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Abstrakt 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och internationellt och ses som ett 

folkhälsoproblem. Forskning har visat att sjuksköterskor kan uppleva problem då patienter 

med psykisk ohälsa vårdas inom somatisk sluten vård. Som sjuksköterska inom den 

somatiska vården kommer vi att möta dessa patienter.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa inom den 

slutna somatiska vården. 

Metod: Litteraturöversikt med tio kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskorna uppgav varierande attityder till vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa, detta presenterades i en huvudkategori: Hur sjuksköterskornas attityder 

manifesterades och sju subkategorier: empati, erfarenhet, stress, undvikande, rädsla, fördomsfull, 

osäkerhet. 

Diskussion: Övergripande identifierades mest negativa attityder till att vårda patienter som 

led av psykisk ohälsa, vilket hade en negativ inverkan på vården. Dock kunde man se att 

sjuksköterskor som hade positiva attityder till patientgruppen utvecklade vårdrelationer till 

patienterna. Detta ledde till en mera holistiskvård. 

Slutsats: Personer med psykisk ohälsa drabbas av somatisk ohälsa i signifikant större 

utsträckning, än den övriga befolkningen. Många av de attityder som framkom kunde ha lett 

till att dessa patienter inte fått en adekvat vård. Sjuksköterskorna behöver 

kompetensutvecklas vad gäller patienter med psykisk ohälsa. 
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Introduktion 
 

Behovet att vårda personer med psykisk ohälsa inom somatisk vård har ökat. Sjuksköterskor 

är huvudansvariga för omvårdnad och har blivit en viktig del för att patienterna skall få 

möjlighet att uppnå mental hälsa.  

 

Den nationella folkhälsoankäten (2014), (Folkhälsomyndigheten 2015) visar att en stor del av 

den vuxna befolkningen i Sverige lider av psykiska besvär såsom trötthet 47 %, sömnbesvär 

32 % och 17 % lider av psykiskt nedsatt välbefinnande. Andersson-Höglund & Ahlström 

(2012) menar att patienter med psykisk ohälsa och deras närstående upplever ibland att de 

blir behandlade på ett ovärdigt och okänsligt sätt av vård och omsorgspersonal. Det kan 

finnas negativa föreställningar och attityder kring patienter som lider av psykisk ohälsa och 

det är allvarligt om en hel personal kår har negativa attityder till personer de skall vårda. 

Men även en enskild personal kan förorsaka mycket lidande genom okänsligt bemötande. 

Därför är det av stor vikt att identifiera attityder till personer med psykisk ohälsa. Det kan 

leda till en ökning av kunskap, patientsäkerhet och förståelse. (Andersson- Höglund & 

Ahlström 2012 ss, 30-32).  

 

Bakgrund 
 

Psykisk ohälsa 
 

World Health Organization (WHO, 2015a) definierar hälsa som: " Ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom". Relaterat 

till att främja välbefinnande, förebyggande av psykiska störningar, behandling och 

rehabilitering av personer som drabbats av psykisk ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten 2015 påvisar att det finns många olika former av psykisk ohälsa, med 

olika karaktär. Som i allmänhet kännetecknas av en kombination av onormala tankar, 

uppfattningar, känslor, beteende förändringar och relationer med andra. 

Folkhälsomyndigheten klassificerar psykiska reaktioner som något som innefattar: nedsatt 

psykiskt välbefinnande, huvudvärk, sömnbesvär, stress, trötthet samt ångest. Alla dessa 
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symptom är mått på psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2015). Psykiatrireformen trädde 

i kraft 1995. Reformen syftade till att förbättra livssituationen för personer med psykiska 

funktionshinder och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

Att vårda patienter med psykisk ohälsa 
 

Det kan finnas en stor korrelation mellan psykisk ohälsa och behovet av somatisk vård. 

Sjuksköterskor inom sjukvården kan ha positiva eller negativa attityder till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Enligt Altmann (2008) kan attityder ses som en rörelse emot 

eller till ett specifikt fenomen, person eller sak. Attityder innefattar en kognitiv, en affektiv 

och en beteende komponent. I Lilja och Hellze’n definieras attityder som 

sjukvårdspersonalens inställning till patienten, detta förstås genom att vårdaren använder 

den traditionella bilden av psykisk ohälsa som referensram i relation till patienten (Lilja & 

Hellze’n, 2014, ss, 446-447). 

I denna litteraturöversikt anses somatisk som något kroppsligt inom sjukvården. Motsats till 

somatisk är psykisk (nationalencyklopedin 2016 a). Och med slutenvård menas heldygns 

vård till skillnad från öppenvård som patienten får vid besök på mottagning 

(nationalencyklopedin 2016 b). 

 

Kathol, Saravay, Lobo & Ormel (2006) hävdar att 40 % eller mer av inlagda patienter i 

somatiska vården kan förväntas lida av någon form av psykisk ohälsa. I Dickey, Normand, 

Weiss, Drake & Azeni (2002) sågs att individer som led av psykisk ohälsa behandlades i 

större utsträckning för diabetes, hypertoni, hjärtsjukdomar, astma och hudsjukdomar än 

individer som inte led av psykisk ohälsa. Det visade sig också att individer med psykisk 

ohälsa tenderade att behandlas i större utsträckning för två eller fler av dessa åkommor 

samtidigt. 

Enligt Lilja och Hellze’n (2014, ss, 446-449) skall målet med all vård och behandling vara att 

lindra samt reducera symptom och ohälsa. Detta ställer krav på hur vårdpersonalen bemöter 

dessa patienter. Både sjuksköterskans verbala och icke verbala kommunikation ska 

kännetecknas av medvetenhet och acceptans av patientens känslor. I Zolnierek-Diamond 

(2009) såg man att sjuksköterskor som är medveten om en patients psykiatriska diagnos 
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agerade olika på akuta medicinska problem än de skulle göra för en patient utan en 

psykiatrisk diagnos. 

I Blythe & White såg att sjuksköterskor påverkades omedvetet av interna synsätt angående 

psykisk ohälsa. Det har visat sig att sjuksköterskor tenderar till vara osäkra i sin roll gällande 

psykiska sjukdomars symptom (Blythe & White 2012). Att misslyckas med att leverera vård 

på ett holistiskt sätt kan sänka medellivslängden och leda till en sämre livskvalitet för 

personer med en allvarlig psykisk sjukdom. Kathol et al. (2006) såg att personer med en svår 

psykisk ohälsa kan ha en livslängd som är 25 år kortare än personer utan psykiska problem.  

Povlesen & Borup (2010) såg att studier som behandlade sjuksköterskornas perspektiv på 

holism, var relaterade till förmågan att se den enskilda individen, deras uppfattning, 

erfarenhet och livsvärld. Man ansåg att man måste identifiera individens hela fysiska, 

psykiska och sociala behov för att kunna planera vården därefter. I Van Der Kluit (2015) såg 

sjuksköterskorna patienter med psykisk ohälsa som ett störande element på 

vårdavdelningen. Detta sågs bero på att sjuksköterskan närmade sig patienterna på ett göra 

orienterat tillvägagångsätt i stället för ur ett patient fokuserat perspektiv.  

Kate Eriksson (1990) beskriver för att undvika risken att patient relationen försvinner bör all 

vård bedrivas med utgångspunkt i medmänsklighet, kärlek och barmhärtighet samt ha 

medlidande som motiverar vårdandet. Omsorgsgemenskap är omsorgens mening. Karativ 

omsorg är god omsorg, holistisk omsorg, en förening av vetenskap, konst och teknologi. 

Tanken om människans värdighet förverkligas genom karativ omsorg. I karativ omsorg 

finns också en strävan att lindra patientens lidande och värna om hennes värdighet och 

skapa en gemenskap i en vårdande relation (Eriksson 1990, ss.23-29). 

