt sig till sjukvården vilket skapade brist av fysisk behandling eller att 

patienten inte tillräckligt undersökts var på det fysiska besväret inte heller upptäckts. 

 

Kasén (2002) menar i sin studie att patienter hamnar i en beroendeställning hos 

sjuksköterskor där det då är viktigt att sjuksköterskan visar engagemang och vilja att göra 

det bästa för patienten, med andra ord att skapa en asymmetrisk relation. Berg, Skott och 

Danielsson (2006) beskriver hur sjuksköterskorna bör reflektera över sitt förhållningssätt för 

att minimera detta stigma och sätta patientens vårdbehov i fokus. På detta sätt så kan 

sjuksköterskorna lära sig förstå patientens livsvärld, speciellt om de levt med en långvarig 

sjukdom sedan länge (Berg et al., 2006). 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskors attityd kring psykisk ohälsa var 

förknippat med många olika känslor, där den mest positivt framträdande var ett optimistiskt 

synsätt till att arbeta med psykisk ohälsa hos patienter, men att de ändå ansågs vara 

oförutsägbara vilket skapade en rädsla och oro hos sjuksköterskorna där de kunde känna sig 

obekväma och hotade i och med en känsla av förlorad kontroll.  

 

Rädsla för patienter med psykisk ohälsa var den mest framträdande negativt laddade 

aspekten av attityd. På grund av denna rädsla så drog sig många sjuksköterskor för längre 

möten och samtal med patienterna, vilket enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 

(1995) kan i stor utsträckning leda till ett vårdlidande som exempelvis orsakas av att 

patienten inte får en adekvat vård. En patientcentrerad vård med utgångspunkt kring ett 

holistisk hälsofrämjande är något Eriksson poängterar som viktigt i ett helhetsperspektiv där 

man genom att bortse från den psykiska delen hos människan ser sjuksköterskorna i 

litteraturstudiens resultat, inte patienterna som en helhet utan mer som fysiska kroppar. 

Enligt Eriksson kan individen endast uppnå hälsa om hela människan vårdas, vilket 

omfattar kropp, själ och ande. Därav kan inte det fysiska och psykiska välbefinnandet 

särskiljas. Detta är viktigt att ha i åtanke vid all form av omvårdnad. Synen på omvårdnad 

och hälsa om ett helhetstänkande kring omvårdnaden återfinns eller inte, kan vara en faktor 

för vårdpersonalens attityder (Eriksson, 1987a, 1995). 

 



22 
 

Upplevelsen av rädsla och kommunikationssvårigheter hos sjuksköterskorna visades i 

litteraturöversiktens resultat bero på hur stor erfarenhet sjuksköterskorna hade av psykisk 

ohälsa sedan tidigare. I studien av Tognazzini et al. (2008) visade det sig att sjuksköterskor 

som hade mer erfarenhet av psykisk ohälsa hos patienter hade en reducerad negativ attityd. 

Ifall rädsla mot dessa patienter kan reduceras så kan en mer öppen interaktion hjälpa 

sjuksköterskor att lära sig mer om patientens livssituation, styrkor och värderingar och på 

det sättet förbättra omvårdnaden.  

 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har påvisat att sjuksköterskor uppvisar blandade attityder kring 

psykisk ohälsa och att det finns en övervägande del negativa attityder. Resultatet har visat 

att sjuksköterskors attityder kring psykisk ohälsa påverkas av brist på erfarenhet, utbildning 

negativa föreställningar, stressad arbetssituation och rädsla för hot och aggressivitet. Denna 

studies resultat kan i praktiken tillämpas som en tankeställare för sjuksköterskor och för dem 

som organiserar vården. En utökning i sjuksköterskors grundutbildning av psykiatriska 

ämnen kanske är något som bör ses över. Som sjuksköterska i dagens samhälle kommer 

dessa patientmöten inom vården att bli allt vanligare, vilket kräver ett professionellt 

bemötande och en evidensbaserad vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

Referenser  

 
Referenser med* förekommer i resultatet.  

 

* Artis, L., & Smith J-R. (2013). Emergency Department Staff Attitudes Toward People Who 
Self-Harm Exploring the Influences of Norms and Identity. Advanced Emergency Nursing 
Journal, 35(3), 259–269. 
 
