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ABSTRAKT 

Introduktion/Bakgrund:   

Inom vården möter sjuksköterskorna alla sorters patienter. Dessa patienter bär på både 

fysiska och psykiska sjukdomar i olika former. Mellan 0,3 och 0,6 % av befolkningen lider av 

schizofreni och risken att insjukna i schizofreni är cirka 0,8 procent.  Sjuksköterskans 

tillgänglighet, attityd, kroppsspråk, närvaro och tonfall påverkar sjuksköterskans bemötande 

gentemot patienten. 

Syfte: Att ur sjuksköterskans perspektiv belysa sjuksköterskans bemötande och attityd 

gentemot patienter med schizofreni. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie. 

10 vetenskapliga artiklar inkluderades.                                                                                                                                         

Resultat: Sjuksköterskans bemötande och attityd gentemot patienter med schizofreni visade 

sig var övervägande negativa. Sjuksköterskorna hade i många av artiklarna förutfattade 

meningar och attityder som påverkade bemötandet negativt. Trotts detta var inte resultaten 

genomgående negativa utan det visade på att en del av sjuksköterskorna hade positiva 

attityder vilket ledde till positiva möten.   Arbetsplats, utbildningsgrad och tid i yrket visade 

sig vara påverkande faktorer. Diskussion: För att som sjuksköterska kunna bemöta dessa 

patienter på ett bra sätt så behövs det att sjuksköterskorna har en medvetenhet och ett öppet 

sinne.  Det är viktigt att de är medvetna om sina attityder och hur dessa attityder påverkar 

deras bemötande. Slutsats: Det finns en brist på kunskap kring patienterna som lider av 

schizofreni bland de sjuksköterskor som mina artiklar tittat på. Det är uppenbart att mer 

utbildning inom psykiatrin behövs för dessa sjuksköterskor. På grund av tidsspannet mellan 

artiklarna och skillnaderna i ländernas kultur så kan inte dessa resultat appliceras på 

allmänheten. 

 

Nyckelord: Attityd, Litteraturöversikt, Schizofreni, Sjuksköterska,  
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ABSTRACT 

Introduction/background:  

In health care nurses meet all sorts of patients. These patients carry out both physical and 

Mental Illness. Between 0.3 and 0.6 % of people suffering from schizophrenia and the risk of 

developing schizophrenia is approximately 0.8%. The nurse availability, attitude, body 

language, tone of voice and presence affects the actual meeting between nurse and patient.  

OBJECTIVE: From the Nurses perspective highlight the response and attitude towards 

patients with schizophrenia.  

Method: The method used was a literature study. 10 scientific articles were included. 

Results: Nurse's hospitality and attitudes towards patients with schizophrenia was found to 

be predominantly negative. The nurse’s preconceptions and attitudes in many of the articles 

had negatively impacted on the meeting between nurse and patient. 

But some of the nurses had positive attitudes which led to positive meetings. Workplace, 

education degree and time in the profession proved to be influencing factors. Discussion: 

For nurses to be able to respond to these patients in a good way it is necessary that nurses 

have awareness and an open mind. It is important that they are aware about their attitudes 

and how these attitudes affect their response towards patients. Conclusion: There is a lack in 

knowledge surrounding the patients that suffering from schizophrenia among the nurses as 

my articles looked into. It is obvious that more training in psychiatry required for these 

nurses. Though I can’t integrate application of these results in the public because of the time 

span between the articles and the deferent’s between the countries culture. 

 

Keywords: Attitude, Literature review, Nurse, schizophrenia,  
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INTRODUKTION  

Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för alla olika former och grader av psykisk sjukdom och 

psykisk störning samt upplevelsen av psykiska besvär. För en person som drabbas av 

psykisk ohälsa kan det vara en skrämmande och ny situation, där man känner maktlöshet 

över att inte kunna hantera sin vardag och sitt dagliga liv (Arvidsson & Skärsäter, 2006.s.63) 

Människor med psykisk sjukdom hittar vi överallt inom hälso- och sjukvården. De blir sjuka 

och behöver vård på olika sjukvårdsavdelningar. De föder barn, går till tandläkaren, 

vaccinerar sig innan utomlandsresan m.m. Att som sjuksköterska ha kunskap om psykisk 

sjukdom och psykisk omvårdnad är därför mycket viktigt (Lokensgard, 2006.s 22) 

Bakgrund 

Schizofreni ”Den gåtfulla sjukdomen” 

En av Sveriges svåraste folksjukdomar är psykossjukdomen schizofreni. Att drabbas av 

schizofreni kan innebära stora svårigheter att klara vardagslivet, vilket många gånger leder 

till nedsatt livskvalitet. (Socialstyrelsen, 2003, s. 3) Mellan 0,3 och 0,6 % av befolkningen lider 

av schizofreni. Andelen drabbade ökar kraftigt ju längre ifrån landsbygden man kommer. 

Varför just stadsbefolkningen har en högre prevalens är oklart men man kan fundera på om 

det har med den pressade livstakten i storstäderna att göra eller om det beror på en aktiv 

inflyttning av schizofrena till just städer. Det ser någorlunda lika ut i hela världen. Den årliga 

incidensen är 5–10 individer/100 000 invånare och år (Cullberg, 2003, s. 272) Risken att 

insjukna i schizofreni är cirka 0,8 procent. Många med psykisk funktionsnedsättning lider av 

schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, och cirka 30 000 till 40 000 personer uppskattas 

behöva samhällets insatser pga. denna sjukdom. Schizofreni bryter vanligen ut i unga år, och 

20 till 40 procent upplever sina första symtom före 20 års ålder. 15 personer per 100 000 

invånare och år insjuknar i genomsnitt i Sverige. Cirka 35 000 personer i Sverige har 

schizofreni. Hjärnfonden. Schizofreni. Stockholm: Hjärnfonden hämtad den 1 mars, 2016 från 

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/schizofreni/ 

Trots omfattande forskning för att identifiera orsaken till att vissa människor drabbats av 

schizofreni så vet vi fortfarande inte säkert vad det beror på. Därför kallas schizofreni med 

all rätt för ”den gåtfulla sjukdomen (Lokensgard, 2006, s.200)  

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/schizofreni/
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Vårdriktlinjer 

År 2011 kom de första nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. Dessa riktlinjer lyfter fram evidensbaserade och utvärderade 

behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni. Åtgärderna i 

rapporten syftar till att minska symtomen och ge ökad livskvalitet för dessa personer.  

De ska också bidra till att målgruppen kan behålla eller få ökad funktion när det gäller 

sådant som boende, arbete och relationer samt ge dessa personer ökad delaktighet i 

samhället. 

Riktlinjerna tar bland annat upp åtgärder för att  

 öka individens deltagande i vård och omsorg 

 öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg 

 förbättra sociala färdigheter 

 öka delaktigheten i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning samt 

boende 

 ge anpassat stöd 

 Tillgodose kontinuitet i vård och omsorg. 