 

Patientens attityder till sjukvård 
 

Patienter och sjukvårdspersonal kan tendera att ha olika attityder till psykisk ohälsa, detta 

kan leda till en försämring av vården. Enligt Lester, Tritter & Sorohan (2005) såg 

sjukvårdspersonalen psykoser och återkommande depressioner som kroniska och livslånga 

sjukdomar, dock använde ingen av patienterna ordet kronisk för att beskriva sin sjukdom. 

Patienterna beskrev vården som en återhämtning och de hade ett behov av att hälso- och 

sjukvård skulle uppmuntra återhämtningen genom sjukvårdspersonalens professionella 

attityder. Bushnell et al. (2005) hävdade att patientens ovilja att prata om sin psykiska ohälsa 
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med sjukvårdspersonal berodde på en tro om att den psykiska ohälsan var något som inte 

borde diskuteras, eller att de inte ansåg att det var rätt person att diskutera sin psykiska 

ohälsa med. De uppgav också en rädsla över att bli avslöjade gällande deras psykiska 

hälsotillstånd, då de trodde att detta skulle påverka den givna vården. Lester et al. (2005) 

beskriver att patienter med psykisk ohälsa upplevde en svårighet att få tillgång till vård, 

patienterna påtalade att de ofta led av en bristande självsäkerhet och en svårighet att 

förhandla om vård vid depression. Därför brukade de tendera till att förstora sina problem 

för att uppnå respons från sjukvårdspersonalen. Liknade känslor hos patienterna beskriv 

Ross & Goldner (2009) där de kände sig missförstådda eller uteslutna på grund av sin 

psykiska ohälsa vid kontakt med vårdpersonal. Clarke, Dusome & Huges (2007) visade på 

att patienterna kände sig stämplade på grund av sin diagnos när de besökte 

akutmottagningar. De ansåg att de blev bemötta som psykpatienter trots att de sökte för 

fysiska åkommor. 

 

Anhörigas känslor och upplevelser 
 

Psykisk ohälsa kan påverka inte bara personen som har drabbats, utan påverkar även deras 

anhöriga. Därför kommer sjuksköterskor inte bara möta de sjuka, utan även sina anhöriga 

oavsett arbetsplats. Enligt Ward- Griffin, Scofield, Vos & Coatsworth- Puspoky (2005) 

upplevde familjemedlemmarna att de behövde stödja deras anhöriga som led av psykisk 

ohälsa, samtidigt som de kände ett starkt behov över att skydda dem från bristerna i hälso- 

och sjukvården samt socialvården. Goodwin & Happel (2007) såg att sjukvårdspersonal 

tenderade i större utsträckning lyssna till patienten och hänvisade till sekretess i stället för att 

involvera de anhöriga. Detta ledde till att de anhöriga ansåg att det fanns ett behov av 

respekt och bättre kommunikation för att de skulle kunna känna sig delaktiga i vården. Det 

visade sig att vårdpersonalens bemötande och deras attityder kunde vara av betydelse för 

anhöriga. I Ward-Griffin et al. (2005) framkom det att närstående upplevde dåligt 

omhändertagande vid kriser och akuta situationer. Närstående upplevde att vårdpersonal 

inte lyssnade på vad de hade att berätta och att det var svårt att få någon information. 

Sjukvårdspersonalen inbjöd dem inte att vara delaktig i vården av den psykiskt sjuka 

personen de kände så väl. 
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Sjuksköterskans professionella ansvar 
 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastställdes att hela befolkningen har rätt till 

en god hälsa och vård på lika villkor, samt att vården skall ges med respekt för alla 

individers lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskor är enligt lag förpliktigade att ge en god vård på lika villkor till alla. 

Vidare står det i International Council of Nurses (ICN) etiska kod att omvårdnad ska vara 

respektfull och inte begränsas av exempelvis funktionsnedsättning, sjukdom eller social 

status (Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

WHO (2015) anser att hälso- och sjukvårdssystemet ännu inte svarat tillfredsställande på 

bördan av psykisk ohälsa. 

Problemformulering 
 

Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande och ett växande problem. Problemområdet 

kan ligga i de negativa attityderna samhället har på psykisk ohälsa, som leder till att 

patienter inte vågar prata om sina psykiska problem i mötet med vårdpersonal. Enligt 

Andersson- Höglund & Ahlström (2012, s. 32) kan det på somatiska avdelningar finnas 

föreställningar om att patienter med vissa sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar är 

besvärliga, manipulativa, hopplösa eller sådana som kräver uppmärksamhet. 

De attityder sjuksköterskan har till att möta patienter med psykisk ohälsa kan spegla sig i 

vilken erfarenhet hen har att möta denna patientgrupp. Då ett bemötande som upplevs 

negativt kan påverka och försämra den psykiska sjukdomen ytterligare, är det viktigt att 

belysa sjuksköterskors attityder till denna patientgrupp. För att förhindra ökning av psykisk 

ohälsa måste dessa patienter få adekvat hjälp i ett tidigare skede och bli bemötta med 

förstående och respekt. Det är därför viktigt att undersöka om det föreligger några fördomar 

och vilka attityder som förekommer, för att få en djupare förståelse.  

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med 

psykisk ohälsa inom den slutna somatiska vården. 
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Metod 
 

Design 
 

En litteraturöversikt genomfördes baserad på vetenskapliga artiklar. Litteraturöversikt 

innebär att få en uppfattning och utveckling av befintlig forskning inom ett valt område 

(Lyckhage & Dahlborg 2016 s, 17). Studier har sökts systematiskt i form av vetenskapliga 

artiklar som är byggd på primärkällor ifrån vetenskapliga publikationer (Axelsson 2012, s. 

205). 

Litteratursökningen 
 

15 artiklar som var relevanta gentemot syftet valdes och bearbetades till en deskriptiv 

litteraturöversikt. Enligt Axelsson (2012, s. 205) är det ett bra sätt att skapa en översikt över 

publicerad forskning inom ett speciellt kunskapsområde. 

En inledande litteratursökning gjordes för att kunna fastställa vilka söktermer som skulle 

användas vid sökningen av resultatartiklarna. Den inledande sökningen bland olika 

informationskällor skapade en grund för sökarbetet och ledde därmed leda till inringning av 

avgränsat ämnesområde. Sökord formuleras och utgjorde grunden för litteratursökningen, 

efter att problemområdet avgränsats. Olika söktermer prövades för att få tillräcklig mängd 

artiklar lämpliga för att svara på syftet. Litteratursökningen delades upp i två faser en 

inledande litteratursökning som gav en överblick över forskningsfältet och den egentliga 

litteratursökningen som är mer precis och målanpassad. 

Manuell sökning resulterade i att ytterligare två artiklar inkluderades i arbetet. De hittades 

vid läsning av inkluderade vetenskapliga artiklars referenslista och stämde överens med 

syftet i litteraturöversikt. Sökning utav litteratur har utförts i databaserna Cinahl, PsycINFO 

samt PubMed då dessa ansågs mest relevanta, då de inriktar sig på medicin, omvårdnad och 

psykiatri. De slutgiltiga söktermer som fastställdes för litteratursökningen var Nurse, 

attitudes, mental illness & general hospital vilka användes i olika ordningar och kombinationer. 

Orden Nurse & Mental valdes med trunkering då dessa kan förekomma i många olika 

böjningsformer och därmed ge mer bredd till sökresultatet. Trunkering användes i 

sökbaserna PsycINFO och Cinahl, då den minskade risken för att väsentligt material 

missades på grund av skillnader i ändelser. I databasen PubMed medförde trunkering dock 
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att allt för stor mängd oväsentligt material visades, vilket ledde till att trunkeringen valdes 

bort. Booleska orden AND eller OR användes för att sammanfoga, begränsa eller utöka 

söktermerna. And utvidgade sökningen och Or begränsar sökningen. Valet av söktermer 

motiverades av syftet i litteratöversikt. I Chinahl användes (headings), PubMed användes 

(MeSH) & i PsycINFO användes (Treasures). Artiklarna som inkluderades presenterades i en 

tabell enligt riktlinjer för litteraturöversikt. Vid sökning i PubMed påträffades till stor del 

samma artiklar som redan hittats i Chinahl och PsycINFO var på merparten av valda artiklar 

hämtades från de sistnämnda databaserna. 