* Arvaniti, A., Samakouri, M., Kalamara, E., Bochtsou, V., Bikos, C., & Livaditis, M. (2009). 
H                     s attitudes towards patients with mental illness. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, 44, 658-665. 
 
Berg, L., Skott, C., & Danielsson, E. (2006b). Caring realtionship in a context – fieldwork in a 
medical ward. International Journal of Nursing Practice, 13, 100-106. 
 
  B   rkman, T., Angelman T.,   J  nsson M. (2008). Attitudes towards people with mental 
illness: a cross sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 
Scandinavian Journal of Caring Siences, 22, 170-177.  
 
          ,   ,      b   , M,          ki, M,. Farro, D,. & Zanotti, R. (2012). Managing 
distressed and disturbed patients: the thoughts and feelings experienced by Italian nurses. J 
Psychiatry Ment Health Nurs, 19(9), 807-15.  
 
Carlsson, S., & Eiman, M. (2003).  vidensbaserad omva rdnad.  tudentmaterial fo r undervisning 
inom projektet ”  vidensbaserad omva rdnad – ett samarbete mellan  niversitetssjukhuset     och 
 almo  ho gskola”  M               ,    lsa och          , M       H           b     ,     ,     n 
http://portal.omv.lu.se/Portal/avancerad_niva/spec/distrikt/start_200502/webbplats/vd
sky_200502/dsk131/tema01_dsk131/modul02_litteraturst_dsk131/utformn_rapport/eviden
s_calsson_eiman 
 
* Chambers, M., Guise,   ,           , M ,   b    B      , M   ,      ,   ,             , V., & 
Zanotti R. (2010). Nurses attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses from 
five European countries. International Journal of Nursing Studies, 47, 350-362.  
 
Currid, T., Turner, A., Bellefontaine, N., & Spada M. (2012). Mental health issues in primary 
care: implementing policies in practice. British Journal of Community Nursing, 17(1), 21-26. 
 
Eriksson, K. (1995). Det lidande menneske. Oslo: Tano. 
 
Eriksson, K. (1987a). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Gaebel, W., Zäske, H., & Baumann, A.E. (2006). The relationship between mental illness 
severity and stigma. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113, 41-45.  



24 
 

 
Gallagher, A. (2004). Dignity and respect for dignity – two key health professional values: 
implications for nursing practice. Nursing Ethics, 11(6), 587-99. 
 
Goldman, H., & Grob, G. (2006). Defining 'mental illness' in mental health policy. Health 
Affairs, 25(3), 737-749.  
 
* Haddad, M., Plummer, S., Taverner, A., Gray, R., Lee, S., Payne, F., & Knight, D. (2005). 
D              ’                                               b    :        -area cross-
sectional study. Blackwell Publishing Ltd, Journal of Clinical Nursing, 14, 976–985. 
 
* Hamdan-Mansour, AM,. & Wardam, LA. (2009). Attitudes of Jordanian mental health 
nurses toward mental illness and patients with mental illness. Issues Ment Health Nurs, 
30(11) 705-11.  
 
Hansson, L., Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Svensson, B. (2011). M                          ’ 
attitudes towards people with mental illness: Do they differ from attitudes held by people 
with mental illness? International Journal of Social Psychiatry, 59(1), 48– 54. 
 
  H      n, O.,          , K  (       N        narratives about their residents when caring for 
people with long-term mental illness in municipal group dwellings. International Journal of 
Mental Health Nursing, 15, 60–69.  
 

International Council of Nurses. (2007). ICNs etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 18 februari, 

2014, från, http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf. 
 
Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen. (Doktorsavhandling). Åbo: Institutionen för 
vårdvetenskap, Åbo Akademi. Åbo Akademis förlag. 
 
* Lester, H.E., Tritter, J.Q., & Sorohan H. (2005). Patients and health professionals  
views on primary care for people with serious mental illness: focus group study. BMJ, 330, 1-
6.  
 
* MacNeela, P., Scott, A., Treacy, M., Hyde, A.,   O’M    y,    (     . A Risk to Himself: 
Attitudes Toward Psychiatric Patients and Choice of Psychosocial Strategies Among Nurses 
in Medical–Surgical Units. Research in Nursing & Health, 35, 200–213. 
 