 SOS 2011: 1-3. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. Västerås. Edita Västra Aros.  Hämtad 5 oktober 2015. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-1-3 

 

Symptom  

De första symtomen brukar visa sig långt innan man får diagnosen eller haft sitt första 

vårdtillfälle. Sjukdomen är en utpräglad ungdomssjukdom och de unga drabbade har mer 

autistiska inslag än de äldre, vilket innebär att de är mer inåtvända. Det är ovanligt att barn i 

5–7-årsåldern drabbas, men det händer och sjukdomen kan då lätt förväxlas med tidiga 

autistiska störningar. Då man som vuxen insjuknar ter sig inte personligheten lika förändrad 

och man har mer paranoida inslag i sin symtombild. Beräknat från första vårdtillfället så 

insjuknar män i genomsnitt i 24 års ålder och kvinnor något år senare. (Cullberg, 2003, s.272-

273) 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-1-3
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Fyra grundsymptom:  

1. Autistiska drag med inåtvändhet och avsaknad av reaktion på stimuli utifrån.  

2. Associationsrubbningar: De vill säga att personens tankegång är många gånger 

svårbegriplig för en utomstående.  Hen kan prata om något och sedan sluta mitt i en 

mening och bli tyst eller hoppa till något helt annat som inte hör ihop med det 

tidigare sagda.   

3. Ambivalens: Det vill säga att personen får en tvehågsenhet som kan visa sig när hen 

ska göra ett val. Valet mellan att äta en smörgås eller inte kan få hen att sträcka 

handen mot brödet om och om igen för att sedan dra bort den i samma lika snabbt. I 

värsta fall kan känslor av kärlek och beroende till en människa lika snabbt vända till 

att hen önskar livet ur samma person.    

4. Affektiva rubbningar: Vilket betyder att Hen kan agera onormalt och bakvänt i 

känslomässiga situationer, t.ex. börja skratta våldsamt i en mycket sorglig situation 

eller vara helt oberörd vid en älskad förälders död.  Skuldkänslor verkar vara helt 

borta, och glädje och sorg kommer bara glimtvis till ytan.  

Andra symtom som förknippas med schizofreni är tankestörningar, hallucinationer, 

förföljelsemani, vanföreställningar och tvångsfenomen vilket också finns i 

symtombilden vid psykotiskt tillstånd. (Cullberg, 2003, s. 267-268) 

Tankestörningar 

Att drabbas av tankestörningar kan innebära att personen upplever att hens tankar kan 

höras av andra, som om varje tanke man har hörs ur radion för alla att lyssna på. Personer 

med schizofreni kan också få känslan och upplevelsen av att andra människors tankar har 

satts in i deras huvuden. (Cullberg, 2003, s. 268) 

Hörsel-, lukt-, smak- och synhallucinationer  

Vissa av dessa är vanligare än andra.  Hörselhallucinationer är svåra att bedöma då 

patienten kan uppleva sina egna tankar som en annan persons röst, men rösten upplevs högt 

och tydligt som om det stod någon bredvid hen och talade. Dessa röster är ibland flera, och 

de säger ofta hotfulla och elaka saker. Ibland är dessa röster roliga och får patienten att 

skratta. 
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Lukt- och smakhallucinationer är vanligt förekommande under någon period av sjukdomen. 

Då dessa typer av hallucinationer upplevs som något skamligt talar sällan patienterna om 

dessa upplevelser. De kan t.ex. uppleva lukten eller smaken av ruttet lik, död, gas och gift 

m.m., och det upplevs som om ondska och fara är i närheten. 

Synhallucinationer är oftast mardrömmar som hen drömt i halvvaket tillstånd. Detta är inte 

vanligt förekommande när man lider av schizofreni, men vissa personer har berättat om 

vaga synhallucinationer som kan förknippas med en skada i tinningloben i hjärnan. 

(Cullberg, 2003, s. 268) 

Förföljelsemani och vanföreställningar   

Hos nyinsjuknade personer förekommer ofta förföljelsemani och vanföreställningar.   Detta 

ses som ett försök för personen ifråga att få rätsida på den förändrade tankevärld som 

infunnit sig i samband med sjukdomsförloppet. Patienten kan t.ex. tänka så här: ”Det kan 

inte vara jag som tänker dessa sjuka tankar, så det måste vara någon som påverkar mina 

tankar eller någon som drogat mig.” Känslan av att någon utomstående vill hen illa är stark 

och gränsen mellan jaget och omvärlden är uppluckrat. (Cullberg, 2003, s. 269) 

Motoriska symtom och beteendestörningar 

 Motoriska symtom och beteendestörningar kan yttra sig allt på olika sätt: från en tvekande 

hållning med nedåtböjt huvud till en våldsam motorisk oro och svårigheter att sitta stilla 

som man kan se i det akuta insjuknandet.  Patienten kan t.ex. hålla händerna för öronen och 

obegripligt babbla i dagar med korta avbrott, som ett sätt att hantera rösthallucinationerna. 

(Cullberg, 2003, s. 269) 

Tvångsfenomen 

Tvångsfenomen förekommer i perioder för den drabbade.  Det kan t.ex. yttra sig som att 

man måste tänka vissa sifferkombinationer eller göra tvångsmässiga rörelser för att 

förhindra katastrofer. (Cullberg, 2003, s. 270) 

Levnadsvillkor 

Att leva med schizofreni innebär att leva under sämre levnadsvillkor än andra grupper, av 

många olika skäl. Att drabbas av schizofreni behöver inte betyda att man har lägre inkomst 

än andra handikappsgrupper. Men då personer med psykiskt funktionshinder inte får 

kompensation för de merkostnader som funktionshindret innebär och inte heller det stöd 
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som kan behövas för att betala räkningar m.m. så blir den ekonomiska delen påverkad 

negativt. Förutom detta så har många av dessa personer ingen naturlig kontakt med 

arbetslivet och saknar därav sysselsättning, vilket påverkar deras levnadsvillkor avsevärt. 

Psykiska handikapp har en mer negativ effekt på arbetsförmågan än andra handikapp. 

Förtidspensionering ökar stadigt med psykisk ohälsa som orsak, samtidigt som arbete, 

rehabilitering och egenförsörjning är områden som är mycket eftersatta för personer med 

psykiskt funktionshinder. Många i denna situation har ett dåligt socialt nätverk och träffar 

endast personalen på den avdelning som de ibland besöker för att få vård. Personer med 

psykisk sjukdom är dessutom ofta ensamstående och drabbas i högre grad av skilsmässor 

efter slutenvård. Den somatiska hälsan är ofta nedsatt då de somatiska hälsobehoven inte 

hamnar i blickfånget i lika stor utsträckning som för andra patienter som inte lider av 

psykisk sjukdom. (Statens offentliga utredningar (SOU), 2006) 

Schizofreniskolan skriver till sina följare att det inte är ovanligt att man som schizofren 

tycker att det är svårt med relationer även då livet är riktigt bra. De menar att som psykisk 

sjuk kan det ibland kännas omöjligt att ha kontakt med andra människor då schizofreni kan 

göra dig överkänslig för vad människor säger och gör. Hämtad 11 mars 2016. Från: 

https://www.schizofreniskolan.se/bra-och-daliga-dagar/livsstil-personliga-relationer/   

Social färdighetsträning  

Social färdighetsträning är något som många patienter som lider av schizofreni behöver får 

hjälp att träna på för att kunna vara i sociala situationer utan att stöta sig med andra, för att 

då istället kunna skapa vänskapsband och förtrolighet.( Løkensgard 2006, s. 206)  