 

Tabell 1, översikt av litteratursökningar, gjord 2016-01-21 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PsycINFO Nurse* 

AND 

attitudes 

AND 

mental 

illness 

AND 

general 

hospital 

OR 

hospital 

15 years 177 

 

177 10 

(167) 

6 

(3) 

5 

(1) 

Chinahl General 

hospital 

AND 

Nurse 

attitudes 

AND 

Mental* 

15 years 90 

 

90 8 

(82) 

6 

(2) 

6 

 

PubMed Mental 

illness 

AND 

Hospital 

AND 

Nurse 

attitudes 

15 years 146 146 20 

(126) 

3 

(17) 

2 

(1) 
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Urval 1; lästes artiklarnas titel, Urval 2; lästes artiklarnas abstrakt, Urval 3; lästes hela 

artikeln och i Urval 4; valda artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig 

kvalitet. (Exkluderade artiklar). 

 

Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 
 

Studier som inkluderades skulle vara originalstudier inom ämnet vårdvetenskap. De skulle 

gälla sjuksköterskor som arbetade inom den somatiska vården samt innehålla deras attityder 

till patienter med psykisk ohälsa. Vid en systematisk litteraturöversikt inom omvårdnad 

anses det med fördel att både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderas för att uppnå en 

större bredd i studien (Östlundh 2006 s. 47). Här gjordes därför bedömningen att artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ design skulle ingå. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska.  

Artiklarna som valdes var peer-rewied.  För att grunda arbetet på aktuell forskning 

avgränsades sökningarna till >15år. Artiklar som exkluderades var sådana som handlade 

enbart läkare, undersköterskor, psykiatriker eller sjuksköterskor på psykiatriskavdelning. 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades.  

 

Urval/Granskning 
 

Artikelurvalet gjordes i flera olika faser. Första urvalet gjordes utifrån artiklarnas titel, detta 

för att studiernas titel stämde bra överens med studiens syfte. Samtliga titlar som fanns 

lästes igenom och artiklar som inte motsvarade litteraturöversiktens syfte sorterades bort. 

Artiklar som ansågs relevanta, sparades för att därefter väljas ut utifrån abstrakt. Dubbletter 

som framkom under sökningen valdes manuellt att inte tas med. Efter en noggrann läsning 

av artiklarnas abstrakt valdes 17 st. artiklar. Utifrån detta urval lästes artiklarna igenom för 

att finna likheter och skillnader mellan studierna. Nästa steg innehöll en djupare granskning 

genom att fokusera på artiklarnas resultat och dess konkreta fynd. Kvalitetsgranskning 

skedde genom Statens beredning för medicinskutvärdering (SBU’S) granskningsmallar 

(2012) för att skapa en större förståelse över artiklarnas relevans till syftet, teoretiska 

utgångspunkter och hur resultatet framkommit, se (bilaga 2). Två artiklar valdes bort då de 

inte var av tillräcklig hög kvalitet. Med hög kvalitet menas att mätinstrumenten i de 

kvantitativa studierna är validitets- och reliabilitetstestade, samt att det finns en tydlig 
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beskrivning av metod, bortfall och ett större antal deltagare då detta stärker resultatet. Hög 

kvalitet i kvalitativa studier är när det finns en så nyanserad beskrivning av hela arbetes 

gång, en så tydlig datainsamling och dataanalys som möjligt och inga av forskarnas egna 

åsikter speglat resultatet. 

 

Analys 
 

Det första steget innefattades av att författarna upprepade gånger läste valda artiklar var för 

sig för att skapa en förförståelse av innehållet och sammanhanget. Diskussioner kring 

huruvida förkunskaper eventuellt kunde komma att påverka resultatet genomfördes under 

arbetets gång för att motverka att detta skulle uppstå. Även språkmässiga frågor klargjordes 

i detta steg. Eftersom samtliga artiklar var engelskspråkiga, användes genomgående engelsk- 

svenskt lexikon för översättning. För klargörande av svenska ord användes 

Nationalencyklopedin. Efter detta lästes artiklarna en i taget samtidigt som noteringar 

fördes. Författarna har fokuserat på vad i studierna som bygger upp resultatet som en helhet 

samt olika konkreta beskrivningar som forskaren vill peka på, så kallade nyckelfynd. De 

nyckelfynd som identifierats samlades ihop från de olika materialen och sammanställdes i 

textform. Meningar och fraser som innehöll relevant information utifrån den här 

litteraturöversiktens syfte, kodades med olika färger. Dessa meningar och fraser 

sammanställdes för att korta ned textmassan men samtidigt bevara kärnan i innehållet. 

Dessa färgkoder som återfanns i texterna förenades och bildade sen kategorier som utgör 

faktorer om sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa. Citat användes i 

fynden av kategorier, för att visa trovärdighet och giltighet av resultatet. De kvantitativa 

artiklarna har analyserats utan utrymme för tolkning. Data från de kvantitativa artiklarna 

placerades in under respektive kategorier som skapats från de kvalitativa artiklarna. 

Genomgående i analysprocessen verifierade författarna att de uppfattat artiklarnas innehåll 

likvärdigt och missuppfattningar kunde på så vis undvikas. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008, s. 170) skall all data klassificeras systematiskt och stegvis för att lättare kunna 

identifiera mönster och kategorier. Upprepade analyser och bearbetningar av kategorierna 

utfördes för att kunna klargöras och fastställas. Detta ledde till att en huvudkategori och sju 
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subkategorier kunde fastslås. Huvudkategori och de sju subkategorier presenteras i (tabell 1) 

och återges som rubriker i resultatet (jfr. Friberg 2006, ss. 199-122). 

 

Tabell 2, översikt över valda kategorier 

Huvudkategori 

Hur sjuksköterskornas attityder manifesterades 

Subkategorier 

Empati  Undvikande  

Erfarenhet  Fördömande  

Osäkerhet  Rädsla  

Stress   

 

 

Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden bör göras vid litteraturöversikt gällande urval och resultatpresentation. 

Urvalet ska vara klart och tydligt redovisat och alla resultat skall vara redovisade inte bara 

resultat som passar studiens syfte. Ett etisk godkännande är också önskvärt innan studien 

påbörjas så att inte forskarna har genomfört oetisk forskning. Valda artiklar är kritiskt 

granskade eftersom de annars finns en risk att välja det studier som endast stödjer den egna 

ståndpunkten. Enligt Forsberg & Wengström (2013, ss. 69-70) är det vid en litteratöversikt 

viktigt att ha en öppen hållning till det material som analyseras. 
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Resultat 
 

I denna litteraturöversikt ingår 15 vetenskapliga artiklar vilka inkluderar sjuksköterskors 

attityder, patienter med psykisk ohälsa och somatisk slutenvård.  

 

I flera studier framkom det att patienter med samtidig psykisk och fysisk ohälsa gav upphov 

till olika attityder hos de sjuksköterskor som saknade psykiatrisk träning eller utbildning 

inom psykiatri (Harrison & Zohhadi, 2005; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; 

MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & Mahony 2012). I resultatet i litteraturöversikt framkom en 

huvudkategori: Hur sjuksköterskornas attityder manifesterades och sju subkategorier: Empati, 

Erfarenhet, Stress, Undvikande, Rädsla, Fördömande & Osäkerhet. Nedan redovisas resultatet som 

belyser sjuksköterskors attityder till patienter som lider av psykisk ohälsa inom den slutna 

somatiska vården. De inkluderade artiklarna i litteraturöversikten är utförda i England (n=4) 

Afrika (n=4) Irland (n=1) USA (n=1) Sverige (n=1) Turkiet (n=1) Australien (n=2) Nya Zeeland 

(n=1). 