Munk-Laursen, T., Munk-Olsen, T., & Gasse, C. (2011). Chronic Somatic Comorbidity and 
Excess Mortality Due to Natural Causes in Persons with Schizophrenia or Bipolar Affective 
Disorder. PLoS ONE, 6(9), 1-7. 
 
* Munro, S., & Baker J.A. (2007). Surveying the attitudes of acute mental health nurses. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 196-202.  
 
Nationalencyklopedin. (2014). Attityd. H  mtad 2 februari, 2014, från 
http://www.ne.se/attityd  
 
Ottosson, H., & Ottosson, H.-O. (2007). Psykiatriboken, Stockholm, Liber. 
 



25 
 

Payne F., Harvey K., Jessopp L., Plummer S., Tylee A., & Gournay K. (2002). Knowledge, 
confidence and attitudes towards mental health of nurses working in NHS Direct and the 
effects of training. Journal of Advanced Nursing, 40(5) 549–559. 
 
* Reed, F. & Fitzgerald, L. (2005). The mixed attitudes of nurse´s to caring for people with 
mental illness in a rural general hospital. International Journal of Mental Health Nursing, 14, 
249-257.  
 
Rogers, T. S., & Kashima, Y. (1998). Nurses   responses to people with schizophrenia. Journal 
of advanced nursing, 27, 195-203. 
 
Ruddick, F. (2013). Promoting mental health and wellbeing. Nursing Standard, 27(24), 35-39. 
 
Rudolfsson, G. (2007). Den perioperativa dialogen: en gemensam värld. Akademisk avhandling, 
Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Åbo: Åbo Akademi. 
 
       ,   ,         , K ,             m, L. (2013). Nurse Leaders perceptions of an 
Approaching Organizational Change. Qual Health Res, 23, 689-699. 
 
        :     H  l  -                             :                      H  mtad 2 februari, 
2014, från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--
och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 18 februari, 
2014, från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-
105-1_20051052.pdf  
 
Socialstyrelsen. (1999). Välfärd och valfrihet? - Slutrapport från utvärderingen av 1995 års 
psykiatrireform. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 10 mars, 2013, från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1999/1999-15-1 
 
Statens Beredning för medicinsk utvärdering. (2005). Behandling av ångestsyndrom. 
Hämtad 10 mars, 2013, från 
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/angest_Vol_1.pdf 
 
  Š      ė,   , J          ė,   , K š       ė, M , & Razbadauskas, A. (2009). Competence of 
general practice nurses caring for patients with mental health problems in the somatic 
department. Medicina (Kaunas), 45(10), 822-829 
 
Tognazzini, P., Davis, C., Kean, A.M., Osborne, M., & Wong, K.K. (2008). Reducing the 
stigma of mental illness. Canadian Nurse, 104(8) 30-33 
 
World Health Organization. (2013). Mental Health. Hämtad 13 mars, 2013, från: 
http://www.who.int/topics/mental_health/en/ 
 
* Zolnierek, CD., & Clingerman, EM. (2012). A Medical-Surgical Nurse's Perceptions of 
Caring for a Person With Severe Mental Illness. Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association, 18(4), 226-235. 
 
 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/angest_Vol_1.pdf
http://www.who.int/topics/mental_health/en/


26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



27 
 

Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall från Carlsson och 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 angiven  Otydlig  Medel  Tydlig  

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, koder 
etc.)  

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc.)  Ej acceptabel  Otydlig  Medel  God  

Diskussion      

Problemanknytning  Saknas  Låg  Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och felkällor  Saknas  Låg  God   

Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses)  

Slutsatser 
saknas  

Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas    

Total poäng (max 48 p)  P  P  P  P  

Grad I: 80 %                                                                                                                                                     
P  
Grad II:70 %                                                                                                                                                     
%   
Grad III: 60 %                                                                                                                                                 
Grad                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Titel: 
Författare: 
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Bilaga 1. Kvantitativ bedömningsmall från Carlsson och 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 angiven  Otydlig  Medel  Tydlig  

Metod      

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant   

Metodbeskrivning (repeterbarhet mo jlig)  Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig  

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

Patienter med prostatacancerdiagnos  Ej undersökt  Liten del  Hälften  Samtliga  

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

Bortfall med betydelse för resultatet  
Analys 
saknas/Ja  

Nej    

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna    

Resultat      

Frågeställning besvarad  Nej  Ja    

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 
etc.)  