Psykologen Rolf W Gråwe beskrivs ( i Løkensgard 2006) som den som studerat och 

strukturerat den sociala färdighetsträningen.  Gåwe delade in denna träning i tre stadier som 

dessa patienter behöver träna på.  Två av stadierna tas upp här under (Gåwe 1995, s. 150)   

1.  Att träna på förmågan att uppfatta relevant information i en självklar situation. En 

person med schizofreni har lätt att misstolka situationer. Detta på grund av sitt 

psykotiska tillstånd samt bristande kunskap i hur man kommunicerar och ger 

återkoppling 

2. Att träna på att kunna uttrycka sig klart och tydligt både verbalt och icke-verbalt. 

https://www.schizofreniskolan.se/bra-och-daliga-dagar/livsstil-personliga-relationer/
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Bemötande i vården 

Bemötande handlar bland annat om hur ett samtal genomförs och hur det utförs. Det 

handlar också om att lugna, trösta och uppmuntra i ett möte med en patient. Sjuksköterskans 

tillgänglighet, attityd, kroppsspråk, närvaro och tonfall påverkar bemötandet. Det omfattar 

också människosynen och hur vården utförs.  (Fossum 2007, s. 31-33). 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som ett ömsesidigt utbyte mellan personer. Det är något som 

man kan dela och göras delaktig i – något som blir gemensamt mellan människor. Inom 

kommunikation finns både den verbala kommunikationen och den kroppsliga 

kommunikationen, det vill säga kroppsspråket. Inom den verbala kommunikationen finns 

det som inte sägs klart och tydligt, alltså det som sägs mellan raderna.  (Fossum 2007,s. 24)  

Andersson menar (i Fossum, 2007) att sjuksköterskan ska eftersträva en relation med 

patienten som tar hänsyn till patientens autonomi och egenkontroll. Ofta skapas det ett 

problem i relationen mellan sjuksköterska och patient när patientens tankar och livssituation 

ignoreras. Med hjälp av kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck förstärker man det som sägs. 

Detta påverkar den innebörd och mening det sagda får. Att ha ett intresse för patientens 

upplevelse och problematik ingår i ett professionellt förhållningssätt. Just intresset för 

patienten är nödvändigt för att skapa en relation. (Fossum 2007,s.101- 108)  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient påverkas både av icke-verbal samt verbal 

kommunikation. Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är också mycket viktigt för 

de hälsofrämjande processerna. Detta samspel bygger på tillit, ömsesidighet och god 

personkemi. Bättre hälsa och ökad motivation blir resultatet när en patient känner sig trygg i 

relationen till sjuksköterskan. (Jormfeldt et al,2014, s . 78-80) 

Hem, Heggen och Ruyter (2008)  såg i sin studie att de vardagliga kontrollerna på 

avdelningarna i stor utsträckning påverkade möjligheten att skapa förtroende mellan 

patienter och sjuksköterskor. Låsta dörrar, synliga personlarm och strikta regler för vad som 

var tillåtet och inte för patienterna skapade två olika världar för patienterna respektive 

sjuksköterskorna. Att känna misstro i denna relation är en stor påfrestning för både 

personerna i fråga och för omgivningen. Författarna understryker att tillit inte är något som 

sjuksköterskorna bara får utan något som de måste förtjäna. Sjuksköterskan har ansvar för 
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att se till att, genom sitt beteende, vända relationen från misstro till tillit.   

Attityd 

”Attityd handlar om det sätt vi bemöter andra”. Attityd är också en oföränderlig samling 

tankar, känslor och beteenden som uppkommer på grund av de värderingar som finns i 

samhället, den folkgrupp man tillhör eller andra företeelser (fenomen). Attityder inverkar på 

vårt sätt att umgås med andra och är ett resultat av samspelet mellan människor. 

Tankekomponenten, känslokomponenten och beteendekomponenten är de tre delar som en 

attityd kan delas in i. Tankekomponenten är det vi tänker, exempel: vår attityd till människor 

som drabbats av schizofreni. Ett påstående kan vara att de har en annan 

verklighetsuppfattning än vi, och att de många gånger bara kan agera utifrån sin egen 

verklighet. Detta påstående leder vidare till tankar om att dessa människor inte kan fungera 

ute i samhället. Funderingar kring om det ens går att samtala med dem växer fram. 

Känslokomponenten är de känslor som finns kring denna sjukdom, t.ex. rädsla, fientlighet, 

intresse och omtanke. Beteendekomponenten utgörs av våra handlingar: Vad gör vi och vad 

säger vi? Attityder är sammansatta av dessa komponenter men i olika grad. Till exempel kan 

vissa attityder vara starkt påverkade av tankekomponenten men mindre påverkade av 

känslokomponenten, och en sådan attityd kallas många gånger för åsikt.                            

(Skärsäter, 2010, s. 384-389).  

Kompetensbeskrivning 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att slå vakt om det friska hos varje patient och tillgodose de 

basala och specifika omvårdnadsbehoven som finns hos varje person. Enligt 

kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan möta patienten med adekvat insats utifrån det 

omvårdnadsbehov, det lidande och den sjukdomsupplevelse som hen observerar i mötet 

med patienten. En sjuksköterska ska:  

 vara respektfull, lyhörd och empatisk i sin kommunikation med patienten, anhöriga 

och övrig personal 

 ge information och undervisning med hänsyn till gällande situation och se till att 

informationen har blivit tolkad på rätt sätt 

 observera de patienter som inte själva utrycker sitt informationsbehov 

 Inneha den kunskap som behövs för att kunna tillgodose patientens behov av 

trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.  



 

 
12 

Sjuksköterskan ska också kunna undervisa och stödja patienten i att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen  

Ett nära samarbete mellan psykiatrin och primärvården är speciellt viktigt då det föreligger en 

ökad somatisk sjuklighet och en överdödlighet hos personer med schizofreni. (Socialstyrelsen, 

2003, s. 12) 

Teoretisk referensram                                                                                                   

Watzlawicks kommunikationsteori och Robert Rosenthals Rosenthaleffekt är det teorier som 

använts i denna litteraturstudie. 

Watzlawicks kommunikations teori  

I Hougaard (2004., s.6-8) där Watzlawick är refererad skriver Hougaard om Pauls 

Watzlawicks kommunikationsteori som bygger på själva informationsflödet mellan 

människor. På grund av att informationsflödet både verbalt och fysiskt mellan sjuksköterska 

och patient påverkar sjuksköterskans attityd till patienten så valdes denna teori. Paul 

Watzlawick menar att man inte kan låta bli att kommunicera även om man anser att man 

inte kommunicerar. Det budskap som man skickar behöver dessutom inte vara det budskap 

som tas emot. Vi “säger“ alltid något med ögonen, blicken och med kroppsspråket även om 

det är ordlöst. Kroppen bidrar till den största mängden information i all kommunikation. 

Kommunikation handlar dessutom om själva sättet man kommunicerar på.  Hur mycket 

man än ansträngt sig för att uttrycka sig så klart och tydligt som möjligt och är medveten om 

sitt kroppsspråk och sina avsikter så kan man inte gardera sig mot missförstånd eller att bli 

“icke-missförstådd“, för man säger inte alltid det man tror sig säga. Fel ordval, galet tonfall, 

en konstig fråga, ett olämpligt svar, en oväntad attityd eller en oväntad kroppsställning gör 

att slaget är förlorat, trivseln är borta och garden är uppe. (Hougaard, 2004, s.6-8) 

Rosenthaleffekten  

Hougaard (2004) beskriver i sin bok om psykologen Robert Rosenthal s Rosenthaleffekt, och 

hur Robert med sina experiment visat att alla vi människor är underkastade och har 

likartade psykologiska mekanismer när det gäller förväntningar som påverkar vårt beteende. 