 

Hur sjuksköterskornas attityder manifesterades 

Varierande attityder framkom. I följande subkategorier beskrivs hur dessa attityder gav sig 

till uttryck hos sjuksköterskorna.  

 

Empati 
 

Flera studier: Fitzgerald & Reed (2005); Moxham, Dwyer, Hapell, Reid-Searl, Kahl, Morris & 

Wheatland (2009); Sharrock & Happell (2005) sågs en empatisk attityd hos sjuksköterskorna, 

där det fanns en vilja att hjälpa de psykiskt sjuka patienterna och en vilja att göra rätt sak. 

Deltagarna ville förbättra sina kunskaper de ansåg att den vård de gav inte var optimal samt 

att de hade en begränsad förmåga. Många deltagare ville ta hand om patienter med psykisk 

ohälsa och förlitade sig mest på tidigare personliga erfarenheter och egen 

omvårdnadserfarenhet för att identifiera problem samt ge vägledning och vård, istället för 

att använda kunskaper från utbildning och evidensbaserad praktik. I Aydin, Yigit, Inandi & 
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Kirpinar (2003) fann de att sjuksköterskor i större utsträckning än annan sjukvårdspersonal 

såg personen bakom den psykiska sjukdomen. I Sharrock & Happell (2005) påtalade en stor 

del av sjuksköterskorna äkta djup oro för patienter som lider av psykisk ohälsa, detta 

speglade deras empatiska attityd. Sjuksköterskorna refererade till dessa patienter på ett 

respektfullt sätt, utan att döma då de hade ett holistiskt tänkande. I Lewis & Stenfert- Kroese, 

(2009); Arnold & Mitchell, (2008) visade en mindre del av sjuksköterskorna en mera 

empatisk attityd och en vilja att prata direkt till patienter som led av psykisk ohälsa och 

deras anhöriga. De ansåg också att dessa patienter var lika samarbetsvilliga som de andra 

patienterna och upplevde dem inte som något hot.  

 

Erfarenhet 
 

Ndetei, Khasakhala & Mbwayo, (2009); Van Nieuwenhuizen et al. (2012); Fitzgerald & Reed 

(2005) uppvisade sjuksköterskorna en mera erfaren attityd till att vårda patienter som led av 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården. De hade ett ansvar att följa upp den psykiska 

hälsan och var positiva till att ha kunskap om psykiska sjukdomar i allmänhet. De 

sjuksköterskor som kände att de hade tillräcklig kunskap visade en mera erfaren attityd, 

vilket ledde till att de kände sig bekväma att vårda dessa patienter. De kunde även se när 

den psykiska sjukdomen inte var närvarande och de kunde känna igen agiterade symptom 

och undvika att dessa vidareutvecklades. I Fitzgerald & Reed (2005) relaterades dessa 

positiva upplevelser i vården av patienter med psykisk ohälsa till följd av utbildning och 

samverkan med lokala psykiska hälsoteam och andra stödjande sjuksköterskor på 

avdelningen. Vilket skapade en förståelse över att patienter som led av psykisk ohälsa inte 

skulle skada dem. De sjuksköterskor som hade arbetat en längre tid rapporterade att de såg 

positiva resultat i omvårdnaden av dessa patienter. Det visade sig att detta var en extra 

motivation för att ytterligare utveckla färdigheter att ge vård för patienter med psykisk 

ohälsa. I Björkman, Angelman & Jönsson (2008) fanns positiva korrelationer mellan 

professionell erfarenhet och mindre dömande attityder till patienter med schizofreni 

gällande risk, detsamma gällde patienter med panikattacker och ätstörningar. Studien visade 

på skillnader i sjuksköterskors attityder. Sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet 

hade attityder till att patienter med panik attacker och ätstörningar kunde ta sig samman, det 

visade sig även att denna grupp hade attityder till att patienter med djupa depressioner 
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kunde återhämta sig. Likande samband sågs i Ndetei et al. (2011) där sjuksköterskor hade en 

stigmatiserad syn på patienter som led av depression. Yngre sjuksköterskor med mindre 

arbetserfarenhet tenderade att stigmatisera dessa patienter i en högre utsträckning än äldre 

sjuksköterskor, vilket ledde till att de undvek patienterna. Hos de äldre sjuksköterskorna 

som hade arbetat länge fanns en attitydförändring, där sågs att ansvarskänslan för patienter 

som led av psykisk ohälsa minskade under åren. Enligt Sharrock & Happell (2005) ansåg 

sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet att de behövde vara mera delaktiga i vården 

av patienter som led av psykisk ohälsa. I Reed, Fitzgerald (2005); Arnold, Mitchell (2008) 

visade det sig att sjuksköterskor som hade mer erfarenhet och därmed mer kunskap om att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. De hade ett förstående förhållningsätt till både 

vårdandet av dessa patienter och patientgruppen i sig. De uttryckte att det holistiska 

vårdandet var en del av deras arbete och ansåg att de åstadkom goda resultat i sin 

omvårdnad. Att få bevittna goda resultat gav ökad motivation till att vidareutveckla sina 

färdigheter.  

 

Stress 
 

I Poggenpoel, Myburgh & Morare (2011); Van Nieuwenhuizen, et al. (2012); Mavalunda 

(2000) fanns attityder till att psykisk sjuka patienter var tidskrävande, vilket gjorde att 

sjuksköterskor uppvisade en mer stressad attityd inför dessa patienter. Sjuksköterskorna 

ansåg att dessa patienter ofta vandrade runt, försvann och ibland störde ordningen på 

vårdavdelningen, vilket de tyckte sig ha varken tid eller resurser till. Sjuksköterskorna kände 

en inre stress eftersom de ansåg att dessa patienter betedde sig oberäkneliga, de inte visste 

vad de skulle förvänta sig när de vårdade dessa patienter. De var stressade då de tyckte att 

de var tvungna att övervaka dessa patienter jämt. De bedömde att de fysiskt sjuka 

patienterna blev misskötta, då de behövde lägga mer tid på patienter som led av psykisk 

ohälsa. De tyckte även att patientgruppen var tidskrävande vilket resulterade i en inre stress. 

I Poggenpoel et al. (2011) fanns attityder som visade att många av sjuksköterskorna inte 

kunde vårda dessa patienter utan att ha en psykolog närvarande. Då patienterna ofta var 

okontrollerbara blev sjuksköterskorna stressade, vilket ledde till att de inte kunde utföra sina 

arbetsuppgifter rätt. I Poggenpoel et al. (2011); Van Nieuwenhuizen et al. (2012) menade alla 
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sjuksköterskor att akuten inte var en passande vårdmiljö för patienter som led av psykisk 

ohälsa, då de tyckte att detta var för stressande för patienten. Medvetenhet om denna 

negativa effekt, ledde till en stressad attityd hos sjuksköterskorna vilket gjorde att de skrev 

ut eller omplacerade patienten så fort som möjligt. 

 

Undvikande 
 

I flera studier menade en stor del av sjuksköterskorna att de lät den psykiska diagnosen 

överskugga vårdandet, vilket ledde till attityder som gjorde att sjuksköterskorna undvek 

patienterna (Howard, Thornicoft 2012; Arnold, Mitchell 2008; Van Nieuwenhuizen et al. 

2012; Myburgh, Morare 2011). I Lewis & Stenfert–Kroese (2009) menade sjuksköterskorna att 

de undvek procedurer såsom att ge injektioner, ta blodprov på patienter som led av psykisk 

ohälsa. En stor majoritet av sjuksköterskorna undvek också att förklara behandlingsstrategier 

då de tyckte att patienterna ändå inte förstod. I Hopkins (2002) sågs att sjuksköterskorna 

hade en undvikande attityd till patienter som hade tidigare skadat sig själv. 