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

Statistisk analys (beräkningar, metoder, 
signifikans)  

Saknas  Mindre bra  Bra   

Confounders  Ej kontrollerat  Kontrollerat    

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel  Otydlig  Medel  Tydlig  

Diskussion      

Problemanknytning  Saknas  Låg  Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och felkällor  Saknas  Låg  God   

Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses)  

Slutsatser 
saknas  

Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas    

Total poäng (max 47 p)  P  P  P  P  

Grad I: 80 %                                                                                                                                                     
P  
Grad II:70 %                                                                                                                                                     
%   
Grad III: 60 %                                                                                                                                                 
Grad                                                                                                               
                                                                                                                                                             
Titel: 
Författare: 
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Bilaga 2 Översikt över ingående artiklar i resultatet  

Författare 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  
Design/ 
Intervention/ 
Instrument  

Deltagare/ 
Bortfall  

Huvudresultat  

     
     
         
          

1. 
Artis & 
Smith 
(2013) 
 
England 

Utforska 
vårdpersonalens 
attityder och 
beteenden, både 
egna och 
uppfattningen av 
andras och 
effekterna av 
dessa attityder. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturera
de inspelade 
intervjuer.  

10 vårdpersonal 
varav 6 
sjuksköterskor, 2 
doktorer, 1 
assisterande 
vårdpersonal 
och 1 
ledningschef. 

Förekomst av 
ignorans bland 
vårdpersonal, där 
upplever av andras 
negativa 
handlingar 
återspeglar 
negativa attityder. 
Personalen 
uppfattade sig 
själva utan negativ 
attityd. 

Grad I 

2. 
Arvaniti, 
Samakour
i, 
Kalamara, 
Bochtsou 
& 
Livaditis 
(2009)  
 
Grekland  
 

Undersöka 
attityder hos 
vårdpersonal och 
studenter mot 
patienter med 
psykisk ohälsa på 
ett 
universitetssjukh
us. 

Kvantitativ 
studie med icke 
experimentell 
design. 
Frågeformulär. 
 

361 vårdpersonal 
med bortfall på 
27,5  % och 239 
medicinstuderan
de studenter 
med bortfall på 
20,4 %  
 

Negativa attityder 
framkom mot 
patienterna. 
Kvinnor, äldre och 
mindre utbildade 
personal, 
vårdpersonal och 
personer med 
högre position var 
mer fördomsfull. 
Erfarenhet av 
psykisk ohälsa 
förknippades med 
mindre negativa 
attityder. 

Grad I 

 
 
3. 
Björkman, 
Angelman 
& 
Jönsson, 
(2008)  
 
 
Sverige 
 

Studera attityder 
gentemot psykisk 
sjukdom och 
personer med 
psykisk 
dysfunktion 
bland 
sjuksköterskor 
som arbetar inom 
somatisk eller 
psykiatrisk vård.  
 

Kvantitativ 
tvärsnittsdesign 
med 
frågeformulär.  

120 registrerade 
eller assisterande 
sjuksköterskor 
från en 
psykiatrisk och 
somatisk 
avdelning 
Bortfall 20 % 

Vårdpersonal inom 
somatisk vård 
visade mer 
negativa attityder 
till patienter med 
psykisk ohälsa än 
personal inom 
psykiatrisk vård. 

Grad I 

4. 
Camucci, 
Chambers
, Välimäki 
Farro & 
Zanotti 

Undersöka 
känslor hos 
italienska 
sjuksköterskor 
och erfarenhet av 
hur de hanterar 

Kvalitativ 
kohortstudie 
med 
innehållsanalys. 
Fokusgruppinte
rvjuer. 

33 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom 
akutpsykiatriska 
miljöer  

Sjuksköterskor 
hade erfarenhet av 
att lättare hantera 
patienter med 
psykisk ohälsa som 
varit i kontakt med 

Grad I 
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(2012)  
 
Italien  
 

aggressiva och 
oroliga patienter 
med psykisk 
ohälsa.  
 

 vården tidigare. 
Sjuksköterskorna 
kände en osäkerhet 
inför denna 
patientgrupp, dels 
för deras egen 
säkerhet men även 
för andras.  
 

