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Sammanfattning 

En ökad utbredning av psykisk ohälsa ses världen över och är ett stort 

folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Fysiska besvär som inte blivit tagna på 

allvar av den somatiska vården, självstigma, samt vårdpersonalens okunskap är 

faktorer som gör att många patienter med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård. En 

del i sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, för att främja hälsa hos 

patienter med psykisk ohälsa krävs bland annat fördjupad kunskap om psykisk ohälsa. 

Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa i den somatiska vården. En litteraturstudie genomfördes med 

litteratursökningar i tre databaser och åtta artiklar inkluderades. Materialet 

bearbetades med stöd från innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: 

Vårdpersonalens erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa; Vårdpersonalens 

erfarenheter av bristande kunskap om psykisk ohälsa; Vårdpersonalens erfarenheter 

av organisationsstrukturer. Resultatet visade att vårdpersonalen hade bristande 

kunskap om psykisk ohälsa. En oförberedd organisation, kännetecknad av tidsbrist 

hos vårdpersonalen framkom även. Tidsbristen ledde till att det inte fanns möjlighet 

att etablera en förtroendefull relation. Majoriteten av vårdpersonalen hade en välvilja 

gentemot patienter med psykisk ohälsa. Vårdpersonalen upplevde att ingen tog ansvar 

för patienterna med psykisk ohälsa och att de ständigt föll mellan stolarna.  
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Abstract 

An increased prevalence of mental illness is seen worldwide and it's a major public 

health issue both in Sweden and global. Physical problems that haven't been taken 

seriously, self-stigma and healthcare professional´s lack of knowledge are influencing 

parts that make patients with mental illness less willing to seek care. One of the 

nurse's fundamental responsibilities is to promote health. In order to promote health 

among patients with mental illness, better knowledge about mental illness is required. 

The aim of this study was to illustrate healthcare professional´s experiences of 

nursing patients with mental illness in the somatic healthcare. A literature study was 

accomplished with searches in three databases and eight articles were included. The 

material was analysed with support from content analysis. The result emerged in three 

categories: Healthcare professional´s experiences of patients with mental illness; 

Healthcare professional´s experiences of lacking knowledge about mental illness; 

Healthcare professional´s experiences of organizational structures. The findings 

revealed that the healthcare professionals experienced a lack of knowledge about 

mental illness. An unprepared organization characterised by lack of time was also 

found. The lack of time led to impossibility to establish a trustful relationship. The 

majority of the healthcare professionals had a benevolence towards the patients with 

mental illness. A feeling that the patients always fell between the chairs and that 

nobody takes responsibility for them occurred by the healthcare professionals.  
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Inledning 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018) ses en ökad utbredning av psykisk 

ohälsa världen över, med stora konsekvenser på den globala hälsan och inverkan på 

mänskliga och sociala rättigheter. Hälso- och sjukvården har inte hunnit anpassa sig 

till den ökade utbredningen av psykisk ohälsa, vilket medför att tillgången och 

efterfrågan av vård inte stämmer överens i världen (WHO, 2018). Även i Sverige har 

psykisk ohälsa ökat sedan början av 1990-talet, vilket lett till en ökad efterfrågan av 

vård (Socialdepartementet, 2012). År 2016, uppgav 73 procent av Sveriges befolkning 

att de upplevde en god psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Resterande 27 

procent (Folkhälsomyndigheten, 2019a), upplevde någon typ av psykisk ohälsa, vilket 

innebar allt från en psykiatrisk diagnos, såsom schizofreni, till psykiska besvär som 

stress, oro och sömnsvårigheter (SBU, 2019). Östman och Björkman (2014) beskriver 

att över 50 procent som lider av psykisk ohälsa även är i behov av vård för fysiska 

besvär. Enligt Socialdepartementet (2012) får patienter med psykisk ohälsa ett sämre 

mottagande inom den somatiska vården än patienter som enbart söker för fysiska 

besvär, trots att patienter med psykisk- och fysisk ohälsa har samma rätt till 

högkvalitativ, evidensbaserad, jämlik och säker vård (Socialdepartementet, 2012).  

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) har sjuksköterskan fyra 

ansvarsområden, lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa samt förebygga 

sjukdom. Ansvarsområdena är grundläggande för den goda omvårdnaden (ICN, 

2012). Kunskapsbrist hos vårdpersonal i den somatiska vården, leder till att patienter 

med psykisk ohälsa drabbas av negativa skillnader i vårdandet jämfört med patienter 

med enbart fysiska besvär (Myndigheten för vårdanalys, 2014). Ross och Goldner 

(2009) konstaterar att sjuksköterskor ofta har en känsla av rädsla, skuld, fientlighet, 

samt negativa inställningar gentemot patienter med psykisk ohälsa, vilket bidrar till en 

negativ inverkan på omvårdnaden. I vården är stigma och diskriminering mot 

patienter med psykisk ohälsa ett stort problem som bör uppmärksammas. För att 

minimera både stigmatisering och diskriminering, måste åtgärder vidtas i mötet med 

patienterna (Ross & Goldner, 2009). 