Sjuksköterskorna menade att de inte riktigt fått utbildning för att sitta och prata och ge råd 

till dem angående deras problem, så de tenderade att lämna dem ifred efter de medicinskt 

färdigbehandlat dem. Sjuksköterskorna hade en attityd av att de måste göra något som de 

inte hade fått någon utbildning för och detta väckte en känsla av bitterhet och hjälplöshet, 

som i sin tur ofta ledde till undvikande av denna patientgrupp. 

I Arnold & Mitchell (2008) fanns attityder hos sjuksköterskorna, som ledde till att de undvek 

att tilltala patienterna under vistelsen, då de ansåg att det skulle det skulle komma fram mer 

problem än som var hanterbart. I Plant & White (2013) rapporterade sjuksköterskorna 

liknande attityder då de medvetet undvek psykisk sjuka patienter. Men i stället för att vara 

rädda för att patienterna skulle börja öppna sig var de rädda för att tala om deras problem 

skulle ha en dålig effekt och skulle orsaka ytterligare problem. I Hatcher (2005) uttryckte sig 

en sjuksköterska gällande avdelningens undvikande attityder, det fanns en patient som led 

av psykisk ohälsa på avdelningen som bara vandrade runt utan att få hjälp, vårdplan eller 

vårddokumentation. Det var som om vårdavdelningen bara väntade på att patienten skulle 

skriva ut sig själv. Likande resultat sågs i Sharrock & Happell (2005) där sjuksköterskor med 

mindre arbetslivserfarenhet tenderade att undvika patienterna som led av psykisk ohälsa. 



 

 

19 
 

 

Rädsla 
 

I Fitzgerald & Reed (2005) visade det sig att negativa personliga upplevelser och negativa 

tidigare erfarenheter förstärkte deltagarnas uppfattning om att risken för skada ökar vid 

vård av patienter som lider av psykisk ohälsa vilket därmed ökade rädslan hos personalen. 

Lewis & stenfert–Kroese (2009) visade att en stor majoritet av sjuksköterskorna en 

försiktighet till att närma sig dessa patienter då de var rädda att de skulle börja agera 

aggressivt. Deras attityd mot dessa patienter gjorde att de önskade att personens vårdare 

skulle stanna med hen under hela vårdtiden. I Arnold & Mitchell (2008) utryckte 

sjuksköterskorna en frustration när yngre patienter som led av psykisk ohälsa och som 

uppvisade ett aggressivt beteende blev bort sanktionerade till en ”säkrare plats” enligt lagen 

om psykiatrisk tvångsvård, medan äldre dementa med samma aggressiva beteende blev 

kvar på avdelningen. Vetskapen om att de äldre agiterade patienterna blev kvar på 

avdelningen gjorde att sjuksköterskorna gick runt med en rädd attityd till dessa patienter, 

vilket ledde till att man agerade osäkert kring patientgruppen. I Poggenpoel et al. (2011); 

Myburgh & Morare (2011) ansåg sjuksköterskorna att dessa patienter var så oförutsägbara, 

vilket gjorde att sjuksköterskorna kände att de inte hade någon kontroll och det skapade 

rädsla. Sjuksköterskorna ansåg att om de förväntade sig det värsta av patienten, var de 

mycket säkrare. Rädsla för en tidigare patient tenderade att överskrivas till nästa patient 

med psykisk ohälsa. I Fitzgerald & Reed (2005) utryckte sjuksköterskorna rädsla, detta sågs 

bero på bristande säkerhet och stöd på arbetsplatsen. De kände sig särskilt utsatta på 

arbetsplatsen under de timmar när det fanns mindre personal tillgänglig och den enda form 

av säkerhet var den lokala polisen. I Fitzgerald, Reed (2005); Liggin, Hatcher (2005) 

uttrycktes rädsla över bristen på kunskap och skicklighet för att ta hand om patienter med 

psykisk ohälsa och behovet av fortlöpande utbildning för att hjälpa dem att övervinna denna 

rädsla. I Poggenpoel et al. (2011) visade det sig att sjuksköterskornas rädsla påverkade deras 

funktion, vissa förlorade temperamentet och andra undvek patienterna. I Liggin & Hatcher 

(2005) beskrev en av sjuksköterskorna en rädsla att förnedra patienten. De menade att den 

stigmatiserade synen som fanns mot patienter som led av psykisk ohälsa var orsaken till 

rädslan, som i vissa fall var en hindrande faktor för en adekvat vård. 
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Fördomsfull  
 

I Lethoba, Netswera & Rankhumise (2006) tyckte en stor del av sjuksköterskorna att psykiskt 

sjuka patienter ville vara i centrum och få uppmärksamhet, till exempel genom att ta av sig 

kläderna eller prata med sig själva när det fanns människor runt omkring dem. De hade en 

attityd till psykiskt sjuka patienter som mycket oförutsägbara. Arnold & Mitchell (2008) 

uttryckte sjuksköterskor attityder till patienter som led av psykisk ohälsa som mer krävande 

att ta hand om, än patienter som led av fysisk ohälsa. De såg dessa patienter som mera 

glömska, utmanande och aggressiva. Alla sjuksköterskor påtalade att de ”märkte” 

patienterna när de haft en eller flera episoder av olämpligt beteende, då de sett många 

patienter med psykisk ohälsa uppträda allt mer agiterat och kränkande mot personalen och 

andra patienter. Sjuksköterskorna ansåg att om de förväntade sig det värsta av patienten, var 

de mycket säkrare. I MacNeela et al. (2012) ansåg sjuksköterskorna att patienter som led av 

psykisk ohälsa tog upp mera tid och energi från mer legitimt ”somatiskt” vårdarbete och 

andra patienter. 

I Liggin, Hatcher (2005); Ndetei et al. (2009) ; Mavalunda (2000); Arnold & Mitchell (2008); 

Poggenpoel, Myburgh & Morare (2011). Menade sjuksköterskorna att patienter som led av 

psykisk ohälsa var olämpligt placerade när de vårdades på somatisk avdelning, detta 

berodde på att sjuksköterskorna ansåg att dessa patienter bara kunde behandlas i psykiatrin 

och att det inte ingick i deras yrkesroll. I Lewis & Stenfert - Kroese (2009) fanns snarlika 

fördomsfulla attityder då majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de inte kunde placera 

patienter som led av fysisk ohälsa i samma rum som patienter som led av psykisk ohälsa, då 

sjuksköterskorna tyckte att psykiskt sjuka patienterna var störande. I Poggenpoel et al. (2011) 

hade en majoritet av sjuksköterskorna fördömmande attityder mot psykiskt sjuka patienter. 

De såg dem som alldeles för tidskrävande och att de stal tid från de övriga patienterna på 

avdelningen. I Van Nieuwenhuizen et al. (2012) påtalade sjuksköterskorna en allvarlig 

händelse som uppkommit på grund av deras fördomsfulla attityder, där en person som 

blivit utskriven, återkom inom 24 timmar och sedan avled. Sjuksköterskorna påtalade att 

patientens beteende tydde på att de hade och göra med hennes psykiska diagnos och därför 

såg de ingen anledning att utreda henne. En liknande incident skedde med en patient som 

var känd sedan tidigare av personalen och som led av schizofreni. Vid bedömning ansåg 



 

 

21 
 

sjuksköterskorna att hans förvirring berodde på grund av hans psykiska ohälsa och han 

skickades till den psykiatriska vården, senare framkom det att han drabbats av en 

skallskada. Personalens fördomar ledde till fel i vården. I en studie av MacNeela et al. (2012) 

genomfördes ett simulerat patientfall med en 25-årig patient (Noel) som remitterats från en 

psykiatrisk akutvårdsavdelning till en somatisk avdelning. Sjuksköterskorna fick utvärdera 

patientens omvårdnadsbehov. Alla sjuksköterskornas bedömningar påverkades av 

fördomsfulla attityder kring hans psykiska tillstånd och blev därför ensidiga.  