Robert menar att genom vårt sätt att tänka påverkar vi och influerar vi vår omgivning och 

våra medmänniskor mer än vad vi tror. Om vi har positiva förväntningar när det gäller en 

viss person eller en viss kommunikation så finns det också en grund för ett riktigt bra möte. 
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Om vi istället har negativa förväntningar är sannolikheten stor att mötet inte går särskilt bra. 

Vi väljer i stort sätt våra egna problem och konflikter. Detta kan vi trots allt förändra enligt 

Robert Rosenthal. Genom att tänka på ett annat sätt har vi möjlighet att förändra mötet och 

kommunikationen med andra. Genom att förändra sin attityd gentemot en annan människa 

så ”tvingar” man den andra personen att också förändras och se på sig själv på ett nytt sätt, 

vilket ökar viljan att uppfylla de positiva förväntningarna. Vi har då medvetet skapat 

förändringar i förhållande till andra. Positivt tänkande innebär att tänka utifrån nya 

möjligheter och inte att förneka det negativa eller problematiska. Att tänka på ett begränsat 

sätt och hålla fast vid negativa förväntningar gör att man fastnar och upprepar tidigare och 

dåliga erfarenheter. En passande benämning på negativ Rosenthaleffekt är automatiskt 

tänkande. Automatiskt tänkande är typiskt för de människor som vigt sitt liv till att hitta fel 

och har mängder med argument till alla former av förnyelse (Hougaard, 2004, s.34-35)                                                                                                             
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Problemformulering 

 På grund av att psykisk ohälsa stadigt ökar i vårt samhälle och i världen så valdes detta 

ämne. Patienterna med psykisk ohälsa riskerar många gånger att drabbas av fysiska och 

psykiska besvär.  Intresset för hur attityden och kunskapen kring psykisk ohälsa ser ut bland 

de sjuksköterskor som möter dessa patienter i sitt dagliga arbete växte fram. Har vi tillräcklig 

kunskap för att kunna möta dessa patienter? 

Syfte och metod 

Syftet med denna litteraturstudien är att ur sjuksköterskans perspektiv belysa bemötande 

och attityd gentemot patienter med schizofreni. 

Design 

Metoden som tillämpas är en litteraturöversikt, vilket innebär att söka vetenskapliga artiklar 

inom det valda området samt att kritiskt granska och sammanställa resultatet från artiklarna.  

En litteraturstudie syftar till att frambringa en sammanfattning av data från tidigare 

empiriska studier          

( Forsberg & Wengström, 2008, s.34) 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier    

I den här litteraturstudien inkluderades endast artiklar som svarade på syftet. Perspektivet 

som artiklarna bör ha är utifrån sjuksköterskans perspektiv. Artiklarna ska dessutom vara 

vetenskapliga och innehålla etiskt godkännande. 

Exklusionskriterier 

 I den här litteraturstudien exkluderades artiklar som var skrivna på något annat språk än 

engelska och svenska, Studier som handlar om patienter under 19 år eller över 64 år. Artiklar 

som saknar abstrakt eller var litteraturöversikter exkluderades. 
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Litteratursökning 

Sökningarna gjordes genom databaserna Pubmed och Chinal då dessa databaser är inriktade 

på artiklar inom omvårdnad. Uppsatsens syfte delades upp i tre olika begrepp: attityd, 

sjuksköterska och allvarlig psykisk sjukdom.  Detta gjordes för att lättare finna de rätta 

sökorden. MeSH-termer som berörde varje begrepp söktes i verktyget Svensk MeSH.  

Karolinska Institutets lista användes även över MeSH-termer som har med bemötande och 

upplevelse att göra. Första sökningen gjordes i databasen Pubmed.  Söktermerna som valdes 

ut var Schizophrenia and disorders with psychotic features(Mesh major term), Attitude of 

health personnel (Mesh major term), Communication (Mesh major term) För att försöka hitta 

de artiklar som var ur sjuksköterskeperspektivet så gjordes dessutom en sökning på nurse* i 

databasfältet (Mesh major term). Detta gjordes för att hitta alla artiklar som var indexerade 

med en mesh term med major status och som dessutom innehöll ordet nurse. Limits som 

användes var åldersgrupperna adult 19-44 och middle age 45-64 för att finna vuxna, men 

inte de med demens eller Alzheimer. English och Swedish användes dessutom som limit för 

att underlätta läsandet av artiklarna. Sökningen som gjordes i  Cinahl  resulterade inte i 

några funna artiklar. 
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Vidare utfördes även en manuellsökning på databasen Pubmed för att komplettera sökningarna, vilket 

resulterade i 1 vald artikel. Totalt 9 st artiklar inkluderades i denna litteraturstudie . 

Databas 
Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel   

Antal 

valda 

efter 

läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter 

relevansbedömning 

och kvalitets-

granskning 

Pubmed    

januari 

2016 

Attitude of health 

personnel                

[MeSH Major 

Topic]) OR Nurse-

patient relation  

[MeSH Major 

Topic])                                                                                                                                        

OR 

Communication                                    

[MeSH Major 

Topic]                                                                                

AND 

Schizophrenia and 

disorders with 

psychotic features                                     

[MeSH Major 

Topic]                                        

AND Nurs* 

[MeSH Major 

Topic] 

                                        

English. Swedish 

Adult: 19-44 

years Middle 

Aged: 45-64 

years 

 

33st 27 st 11 st 8st 8 st 
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Urval och granskning 

Utifrån det första urvalet av artiklar lästes  titlarna , och därefter deras abstract. Om innehållet 

verkade stämma med syftet lästes hela artikeln. De artiklar som bedömdes motsvara studiens 

syfte granskades med hjälp av en granskningsmall. 

Klassificering värdering & granskning 

Granskning/bearbetning 

Med hjälp av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) har en bearbetning av artiklarna skett i tre faser. 

Fas 1 

Sökningen gjordes i databasen Pubmed . Första sökningen  gjordes med mech-termerna och  de 

limits som beslutats tidigare och sedan utfördes en  manuell sökning på pubmed . Totalt 34 titlar 

lästes igenom. 28 st artiklar återstod efter detta. Sedan lästes abstracten igenom på det 

resterande 28 st.  De 12 st vetenskapliga artiklar som föreföll passa in på studiens syfte  

,frågeställningar och inklusionskriterier togs vidare i fas 2 för vidare granskning.  

Fas 2 

12st artiklar lästes  i sin helhet. 3 artiklar visade sig inte motsvara litteraturstudiens syfte, 

frågeställningar och inklusionskriterier. Dessa exkluderades därför. De resterande 9 artiklarnas 

innehåll och resultat granskades och dokumenterades enligt en granskningsmall (se bilaga 1) 

och togs sedan vidare till fas 3.  