5. 
Chambers
, Guise, 
Välimäki, 
Botelho, 
Scott, 
Staniulien
é & 
Zanotti 
(2010)  
 
Finland 
Irland 
Italien 
Litauen 
Portugal  
 

Beskriva och 
jämföra 
psykiatrisjuksköt
erskors attityder 
till psykisk ohälsa 
och de som 
upplever 
psykiska 
problem.  

Kvantitativ 
studie med 
beskrivande och 
jämförande 
design. 
Frågeformulär. 
 

810 registrerade 
sjuksköterskor 
från psykiatriska 
kliniker i 
akutvården och 
på kommunala 
anrättningar i 
fem Europeiska 
länder. Bortfall 
25,8%.  
 

Sjuksköterskors 
attityder var i 
huvudsak positiva. 
Attityder skilde sig 
mellan länderna, 
där portugisiska 
sjuksköterskors 
attityder var mer 
positiva och 
litauiska 
sjuksköterskors 
attityder var mer 
negativ än andra.   

Grad I 

6. 
Haddad, 
Plummer, 
Taverner, 
Gray, Lee, 
Payne and 
Knight 
(2005) 
 
England 

Undersöka 
omfattningen av 
sjuksköterskors 
kontakt med 
psykisk ohälsa 
och att undersöka 
deras erfarenhet, 
utbildning och 
attityder till 
sådana problem. 

Kvantitativ 
ansats med 
tvärsnittsdesign. 
Frågeformulär. 

217 varav 2/3 
sjuksköterskor 
och resterande 
vårdpersonal 
Bortfall 34 % 

Sjuksköterskor 
uppskattar en 
förekomst på 16 % 
av psykiska 
problem bland sina 
patienter. Vilja 
fanns att utveckla 
sin förståelse och 
färdigheter med 
hjälp av 
utbildningsprogra
m. Attityder var 
generellt 
optimistiska. 

Grad I 

7. 
Hamdan- 
Mansour 
& 
Wardam, 
(2009). 
 
Jordanien  
 

Undersökning av 
Jordanska 
psykiatrisjuksköt
erskors attityder 
mot psykisk 
ohälsa och 
patienter med 
psykisk ohälsa.  
 

En kvantitativ 
beskrivande 
korrelations 
studie med 
frågeformulär.  

92 stycken 
sjuksköterskor.  
Bortfall på 12 % 

Generellt har 
psykiatrisjuksköter
skorna negativa 
attityder om 
psykisk ohälsa. 
 

Grad I  

 Undersöka Kvalitativ ansats 14 Beroende på om Grad I  
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8. 
Hellzén, 
& 
Asplund 
(2006)  
 
Sverige  
 

meningen bakom 
de faktorer som 
styr tiden som 
sjuksköterskor 
och patienter 
tillbringar 
tillsammans.  
 

med narrativ 
intervju. 
Strukturerad 
analys med 
inspelade open-
ended-frågor. 

sjuksköterskor 
varav 4 
grundutbildade 
och 10 
specialutbildade 
i psykiatri. 

sjuksköterskor 
gillade eller 
ogillade 
patienterna verkar 
vara nära relaterat 
till huruvida 
patienten 
bekräftade 
sjuksköterskan. De 
som bekräftar 
sjuksköterskan var 
omtyckt och 
uppmärksammade
s, medan de som 
inte bekräftade 
ogillades och fick 
mindre tid 
tillsammans med 
sjuksköterskan. 

9.  
Lester, 
Tritter, 
Sorohan 
(2005)  
 
England 
 

Undersöka 
upplevelsen av 
att ge och få vård 
från 
primärvården 
utifrån 
perspektiven av 
vårdpersonal och 
patienter med 
psykisk sjukdom. 

Kvalitativ studie 
med 
utforskande 
design.  
Fokusgruppinte
rvjuer. 

45 patienter, 39 
doktorer och 8 
sjuksköterskor. 