En mer avvikande fördomsfull attityd fanns i Lethoba et al. (2006), där större delen av 

deltagarna ansåg att psykisk ohälsa orsakades av trolldom.  

 

Osäkerhet 

 

I Mavundla (2000); Sharrock (2005) visade det sig att sjuksköterskor hade bristande kunskap 

och färdigheter som krävs för att vårda de psykiskt sjuka patienter som de stöter på i sina 

enheter, detta framkallade en negativ självbild samt en osäker attityd. De ansåg att de inte 

var tillräckligt utrustade för att vårda av sådana människor, effektivt. De flesta av 

sjuksköterskorna bekräftade deras okunskap om psykisk sjukdom. Sjuksköterskor på 

vårdenheter visste inte hur de skulle vårda psykiskt sjuka människor. Sjuksköterskorna 

menade att de behövdes någon skicklig och kunnig för att förstå patienten.  

I Hopkins (2002) fanns en återkommande attityd som uttrycktes av sjuksköterskorna, de 

tyckte att de inte hade kompetens för att ta itu med patienter som var psykiskt lidande, 

särskilt inte de som hade självskadeproblematik. De talade om att "rådgivning" var något 

som dessa patienter krävde. I Plant & White (2013) erkände alla deltagare att oavsett deras 

nuvarande kunskaper och färdigheter är det svårt att identifiera och bedöma patienter med 

psykisk sjukdom, det har det alltid varit och kommer alltid att vara utmanande. En av 

attityderna som uttrycktes var att patienter med psykisk sjukdom inte var lätta att "fixa" och 

de var inte alltid säker på om patienten sökte behandling för akuta symtom på psykisk 

sjukdom eller om de "bara sökte uppmärksamhet”. De angav att de brukar se slutresultatet 

av deras arbete med medicinska patienter, men detsamma gäller inte för patienter med 

psykisk sjukdom. Alla deltagare såg dessa patienter som en utmaning som ledde till en 

osäkerhet. Reed & Fitzgerald (2005) påtalade sjuksköterskorna att de var sårbara och osäkra i 

sin yrkesroll både etiskt och juridiskt. De kände ett stort ansvar och osäkerhet i situationer 
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där patienter med psykisk ohälsa förväntades utgöra hot mot sig själva och mot 

vårdpersonal och andra patienter. I Plant & White (2013) beskrev en av deltagarna mötet 

med psykisk sjuka patienter en upplevelse av osäkerhet då hen inte var rädd att bli skadad, 

utan osäkerhet av vad som kunde inträffa i mötet. En deltagare angav en önskan att hjälpa 

patienter med psykisk sjukdom, men kämpade med bristen på kunskap och färdigheter i 

diagnos och behandling. Lewis & Stenfert-Kroese (2009) en stor majoritet av 

sjuksköterskorna påtalade en osäkerhet till om de hade tillräcklig utbildning för att vårda 

dessa patienter. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors attityder till patienter 

som lider av psykisk ohälsa inom somatisk slutenvård. Kriterierna för litteraturöversikt var 

att de valda artiklarna skulle gälla sjuksköterskor som arbetar inom somatisk slutenvård 

samt deras attityder till psykisk ohälsa hos inneliggande patienter. De fanns dock ett 

begränsat antal artiklar som uppfyllde dessa kriterier. Många av de funna artiklarna 

handlade om sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin eller behandlade upplevelser 

vilket inte var det vi var intresserade av. Av de funna artiklarna var fem kvantitativa studier 

och tio kvalitativa. De kvalitativa studierna visade sig vara mycket användbara då de 

fångade sjuksköterskornas attityder på ett mer beskrivande sätt än de kvantitativa studierna. 

De kvantitativa studierna i sin tur innehöll ett mycket större antal deltagare men var inte lika 

beskrivande som de kvalitativa studierna. Då de sammanstämde i resultat stärker de 

studiens trovärdighet. I Lewis & Sternfert- Kroese (2010); Lethoba et al. (2006) var det ett 

större bortfall. Då detta inte påverkar de svarande sjuksköterskornas attityder och 

överensstämmer med de andra studiernas resultat, ses dessa som relevanta mot syftet och 

har inte påverkat resultatet i denna litteraturöversikt. I sju av studierna deltog andra 

yrkeskategorier inom omvårdnad förutom sjuksköterskor. Men i sex av dessa studier var de 

lätt att utläsa vilka resultat som gällde sjuksköterskor. Det kan ha påverkat studiens resultat, 

men då majoriteten var sjuksköterskor bedömdes artikeln ändå vara relevant för syftet. Alla 

artiklarna i denna studie var skrivna på engelska och det finns en risk för misstolkning av 

meningar och fraser vid översättning från engelska till svenska. I denna studie fanns ingen 

avgränsning vad gäller artiklarnas ursprungsland och endast en av resultatartiklarna var 
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från Sverige. Det kan ses som en svaghet i urvalet av artiklar, då resultatet gärna ska gå att 

överföra på förhållanden inom den svenska sjukvården. Men samtidigt kan det ses som en 

styrka att artiklarna både haft varierande design, metod och ursprungsländer och samtidigt 

uppvisat så pass lika resultat. De liknande resultaten talar således för att attityder till psykisk 

ohälsa inom sjukvården är lika över hela världen och därför överförbar till Svensk sjukvård. 

Då vi var två författare som skrivit arbetet ses detta som en fördel, då olika synvinklar och 

samarbetet styrker vårt arbete. I denna litteraturöversikt är artiklarna avgränsade till <15 år, 

detta kan ses som en svaghet då det helst inte bör förekomma artiklar som är äldre tio år. Vid 

avgränsning <10 år ansågs att ett för smalt sökresultat framkom, vilket ledde till att tillräcklig 

styrka inte kunde uppnås i arbetet. Vid granskning av artiklarna som var äldre än tio år sågs 

inga skillnader i resultatet gällande sjuksköterskornas attityder och valde därför 15 år som 

avgränsning för att få en större bredd i vårt resultat. Alla valda artiklar är etiskt granskade.  

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom varierande attityder till patienter som led av psykisk ohälsa. Men 

övergripande var att sjuksköterskor hade negativa attityder till patientgruppen. I Zolnierek-

Diamond (2009) fann man att sjuksköterskor hade en uppfattning att de skulle möta 

patienter med psykisk ohälsa på tre olika plan tankemässigt, känslomässigt och 

beteendemässigt. 

Dock var sjuksköterskors beteende gentemot patienten mer positivt än deras tankar och 

känslor kring dem. Trots att psykiatrireformen trädde i kraft 1995 vars syfte var att 

normalisera psykiatrins patienter genom att minska diskriminering och social isolering. 

Detta tolkas som att attityderna sitter i individen själv och att nya lagar och föreskrifter inte 

direkt leder till förändring i individens synsätt. Denna slutsats styrks med Liljas (2007) 

doktorsavhandling som beskriver att grunden till förändring finns redan idag i 

psykiatrireformens ideala normaliseringsbegrepp. Dock måste politiker och tjänstemän inom 

vård och omsorg börjar leva upp till lagens syfte. Detta kräver att synen på en person med 

psykisk ohälsa eller psykiskt handikapp måste ändras. På samma sätt som till exempel synen 

på homosexuella ändrats från att de varit ställda i bakgrunden och levt i ett utanförskap, till 

att bli sedda som fullvärdiga samhällsmedborgare. Zolnierek-Diamond (2009) fann att 
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patienter med psykisk ohälsa egnas hälsouppfattning snarare än blotta närvaron psykisk 

sjukdom, har en inverkan på komplexiteten i vården och användningen av hälso- och 

sjukvårdstjänster. Detta kan ha samband med medias och samhällets syn på dessa individer 

och att patienterna stigmatiserar sig själva. I Thornicoft, Rose & Kassam (2009) såg man att 

mycket tydde på att få personer som lider av psykisk ohälsa sökte vård, ett av dessa hinder 

är att patienterna begränsar kontakten med vården för att undvika att stämplas som psykiskt 

sjuka. 