Fas 3 

I fas 3 så kvalitetsvärderades de 9 artiklarna i artikelgransknings mallen (bilaga 1).  Utifrån 

denna mall kunde artiklarna kvalitetsbedömas utifrån en tregradig skala. Hög kvalitet(I), medel 

kvalité(II), låg kvalité (III). Efter kvalitetsvärdering återstod nio artiklar med medel och hög 

kvalitet. De presenteras i löpande text och har sammanställs i en översiktstabell (se bilaga 2).  

Analys 

Artiklarna lästes sedan noga igenom flera gånger. För att ytterligare underlätta förståelsen av 

innehållet så översattes alla artiklar till svenska med hjälp av C-pen 3.5 och lexikon. De delar 

som svarade på syftet fick olika färgmarkeringar. Olika mönster identifierades och de artiklar 

som hade liknande innebörd parades ihop i tre olika kategorier som visas nedan i tabell 2.  
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Tabell 2 

KATEGORIER 

ARBETSPLATSENS BETYDELSE    

 

BETYDELSEN AV YRKESERFARENHETENS LÄNGD  

ATTITYDER OCH UPPFATTNINGAR 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla artiklar som ingår i  denna litteraturstudie hade fått godkänt från en etisk kommitté eller 

haft etiska överväganden. Detta är viktigt för att förhindra fusk och ohederlighet inom 

forskningen.  Ett etiskt övervägande bör göras kring urval och presentation av resultaten.  Alla 

resultat och alla artiklar inom litteraturstudien ska redovisas.  

RESULTAT  

 Arbetsplatsens betydelse                                                                                                

Stewart och Kashima (1998) fann en skillnad mellan allmänsjuksköterskor och psykiatriska 

sjuksköterskor när det gäller deras föreställda reaktioner och deras bemötande av målgruppen. 

Av särskilt intresse i den aktuella artikeln är konstaterandet att de psykiatriska 

sjuksköterskornas personliga övertygelser och deras faktiska reaktioner överensstämde mer än 

hos allmänsjuksköterskorna. Studier tyder på att de psykiatriska sjuksköterskorna kunde 

kontrollera och hämma sina automatiska reaktioner, och därmed kan de anpassa sina faktiska 

reaktioner i högre grad vilket är i linje med det personliga idealet. Alla sjuksköterskorna visade 

sig ha ett mer positivt beteende än vad man kunnat tro utifrån de tankar och känslor de hade 

kring patienter med schizofreni.  

Linden och Kavanagh (2012) hade en hypotes: att det skulle finnas en statistisk signifikant 

skillnad i attityd och önskan om social interaktion, mellan psykiatrisjuksköterskor som arbetat 

på en psykiatrisk avdelning och de psykiatriska sjuksköterskor som arbetade i kommunerna. 
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Skillnaden visade sig också vara statistiskt signifikant. De sjuksköterskor som arbetade på en 

avdelning kunde inte tänka sig att bo granne med en person som hade schizofreni, för de tyckte 

att sådana människor borde isoleras från samhället och att de inte bör få ansvar. Sjuksköterskor 

som arbetade inom kommunen var dock mer benägna att hålla positiva attityder. De uttryckte 

större acceptans för social interaktion och uppgav att de skulle kunna tänka sig att delta i 

middagspartyn, upprätthålla vänskap och initiera samtal med personer som hade schizofreni.  

Kukulu och Ergun (2007) såg också att sjuksköterskor som arbetade på psykiatriska avdelningar 

hade stigmatiserande förhållningssätt i sitt samspel med patienterna och bar på en social 

distans. 76 % av sjuksköterskorna i denna studie bedömde personer som diagnostiserats med 

schizofreni som aggressiva individer. 

I Hellzéns, Kristiansens och Norberghs (2003) studie delades de deltagande 

psykiatrisjuksköterskorna in i två grupper: en "bostadsgrupp" och en "stödgrupp". Dessa 

grupper byggde på de båda gruppernas sätt att arbeta. "Stödgruppens" sjuksköterskor arbetade i 

små grupper och besökte människor med långvarig psykisk sjukdom i deras egna hem. 

"Bostadsgruppens" sjuksköterskor arbetade på traditionella gruppbostäder. Även om båda 

grupperna verkade ansluta sig till liknande "centrala principer" kring patienter med schizofreni, 

angav resultaten väldigt olika attityder till vården mellan dem. "Stödgruppen" tycktes välja att 

ha ett mer individfokuserat synsätt än de i "bostadsgruppen" som talade mer om att fokusera på 

att hjälpa och stödja patienterna till normalisering, och inte om att upprätthålla patienternas 

förmåga så som “stödgruppen” gjorde. 

 

 Betydelsen av yrkeserfarenhetens längd.                                                                                   

I Hellzén et al (2003) såg författarna ingen skillnad mellan sjuksköterskornas bemötande 

beroende på hur långa erfarenheter de hade inom omvårdnad. Däremot såg de en väsentlig 

statistisk skillnad i bemötande pga. arbetserfarenhet inom den psykiatriska vården mellan dessa 

grupper. Forskarna hittade två olika förhållningssätt som sjuksköterskorna använde sig av: det 

”personfokuserade” och det ”symtomfokuserade” förhållningssättet.  Det visade sig att 

sjuksköterskor med lång erfarenhet blev mindre känslomässigt påverkade i sin relation med 
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vårdtagaren än de sjuksköterskor som hade kortare erfarenhet inom psykiatrin. Följaktligen 

hade lång arbetserfarenhet en negativ effekt på attityder gentemot vårdtagarna. Sjuksköterskor 

som arbetat mer än 10 år inom psykiatrin valde oftare ett ”symtomfokuserat” förhållningsätt 

gentemot vårdtagaren.  Valet av förhållningssätt till vårdtagarna visar sig således vara påverkat 

av längden av arbetserfarenhet inom psykiatrin. 89 % av dem som föredrog ett 

”personfokuserat” förhållningsätt hade mindre än sex års erfarenhet inom psykiatrin. De 

sjuksköterskor som använde sig av ett  personfokuserad förhållningsätt arbetade utifrån 

principen att hjälpa, stödja och bibehålla vårdtagarnas egna styrkor och uppfattningar av 

livskvalité i deras dagliga liv. Det handlar då om en vård som är baserad på en individuell 

bedömning av varje patients behov. De andra sjuksköterskorna använde sig av en mer 

uppgiftsinriktad omvårdnad och omsorg som grundar sig på olika rutiner. Den centrala 

principen dessa sjuksköterskor arbetade utifrån var att hjälpa och stödja vårdtagarna i deras 

dagliga liv, med ett normaliseringsperspektiv som utgångspunkt.  

Lindens och Kavanaghs (2012) hypotes gällde också att det skulle finnas en statistisk väsentlig 

skillnad i attityder och längtan efter social interaktion, baserat på hur många års erfarenhet 

sjuksköterskorna hade.  Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad, nämligen att 10–14 år 

i yrket ledde till mer acceptans för social interaktion med personer med diagnosen schizofreni 

än i någon annan grupp. Detta resultat tyder på att psykiatrisjuksköterskor med kortare 

arbetserfarenhet inom yrket har ett lägre intresse av social interaktion med dessa patienter.  