Vårdpersonal 
ansåg att vården av 
människor med 
psykisk ohälsa var 
allt för 
specialiserade för 
primärvården. 
Patienter ansåg 
primärvården som 
en grundsten i sin 
vård och föredrog 
att konsultera sin 
egen läkare, som 
lyssnade och var 
villig att lära sig, 
snarare än att 
hänvisas till ett 
annan med specifik 
kunskap i psykisk 
hälsa. 

Grad I 

10. 
MacNeela
, Scott, 
Treacy, 
Hyde & 
O´Mahon
y 
(2012) 
 
Irland  

Utforska 
sjuksköterskors 
attityder till vård 
av psykiatriska 
patienter. 

Kvalitativ studie 
med 
multidesign. 
Semistrukturera
de intervjuer.  

13 
sjuksköterskor 
från medicin- 
och 
kirurgiavdelning
ar.   

Sjuksköterskor 
hade 
föreställningar som 
kan inskränka den 
relationsbyggande 
och samverkande 
vården. Attityder 
med 
stigmatiserande 
skildringar av risk 
och sårbarhet. 

Grad I 



34 
 

11. 
Munro & 
Baker  
(2007) 
 
England  
 

Undersöka vilka 
frågor som 
framkallar 
positiva, negativa 
eller neutrala 
reaktioner. Vad 
konsekvenserna i 
praktiken är och 
om svaren skiljer 
sig åt mellan män 
och kvinnor, 
kvalificerad och 
okvalificerad 
vårdpersonal. 

Kvantitativ 
studie med en 
icke 
experimentell 
design. 
Frågeformulär. 
 

140 varav 65,7% 
psykiatrisjuksköt
erskor inom 
akutvård och 
resten 
vårdpersonal 
Bortfall 44,2%.  
 

Olika attityder 
innehas av 
psykiatrisjuksköter
skor mot akut 
psykiatrisk vård. 
Sammantaget 
visade resultaten 
generellt positiva 
attityder. 
Signifikanta 
skillnader fanns 
mellan kvalificerad 
och okvalificerad 
personal, män och 
kvinnor. 

Grad I 

 
12. 
Reed & 
Fitzgerald 
(2005)  
 
Australie
n 

Undersöka 
sjuksköterskors 
attityder och hur 
dessa påverkar 
vården av 
psykisk sjuka 
patienter.  
 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie med 
semistrukturera
de 
intervjuinspelni
ngar. 

10 
sjuksköterskor 
från två 
avdelningar på 
ett mindre 
sjukhus. Ena 
avdelningen 
hade stöd från 
psykiatrisjuksköt
erskor 

Positiva och 
negativa attityder 
var kopplade till 
förmågan att vårda 
psykiskt sjuka 
patienter. 

Grad I 

13. 
Svediné, 
Jankauski
ené, 
Kusleikait
é & 
Razbadau
skas 
(2009) 
 
Litauen 
 

Utreda 
kompetens hos 
sjuksköterskor 
som vårdar 
patienter med 
psykisk ohälsa i 
somatiska 
avdelningar. 

Kvantitativ 
korrelations 
studie. 
Frågeformulär. 

128 
sjuksköterskor 
från somatiska 
avdelningar. 
Bortfall 3,6 % 

Cirka 45 % av 
sjuksköterskorna 
hade kunskap i 
omhändertagandet 
av psykiskt sjuka 
patienter. 
Signifikant 
samband mellan 
anställningstid och 
utbildning fanns. 

Grad I 

14. 
Zolnierek  
& 
Clingerm
an, (2012)  
 
USA  
  
 

Att undersöka en 
medicinsk- 
kirurgisk 
sjuksköterska och 
dennes 
uppfattningar om 
vård av personer 
med psykisk 
ohälsa.  
 

Kvalitativ  
innehållsanalys 
med 
ljudinspelning 
och 
transkribering. 
 
  

1 registrerad 
sjuksköterska 
från medicinsk- 
kirurgisk enhet. 

Sjuksköterskan 
ansåg att det var 
svårt att förbereda 
sig på patienter 
med psykisk ohälsa 
eftersom det var för 
lite utbildning på 
sjuksköterskeutbild
ningen.  
 

Grad II 
(endast 
en 
deltagar
e)  

 
 