Vilket även det tyder på att psykisk ohälsa bör genomgå en normaliseringsprocess på ett 

världsövergripande plan. Framförallt är det viktigt att få mer praktisk erfarenhet för att 

kunna intrigera med och vårda patienter med psykisk ohälsa på ett adekvat sätt. Svårigheter 

att utveckla en vårdrelation med patienten framkom i resultatet vilket bland annat 

förklarades med överbeläggningar och personalbrist. En annan anledning sågs vara 

sjuksköterskornas osäkerhet i att närma sig patienterna vilket påverkade vårdrelationen 

negativt, osäkerheten ledde till att de undvek interaktion med dessa patienter. Enligt Katie 

Eriksson består karitativ omsorg av kärlek och välgörenhet och bygger på respekt och 

vördnad för människans helighet och värdighet. Enligt teorin är det lidande som uppstår en 

följd av bristande karitativ vård och är en kränkning av den mänskliga värdigheten 

(Eriksson 1990). Sjuksköterskor med mer positiva attityder till att vårda patienter med 

psykisk störning uppgav att de utvecklade en vårdrelation med patienten vilket resulterade i 

en bättre vård, men sjuksköterskor som ogillade att vårda dessa patienter fick negativ 

feedback från patienterna och på den vård de tillhandahöll. Ett intressant fynd som framkom 

ur resultatet var att vårdrelation bara nämndes i de studier där sjuksköterskorna hade mer 

positiva attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa. I Angermeyer & Dietrich (2005) 

fann de att samhället uppfattar personer som har en psykisk störning som farliga och 

aggressiva. Resultatet visar att hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter som lider 

av psykisk ohälsa, stämmer överens med allmänhetens. Det finns även studier som visar att 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk sluten vård är associerat med en 

ökad risk för våld. Flera studier lyfte bristen på kunskap hos sjuksköterskor i att vårda 

patienter som lider av psykisk ohälsa. Brist på kunskap ledde till att sjuksköterskor kände sig 

osäkra i hur de skulle närma sig och prata med dessa patienter. Konsekvensen blev bland 

annat att sjuksköterskorna undvek denna patientgrupp exempelvis genom att inte prata med 

patienten om dennes psykiska problem. Socialstyrelsen (2016a) samt WHO (2004) beskriver 
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att personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker 

vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag. Nankivell, Platania-Phung, 

Happell & Scott (2013) fann att det var ovanligt att sjuksköterskor tog upp frågan om de 

mänskliga rättigheterna för att förbättra vården och tillgången av fysisk hälso- och sjukvård 

för patienter som led av svår psykisk ohälsa. Orsakerna syntes vara dålig tillgång, kliniska 

hinder och attityd hinder hos sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor uttryckte även osäkerhet i 

att bedöma patientens hälsotillstånd. Osäkerhet i att inte kunna förutse och hantera 

patientens beteende ledde till att sjuksköterskorna inte kände sig bekväma i att vårda dessa 

patienter. 

Resultatet visade att undvikande av patienten, negativt påverkade sjuksköterskornas 

förmåga att ge dem omvårdnad. Om sjuksköterskan undviker patienten blir det självklart 

svårt att etablera en relation och en naturlig konsekvens av det är att omvårdnaden påverkas 

negativt. Eriksson (1990) beskriver att all vård skall utgå från människogemenskap och att 

grundmotivet skall utgöras av Caritas motivet. Om man utgår från det innebär det att vilja 

vårda och att man motiveras av den djupa viljan att hjälpa patienten, oberoende av rådande 

yttre och inre omständigheter. Enligt resultatet är det ingalunda givet eller självklart idag. 

Toombs (2012) menade att psykisk ohälsa ledde till stora utmaningar för vården, att 

individer som lider av depression har 13 % högre risk att avlida på grund av den givna 

sjukhusvården, än patienter som vårdas utan psykiska störningar. Individer som lider av 

schizofreni har en ökad risk att drabbas av vårdrelaterade infektioner vid inläggning på 

intensivvårdsavdelning än andra inneliggande patienter. Man såg att de individer som lider 

av psykisk ohälsa eller beroende missbruk tenderar att i större uträkning lida av sämre hälsa 

och uppsöka akutvård i större utsträckning. Socialstyrelsen (2016b) bedömer det som mycket 

viktigt att somatisk sjuklighet hos patienter som lider av psykisk ohälsa uppmärksammas 

och att olika möjliga mekanismer som påverkar överdödligheten studeras. De beskriver att 

landstingen bör vidta nödvändiga åtgärder i syfte att minska den ojämlikhet i dödlighet i 

sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke som finns mellan patienter med psykiatrisk ohälsa 

och övriga patienter. Somatisk sjukdom hos personer med psykisk ohälsa är således ett 

viktigt granskningsområde för Socialstyrelsens tillsyn. 

Att avståndstagande tas till patienten innebär kränkning av dennes rättigheter. Betydelsen 

av kunskap visade sig då sjuksköterskor som fick stöd och utbildning av 

psykiatrisjuksköterskor upplevde ökad bekvämlighet, känsla av kontroll och mindre rädsla i 
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att vårda patienter som hade en psykisk störning. Sjuksköterskor uttryckte behov av 

kunskap och färdigheter (till exempel kommunikativa/terapeutiska) för att kunna förbättra 

integrering och ge dessa patienter adekvat vård. Samband sågs mellan kunskap hos 

sjuksköterskorna och positiva attityder. I Toombs (2012) såg man att sjuksköterskor 

”märkte” patienten och de förblev ett med sin diagnos vilket påverkade kommunikationen 

och patient- sjuksköterske- relationen samt patientens utfall. Enligt Zolnierek-Diamond 

(2009) bör vården av personer som lider av psykisk ohälsa inte reduceras. Att vårda patienter 

som lider av psykisk ohälsa inom somatisk vård är inte ett kortvarigt problem, där 

utskrivning av patienter kan ske när de är medicinskt färdigbehandlade. Utan uppföljning, 

vidare förflyttning till annan vård tenderar dessa patienter återkomma med nya medicinska 

problem. Sjuksköterskorna trodde att genom att prata om patientens livssituation skulle de 

förvärra situationen för patienten samt att de inte tyckte att det ingick i deras 

arbetsuppgifter. Denna syn på patienter med psykisk ohälsa ledde till att sjuksköterskorna 

inte tog sitt professionella ansvar (SFS1982:763). 
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Slutsats 
 

Personer med psykisk ohälsa drabbas i mycket större utsträckning än den övriga 

befolkningen av somatisk ohälsa, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes och 

hypertoni. När personer med psykisk ohälsa söker vård för somatiska åkommor är 

sjuksköterskorna inte tillräckligt förberedda och de föreligger många negativa attityder kring 

vårdandet av psykisk sjuka patienter. Detta kan bero på att sjuksköterskorna inte hade 

kompetens eller erfarenhet nog av denna patientgrupp vilket i sin tur ledde till rädsla, 

fördomar och osäkerhet. Detta tyder på att sjuksköterskor behöver kompetensutvecklas vad 

gäller psykisk ohälsa. Författarna tror även att det behövs läggas mer vikt under 

sjuksköterskeutbildningen vad gäller psykisk ohälsa, för att ha större förståelse och kunna 

vårda dessa patienter på bästa möjliga sätt när man börjar arbeta. Det vore önskvärt att 

utforska en metod i hur man ska kunna integrera psykisk omvårdnad på somatiska 

vårdavdelningar. Detta skulle kunna vara en början att minska på skillnader vad gäller 

sjuksköterskeprofessionens utgångspunkt att arbeta holistiskt och hälsofrämjande. Samt 

även inkludera socialstyrelsens föreskrifter om personcentrerad vård och hur verkligheten 

ser ut idag inom somatisk slutenvård. 
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Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/(bortfa

ll) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Poggenpoel & 

Myburgh & 

Morare. 
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beskriva 

sjuksköterskors 
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Sjuksköterskor 
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avdelning 
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bekvämlighets 

urval, 

Fenomenologisk 
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Liggins & 

Hatcher. 