Björkman, Angelman och Johnsson (2006)   kunde se i sin forskning att längre erfarenhet hade 

positiv påverkan och minskad upplevelse av fara i mötet med en person som drabbats av 

schizofreni. Forskarna såg också att den ökade yrkeserfarenheten hade positiv påverkan på 

attityden och hur man såg på stereotyper. Kortare yrkeserfarenhet skapade uppfattningar som 

att de som drabbats kunde “rycka upp sig“. Däremot kunde man se att nyexaminerade 

sjuksköterskor hade en mer positiv attityd gentemot patienter med schizofreni. Schizofreni, 

alkohol och drogmissbruk var de sjukdomar som flest sjuksköterskor hade negativa attityder 

mot.  Resultatet visar på att täta kontakter under en längre tid med patienter med psykiska 

sjukdomar resulterade i positiva attityder och mindre fördomar.  Sjuksköterskornas attityder 
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och åsikter mot psykiatriska sjukdomar och personer med psykisk ohälsa liknar den attityd som 

allmänheten har.  Men sjuksköterskor inom psykiatrin ser människor med schizofreni som 

mindre farliga än de sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården. 

Attityder och uppfattningar.    

Kukulu och Ergun (2007) tittade på 543 sjuksköterskor som jobbade inom psykiatrin på olika 

enheter och undersökte deras attityder och övertygelser kring personer med schizofreni.  

Majoriteten av sjuksköterskorna menade att orsaken till att man drabbas av schizofreni var 

medfödd och orsakad av social problematik. 47 % av sjuksköterskorna ansåg att schizofreni var 

en känslomässig svaghet och 84,3 % att man inte kan botas helt. 67,6 % såg positivt på att 

individer diagnostiserande med schizofreni rörde sig fritt i samhället och mer än hälften av 

sjuksköterskorna kunde tänka sig att arbeta med någon som led av schizofreni. 53,6 % uppgav 

att de inte skulle bli störda av att vara granne med en individ som fått diagnosen men däremot 

kunde majoriteten, hela 91,7 % av sjuksköterskorna, inte tänka sig att vara gift med en drabbad. 

63,2 % kunde dessutom inte tänka sig att hyra ut sitt hem till en individ med diagnosen 

schizofreni. 76 % uppgav att dessa individer var aggressiva och 80,7 % ansåg att de inte hade 

förmågan att fatta korrekta beslut runt sitt eget liv. 93,2 % klassar en individ som diagnostiseras 

med schizofreni som en mentalpatient.  

77 % av sjuksköterskorna ansåg i artikeln av (Magliano et al, 2004) att patienter med schizofreni 

hade en oförmåga att fungera lika som andra människor. 24 % av sjuksköterskorna var helt 

övertygade om att det fanns lite att göra för dessa patienter, och 31 % av sjuksköterska ansåg att 

individer med schizofreni var oförutsägbara.  Bara 12 % av sjuksköterskorna som tillfrågades 

tyckte att en individ som nyss drabbats av schizofreni och sedan tillfrisknat kunde vara 

barnvakt. 44 % höll delvis med i påståendet att dessa individer inte ska gifta sig och 51 % att de 

inte ska skaffa barn. 

Björkman et al. (2006)   Ville titta på attityderna som fanns kring sju olika psykiska sjukdomar 

hos sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk respektive somatisk vård.  I deras resultat 

framkom att sjuksköterskorna inom somatisk vård hade mest negativa attityder kring 

schizofreni, alkoholism och missbrukare Hela 40 % av sköterskorna ansåg att schizofrena 
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patienter var farliga. Detta i jämförelse med alkoholiserade och drogmissbrukare som 50 % 

respektive 75 % av sköterskorna rankade som farliga. 70 % ansåg att schizofrena var 

oförutsägbara men 77 % ansåg att detta stämde in bättre på missbrukare istället. De som led av 

drog- och alkoholmissbruk hade enligt resultaten sig själva att skylla och kunde skärpa till sig. 

De svåraste patienterna att prata med ansågs vara de dementa och deprimerade, 51 % -55 %.   

Positiva attityder kring möjligheten att tillfriskna var god för alla sjukdomar förutom demens. 

De kunde se att sjuksköterskans ålder påverkade attityden kring schizofreni och upplevelsen av 

hur farliga dessa patienter var. De sköterskor som var gifta eller levde ihop med någon hade 

lättare att kommunicera med patienter med schizofreni. 

Hellzén (2004)  visade att tiden som sjuksköterskan spenderar med patienten i stort påverkas av 

om sjuksköterskan gillar eller ogillar patienten och dennes agerande. Patienterna bedömdes som 

passiva, trötta, obegripliga och omänskliga, utan förmågan att utveckla en relation. Dessutom 

visade det sig att patienter som bedömdes som populära av sjuksköterskorna var de som visar 

en positiv inställning gentemot sjuksköterskan och de som gav positiv feedback. Detta fynd 

pekar på att patienten blev bedömd utifrån sjuksköterskans enskilda norm vilket baserades på 

patientens handlingar och inte på dennes behov. Sjuksköterskorna betonar tydligt att varje 

enskild patient bar på huvudansvaret för mängden tid de fick med sjuksköterskorna på grund 

av hens sätt att agera. Detta skulle kunna tolkas så som att sjuksköterskorna hade ett verkligt 

behov av bekräftelse i sitt arbete. Enligt sjuksköterskorna fanns två faktorer som styr mängden 

tid de tillbringar med patienterna: patientens karaktärsdrag och hens personliga integritet.  

Trötthet och passivitet är något negativt, en svaghet, och tvärtom kan den andra faktorn, 

patientens integritet, ses som något positivt – en personlig styrka.  Det första perspektivet avser 

en person som lider, en person i behov av stöd och vård, medan det senare perspektivet 

hänvisar till en person som kan hantera sin egen situation på ett acceptabelt sätt. 

Sjuksköterskorna försöker att ursäkta sin frånvaro och rikta ansvaret ifrån sig till den enskilda 

patienten genom att inte göra ”intrång” på en person som har en stark känsla av integritet och 

inte vill kommunicera. Sjuksköterskor tenderar också att fokusera på vårdandet utifrån vad 

individen kräver. Patienten kan få hjälp och vård om hon vill men hon måste be om det själv. 

Det verkar som om detta perspektiv valdes i stället för ett perspektiv där omvårdnaden gavs på 
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grundval av varje invånares behov och rättigheter, baserat på den enskilda sjuksköterskans 

profession. 

Caldwell och Jorm (2001) tittade på psykiatrisjuksköterskors övertygelser kring slutresultat, 

prognos och diskriminering för patienter med schizofreni jämfört med andra yrkeskårer. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna var betydligt mer optimistiska än de andra 

yrkesgrupperna kring prognosen för personer med schizofreni, men mer negativa än 

allmänheten.  