(2005) 

Nya Zealand  
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erfarenheter från 

patienter och 

sjuksköterskor 

på 

allmänsjukhus, 

med inriktning 

på stigma i 

relation till 

psykisk ohälsa 

Kvalitativ  5 st. patienter & 

5 st. 

Sjuksköterskor  

Semistrukturera

de/öppna frågor, 

bekvämlighets 

urval, 

Grundad teori 

6 st 

huvudkategorier

: det är en 

skrämmande 

bransch, allt är 

hopplöst, hon är 

en av dem, 
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kunna relatera, 

du är inte sjuk 

på riktigt, spela 

Hög kvalitet 



 

 

 

efter 

spelreglerna 

Björkman, 

Angelman & 

Jönsson. 

(2008) 

Sverige 
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attityderna till 

och emot 

personer som 

lider av psykisk 

ohälsa hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

somatisk eller 

psykiatrisk 

avdelning 

Kvantitativ  150 

frågeformulär. 

120 st. 

sjuksköterskor 

Bortfall, 30 st. 

Bekvämlighetsur

val, tvärsnitts 

studie, 

frågeformulär, 

attityd skala,   

Sjuksköterskor 

som arbetade på 

en somatisk 

avdelning hade 

mer negativa 

attityder mot 

personer som led 

av schizofreni, 

än de som 

arbetade på 

psykiatrisk 

avdelning  

Hög kvalitet 

Ndetei, 

Khasakhala, 

Mutiso & 

Mbwayo. 

(2011) 
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Att utreda 

kunskap, 

attityder & 

uppfattning 

gällande psykisk 

ohälsa hos 

personal inom 

allmänsjukhus 

Kvantitativ 

 

644 st. 

sjukvårdsperson

al 

Sjuksköterskor 

327 st.  

Bortfall 12 st. 

tvärsnitts studie, 

/strukturerad 

djup 

självskattnings 

frågeformulär,   
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tyckte att 

personer som led 

av psykisk 

ohälsa kunde 

vårdas på ett 

allmänsjukhus, 

desto äldre 
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fråga desto mera 
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ohälsa 

Hög kvalitet 
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Kassam, 

Graham, 

Murray, Howard 
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hitta faktorer 

som är orsaken 

Kvalitativ 30 st. 
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al 

Sjuksköterskor 
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bekvämlighetsur
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Flera saker 
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ohälsa, 
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psykiatrisk 
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ohälsa, av 

sjuksköterskor 
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sjuksköterskor 
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bekvämlighetsur
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sjuksköterskor 
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bekvämlighets 
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Fokusgrupps 
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framkom, 
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psykisk ohälsa 
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Sjuksköterskorna

s attityder att 
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uppfattning av 
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sjuksköterskor 
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bekvämlighetsur

val. 
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mentalvård på 

allmänsjukhus, 
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med 

sjuksköterskor 

som använder 
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Kvalitativ 9 st. 

sjuksköterskor 

Deltagande 

actionforsknings 
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Fokusgrupper, 

observationer, 

action, 

utvärdering 

Sjuksköterskorna 

fick bättre 

förståelse över 

sina svagheter & 

styrkor. En ökad 

medvetenhet 

över deras 

känslors & 

antagandes 

påverkan på 

vården. 

Hög kvalitet 
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Stenfert- Kroese 

(2009) 
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Undersöka 

attityder och 

emotionella 

reaktioner hos 

sjuksköterskor 

till patienter med 

psykisk ohälsa 

som arbetar på 

allmänsjukhus,  

Kvantitativ 100 st. 

svarsformulär 

skickades ut och  

48 st 

svarsformulär 

åter skickades.  

34 st. 

registrerade 

sjuksköterskor, 1 

st. 

sjuksköterskestu

dent  

Bortfall 52 st. 

Självrapporterin

gs formulär, 

Attityd skala, 

vignette skala 

samt emotionell 

skala.  

Sjuksköterskor 

rapporterades ha 
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negativa känslor 

& mindre 

positiva känslor 

när man skötte 
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med psykisk 

ohälsa, jämfört 
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med fysisk 

ohälsa 
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Aydin, Yigit, 

Inandi & 

Kirpinar. 

(2001) 

Turkiet 

 

Utreda och 

jämföra attityder 

hos 

sjukvårdsperson

al gällande stora 

psykiska 

diagnoser: 

schizofreni & 

depression.  

Kvantitativ 160 st. 

sjukvårdsperson

al 

40 st. akademier 

40 st. 

psykiatriker 

40 st. 

sjuksköterskor  

40 st. övrig 

sjukvårdsperson

al  

Bortfall: 

2 st. 

sjuksköterskor & 

4 st. psykiatriker 

Randomiserad, 

1, frågeformulär, 

2, 

gruppfrågeform

ulär, vignette 

skala. 

Trots att alla 

deltagande hade 

tillräcklig 

kunskap fann 

man en 

överhängande 

negativa 

attityder 

gällande psykisk 

ohälsa. 

Hög kvalitet 

Mavundla. 

(2000) 

Afrika 

Utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

att vårda 

patienter som 

lider av psykisk 

ohälsa i ett 

allmänsjukhus i 

Durban  

Kvalitativ  12 st. 

sjuksköterskor 

Meta design, 

Utforskande, 

Beskrivande, 

kontextuell 

design  

Bekvämlighetsur

val, 

djupintervjuer.  

Fyra st. 

huvudteman 

framkom: 

uppfattning om 

sig själv, 

uppfattning om 

patenten, 

uppfattning om 

känslor som 

hindrar 

vårdandet av 

den psykiskt 

Hög Kvalitet 



 

 

 

sjuka & 

uppfattning om 

miljön 

Hopkins 

(2002) 

England 

Skapa en 

förståelse över 

hur det är som 

sjuksköterska att 

vårda patienter 

som har skadat 

sig själv 

Kvalitativ design 4 st. 

sjuksköterskor 

Etnografisk, 

beskrivande, 

Patient 

observationer, 

semi- 

strukturerade 

intervjuer  

Tre 

huvudteman: 

sysselsättning, 

hur patienterna 

deltog & 

strategier som 

sjuksköterskor 

använde för att 

hantera problem 

Hög kvalitet 

Lethoba, 

Netswera & 

Rankhumise. 

(2006) 

Afrika 

Beskriva 

sjuksköterskors 

förståelse för att 

vårda psykiskt 

sjuka patienter 

på ett 

allmänsjukhus 

Kvantitativ 

design  

170 st. 

frågeformulär 

delades ut, 124 

st. återlämnades. 

Bortfall 46 st. 

Frågeformulär, 

Likert- skala 

Sjuksköterskorna 

hade mestadels 

en positiv 

uppfattning 

gällande 

vårdandet av 

psykiskt sjuka på 

ett 

allmänsjukhus. 

Hög kvalitet 

Sharrock & 

Happell 

(2005) 

Australien 

Beskriva 

upplevelsen av 

att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa 

Kvalitativ design 4 st. 

Sjuksköterskor 

Grundad teori. 

Semi- 

strukturerade, 

individuella 

djupintervjuer 

sjuksköterskor 

strävar efter 

kompetens. 

De såg de mentala 

hälsobehov  

Patienterna 

behövde och deras 

Hög kvalitet 
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