I sin studie visade Katakura, Yamamoto-Mitani och Ishigaki (2010) att en sjuksköterska kan 

skapa positiva attityder gentemot patienter med schizofrenidiagnos om hon för det första 

erkänner sina egna föreställningar kring individen med schizofreni. I artikeln uttalade sig 

sjuksköteskorna kring detta i uttalanden som: ” Jag har inte haft tillräckligt med 

uppmärksamhet för patientens vilja och önskemål", "jag underskattade patientens kompetens 

för det dagliga livet", jag underskattade patientens förståelse" och "jag hade fördomar om 

patientens våldsamma beteenden”. För det andra behöver sjuksköterskan möta individens 

oväntade beteende. Sjuksköterskorna uttalade sig kring detta med dessa meningar: "patienten 

har mycket högre kompetens för det dagliga livet än jag hade förväntat mig", "patienten förstår 

sin egen omgivning mycket mer än jag hade förväntat mig", och ”patienten tackar nej till mina 

förslag”. Sjuksköterskorna uppgav enhälligt att de tidigare, när de först började arbeta inom 

psykiatrisk omvårdnad, varit övertygade om att individer med schizofreni bara kan leva i 

samhället under skydd av familjen, att familjen eller personalen ibland måste fatta beslut som 

går emot individens egen vilja. Men efter att de arbetat ett tag så mötte de situationer och fick 

erfarenheter som förändrade deras förutfattade meningar. 

Diskussion 

Metoddiskussion  

 Syftet med denna litteraturstudie var till en början att belysa sjuksköterskans bemötande och 

attityd gentemot patienter med allvarlig psykisk sjukdom dvs. mental desorders. Detta gav 

alldeles för många artiklar och för att smalna av bättre så beslutades det att titta enbart på 

sjukdomen schizofreni istället. De gav tillräkligt många artiklar för att gå vidare till nästa steg i 
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urvalsprocessen. Trots detta visade det sig vara mycket svårt att finna de artiklar som behövdes 

till de slutliga resultatet.  Väldigt lite forskning har gjorts kring detta ämne vilket var en stor 

orsak. Inga begränsningar gjordes under sökningen gällande ett visst tidsspann eller efter en 

viss del av världen eftersom resultatet av artiklar då blev allt för få.  Så artiklars publiceringsår 

sträcker sig mellan 1998-2012 vilket kan ha försvårat möjligheten att applicera 

forskningsresultaten på verkligheten som den ser ut i dag 2016.  Artiklar kommer dessutom från 

olika dela av världen vilket gör att skillnaden i både kultur och sjuksköterskeutbildning 

påverkat resultatet till viss del. En av artiklarna har dessutom med undersköterskor förutom 

sjuksköterskor i sin forskning vilket självklart påverkar resultatet då utbildningsgraden är olika 

mellan dessa två yrken. Trots detta är resultatet av artiklar i denna litteraturöversikt till 

belåtenhet. Resultaten visar på att det behövs mer forskning inom detta område. Det vore 

intressant att se om attityden, bemötandet och kunskapsnivån hos dagens sjuksköterskor är 

större och mer positiva än vad denna litteraturstudies resultat visar. Det är viktigt inom 

omvårdnaden att goda möten sker mellan patienten och sjuksköterskan vilket en positiv 

inställning hos sjuksköterskorna resulterar i. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande och attityder i många fall är bristfälliga gentemot 

patienter med schizofreni, vilket påverkar deras bemötande. Många artiklar visar också att de 

har negativa föreställningar kring patienterna. De ser inte dessa patienter utifrån människors 

lika värde utan har stigmatiserade åsikter . Det finns en rädsla som bygger på okunskap. Åsikter 

som att dessa patienter inte ska få gifta sig eller skaffa barn förekommer, eller att man inte 

önskar ha dem ute i samhället ( Kukulu et al., 2007; Linden & Kavanagh, 2012 ;Magliano et al., 

2004). I kontrast till detta kan dock positiva attityder ses i vissa av artiklarna. Där anser 

sköterskorna att individer med schizofreni ska få leva fritt och vara en del i samhället och att de 

har rätt till att ta ansvar i sitt eget liv och i samhället (Caldwell & Jorm, 2001; Kukulu et al., 2007; 

Linden & Kavanagh, 2012).  I många av artiklarna ser man att tid i yrket som sjuksköterska eller 

inom psykiatrin påverkar attityden och bemötandet.  I två av artiklarna har de sjuksköterskor 

som arbetat kortare tid med dessa patienter lättare att anknyta till patienterna och har ett mer 

personfokuserat förhållningsätt än de sjuksköterskor som arbetat längre (Hellze´n, 2004 ; Linden 
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& Kavanagh, 2012).  I kontrast till detta så visar två andra artiklar att en längre 

arbetslivserfarenhet skapar större acceptans, mindre rädsla och större längtan efter social 

interaktion(Björkman et al, 2006 ; Linden & Kavanagh, 2012).  Man kan dessutom se att 

förhållningssättet är olika beroende på hur länge man arbetat inom psykiatrin.  De 

sjuksköterskor som arbetat kortare tid ser hela människan och har lättare att stödja patienten till 

självhjälp, medan de som arbetat längre fokuserar mer på att få till en normal vardag för dessa 

patienter (Hellze´n et al, 2003). I motsats till detta så framgår det i en annan artikel att det inte är 

tiden i yrket som påverkar bemötandet utan de erfarenheter som sjuksköterskan fått under sin 

arbetsverksamma tid (Katakura et al, 2010) . I alla artiklar tar man upp bristen på kunskap och 

den negativa påverkan detta har.  Bristen på kunskap är tydliga i artiklarnas resultat, vilket kan 

vara orsaken till att det skapas oförståelse och rädsla för dessa patienter.  I samtliga artiklar 

nämns också att en sjuksköterska måste vara medveten om sina egna attityder i mötet med 

patienten för att kunna ha ett bra bemötande. 

Watzlawicks  talar om att våra  inställningar, känslor och attityder  till en annan människa  

avslöjas i  vårt kroppsspråk även om  det är en ordlös kommunikation (Hougaard, 2004, s.6-8). 

Detta gör att man lättare kan förstå hur det kan skapas en ond cirkel  i mötet mellan patient och 

sköterska, vilket denna studies resultat visat på.  Mötet mellan sjuksköterska och patient går 

förlorat innan det ens börjat.  

Rosenthaleffekten menar att man själv påverkar mötet med en annan människa genom vad man 

tänker och känner inför en person. Du skapar dina egna konflikter genom din inställning. Så om 

sköterskorna har en övervägande positiv inställning i mötet med en patient så kan ett väldigt 

gott möte ta sin början istället.  Rosenthal säger att vi på detta sätt ”tvingar” den andra personen 

vi möter att förändra sin egen inställning och tankar om sig själv. (Hougaard, 2004, s.34-35) Så 

genom vår tanke kan vi förbättra och styrka patientens tro på sig själv. 

Enligt ( SOU 2006:100)  är levnadsvillkoren sämre för  patienter med schizofreni vilket stärker 

Rosenthals teori om hur viktigt det är med positiv attityd och positiv inställning hos 

sköterskorna för att kunna vårda, stödja och bemöta dessa patienter som är i behov av vård.  

(Hougaard, 2004, s.34-35)   



 

 
26 

Enligt Watzlawicks kommunikationsteori är det inte alltid de budskap man skickar som mottas 

av personen man kommunicerar  med.  Detta sker oberoende av hur mycket man anstränger sig 

för att utrycka sig klart och tydligt och oavsett hur pass medveten man är om sitt kroppsspråk.” 

Man kan aldrig garantera sig mot missförstånd”. (Hougaard, 2004, s.6-8). Bristen på kunskap 

kring Schizofreni hos sjuksköterskorna i denna litteraturstudie borde försvåra tolkningen av de 

budskap som patienten försöker förmedla till dem. Detta med tanke på Gråwes 3 träningsstadier 

som beskrivs ( i Løkensgard 2006) och som tar upp  de svårigheter  som finns kring att uppfatta 

relevant information, att inneha  kunskap i hur man kommunicerar och ger återkoppling, samt 

svårigheterna med att utrycka sig klart och tydligt både verbalt och icke-verbalt. Detta borde 

skapa missuppfattningar och påverka sjuksköterskornas attityder till att bli än mer negativa. 

Ökad kunskap känns alltså som nyckeln i denna problematik. Det ligger dessutom i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning och yrkesroll att vara lyhörd och empatisk i sin 

kommunikation, att kunna ta hänsyn till gällande situation och se till att informationen mellan 

hen och patienten inte blir feltolkad. (Socialstyrelsen. (2005)   Trots detta så känns det svårt att 

uppnå om man inte höjer kunskapen kring psykisk kohälsa och psykisk sjukdom. 

Watzlawick menar att det måste ligga ett intresse hos sändaren kring hur man vill förmedla 

informationen till mottagaren, detta för att skapa ett bra bemötande.(Hougaard, 2004, s.6-8) 

Robert Rosendahl skriver att ”om man prövat allt så får man pröva något nytt”. ”Vi besitter en 

rik källa till möjligheter att välja bort de felaktiga eller välja det riktiga för att vi ska kunna se på 

ett annat sätt.”  Positiva förväntningar förverkligas  många gånger  då man ändrar sin 

inställning   vilket leder till en  förändrad  attityd och positiva förväntningar  runt en 

person.(Hougaard, 2004, s.34-36) Den  goda cirkeln är sluten. 

Detta är en del i den vård som ingår i sjuksköterskans arbete. Att lyfta och förstärka patientens 

egen förmåga.   Ottoson och Ottoson(2007,s.129) menar att en framgångsrik behandling av 

schizofreni beror till stor del på hur man bemöter den drabbades psykotiska symtom . Att det 

finns en nära och med mänsklig relation är mycket viktigt, en relation där patienten ska kunna 

känna sig vänskapligt bemött .  
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Slutsats 

Studierna i denna litteraturstudie visar att attityden och bemötandet genomgående är negativt 

hos sjuksköterskor gentemot patienter med schizofreni.  De sjuksköterskor som hade en mer 

positiv attityd hade antingen en högre kompetens inom psykiatri, arbetade med schizofrena 

patienter ute i kommunerna eller hade kortare arbetslivserfarenhet.  Kunskapen kring 

schizofreni är bristfällig hos stora delar av de sjuksköterskor som ingått i denna studies resultat. 

Dock har det varit svårt att jämföra de olika studierna då de är från olika länder med olika 

kulturer. Studierna har dessutom genomförts vid olika tidsperioder mellan 1998-2012. Det krävs 

mer forskning kring sjuksköterskors psykiatri kunskaper och deras attityder gentemot de 

patienter som dabbats av psykisk ohälsa.  Detta på grund av att resultatet är baserat på studier 

från andra länder och tidsperioder vilket minskar graden av generaliserbarhet till Svenska 

sjuksköterskor 2016. Resultatet ska på grund av ovanstående brister tas med försiktighet.  
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yrkesverksamhet 

verkar ha en negativ 

påverkan.  

M 

(II) 

Katakura 

N, 

Yamamoto

-Mitani N 

& Ishigaki 

K. 2010 

Japan 

 

1)Identifiera 

attityder 

gentemot 

schizofrenipat

ienter.Attityd

er som 

hjälper. 

2)Förstå hur 

sköterskorna 

har kommit 

fram till dessa 

attityder. 

Semistrukture

rade  

prospektiva 

intervjuer, 

kvalitativ 

7 st 

(Inget 

bortfall) 

Godkänd av: 

Chiba University 

school of nursing 

Chiba Japan 

Sköterskornas  negativa 

förutfattade meningar 

ändrades efter de mött 

patienterna 

M 

(II) 

Kukulu, 

K & 

Ergun, G. 

2007 

Turkiet 

 

Vilka attityder 

har psykiatri 

sköterskor 

gentemot 

schizofreni 

patienter? 

 

2 sektions 

frågeformulär 

som sändes 

till sköterskor 

inom både 

psykiatri och 

allmänvård. 

 

543 st 

(22% 150st) 

Godkänd av: 

Ethics Committee 

of Akdeniz 

University 

Sköterskorna ansåg att 

sociala problem var 

orsaken till schizofreni.  

kan tänka sig att ,arbeta 

med dem & ha som  

granne. Men ej gifta sig 

med en schizofren, , 

kan vara aggressiva 

M 

(II) 

Linden, 

M & 

Kavanag

h, R. 2012 

Syftet är att 

jämföra 

attityder 

mellan 

 Independent 

groups 

design, 

bekvämlighet

66 st 

studenter, 

(37%) 

121 ssk,(32%) 

Letterkenny 

general hospital´s 

ethics commitee. 

Sköterskor som arbetar 

på gruppboenden var 

mer positiva gentemot 

schizofrena. Sköterskor 

M 

(II) 



 

 
36 

Irland 

 

studerande 

och 

kvalificerade 

sjuksköterskor

, gentemot 

schizofrenipat

ienter på 

Irland. 

s urval, 

Enkätundersö

kning, 

Multivariat 

analys. 

som arbetar hemma hos 

schizofrena inte lika 

positiva. 

Magliano

, L, De 

Rosa, C, 

Fiorillo, 

A, 

Malango

ne,C, 

Guarneri, 

M, 

Marasco, 

C, Maj, 

M. 2004     

Italien 

 

Syftet med 

studien är att 

jämföra 

sjuksköterskor

, psykiatriker 

och anhörigas 

tankar/åsikter  

om 

schizofrena 

/schizofreni 

30 st 

Slumpmässigt 

urvalda 

psykiatriska 

vårdcentraler. 

Self-reported 

Frågeformulä

r utdelade på 

dessa 

vårdcentraler. 

Statistiken har 

hög 

reliabilitet, 

men låg 

validitet 

 

465st 

professionell

a 

(24 st 5%) 

 

709st 

anhöriga 

(5.5%  41 st) 

 

 

Etisk godkännand Sköterskor/psykiatriker 

och tror att schizofrenin 

beror på stress, arv, och 

familjekonflikter. Familj 

(anhöriga) tror att 

schizofrenin beror på 

stress, trauma, och för 

lite kärlek. 

M 

(II) 

Stewart, 

T & 

Kashima,

Y. 1998. 

Austarlie

n 

 

Kan 

sköterskor 

hålla sig ifrån 

att låta sina 

förutfattade 

meningar 

inverka på 

deras arbete? 

Ett 

bekvämlighet

s 

urval.Jämförd

e deltagarnas  

svar om hur 

de ’skulle’ ha 

behandlat 

patienterna, 

med 

deltagarnas 

svar om deras 

förutfattade 

meningar om 

patienterna. 

91st 

(inget 

bortfall) 

Etisk godkännande 

mottogs  

Maj –augusti 1995 

Deltagarnas 

förutfattade meningar 

bedöms av forskarna 

vara mer negativa än 

deltagarnas svar om 

hur de ’skulle’ ha 

behandlat patienterna. 

M 

(II) 

 

 

 

 

 

 