 

Bakgrund 

Hälsa – att vara i välbefinnande 

Enligt WHO (2006) definieras hälsa som: “Ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro från sjukdom” (s. 1). Hälsa är 

en dynamisk process i ständig rörelse, där flertal komponenter interagerar med 

varandra. Hälsoprocessens kärna består av människan som helhet, psykologiskt, 

biologiskt och andligt (Eriksson, 2018). Eriksson nämner att hälsa inte är något som 

kan “ges” till en annan människa, utan människan “är” hälsa. Hälsan är relativ, alltså 

inte mätbar och den varierar från person till person. Det är en subjektiv känsla, där 
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varje enskild individ är sin egen referens på hälsa (Eriksson, 2018). Eriksson (2018) 

lyfter tre mänskliga systemnivåer på hälsobegreppet: den animala, mänskliga och 

kulturella nivån med utgångspunkt av Koorts (1974) syn på människan. Den animala 

nivån, innefattar antingen förekomst eller frånvaro av objektiva, fysiologiska symtom. 

Utgångspunkt för den andra dimensionen av hälsobegreppet, den mänskliga nivån, 

innefattar den subjektiva upplevelsen av att vara frisk eller sjuk. Upplevelsen av att 

vara sjuk eller frisk påverkas av många faktorer. Det är en självklarhet, att en del av 

upplevelsen beror på förekomst av objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2018), men 

som nämnts av WHO (2006) kan välbefinnande upplevas trots närvaro av sjukdom. 

Slutligen, den tredje dimensionen inom hälsobegreppet handlar om att människor 

påverkas och fungerar på en kulturell nivå, där kultur såsom det sociala arvet och 

samhället har inflytande på individens inställningar och värderingar (Eriksson, 2018). 

I WHOs Mental health action plan 2013-2020 beskrivs begreppet psykisk hälsa, 

vilket innebär en känsla av välbefinnande, där den enskilde individen är förmögen att 

inse sina förmågor, hantera daglig stress, samt kunna arbeta produktivt och bistå 

samhället. Avgörande faktorer för psykisk hälsa är inte enbart individuella 

egenskaper, såsom förmågan att hantera känslor, beteenden och samverkan med 

andra, utan även ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och miljömässiga faktorer 

avgör (WHO, 2013). Folkhälsomyndigheten (2019b) påpekar att en förutsättning för 

psykisk hälsa är tillgång till resurser, såsom utbildning, arbete och försörjning. I 

dagens samhälle ses en ojämlikhet i psykisk hälsa och för att hälsan ska bli mer 

jämlik, krävs mer jämlika livsvillkor och resurser (Folkhälsomyndigheten, 2019b). I 

litteraturen kan en tydlig utveckling mot ett totalt hälsobegrepp ses, men det kan 

fortfarande urskiljas hur den psykiska hälsan skiljs från det allmänna hälsobegreppet 

(Eriksson, 2018).  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp (SBU, 2017) och innefattar psykiatriska 

diagnoser samt dysfunktion i utveckling eller psykosociala funktioner 

(Socialdepartementet, 2012). Även psykiska besvär som inte diagnostiseras som 

psykisk sjukdom, till exempel sömnsvårigheter, oro, ängslan, nedstämdhet och 

subjektivt lidande inkluderas i begreppet (SBU, 2017; Socialdepartementet, 2012). 

Folkhälsomyndigheten (2019b) visar på att psykisk ohälsa är ett stort problem för 

folkhälsan i Sverige. Sociala och ekonomiska förhållanden, såsom fattigdom, våld och 

social isolering, påverkar förekomsten och svårighetsgraden av psykisk ohälsa. Vilken 

tillgång individen har till resurser, såsom arbete, försörjning och utbildning leder till 

skillnader i risken att utveckla psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Enligt 

WHO (2013) är låg socioekonomisk status, alkoholmissbruk och stress vanliga 

riskfaktorer för psykisk ohälsa. Människor med psykisk ohälsa drabbas i högre 

utsträckning av invaliditet och förtida dödlighet, jämfört med den allmänna 

befolkningen. En av orsakerna är att fysiska besvär inte upptäcks i lika stor 

utsträckning hos individer med psykisk ohälsa (WHO, 2013). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019b) ökar nedsatt psykiskt välbefinnande i 
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omfattning. År 2016 uppgav 19 procent av kvinnorna och 13 procent av männen 

mellan 16-84 år nedsatt psykiskt välbefinnande. Generellt ses en högre förekomst av 

psykisk ohälsa hos kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019b) och i Sverige ökar den 

främst bland unga och vuxna med högst förgymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Samhällets syn på psykisk ohälsa 

Under en tioårsperiod har en studie genomförts av Pescosolido et al. (2010), där det 

observerades en enorm utveckling av förståelsen för sambandet mellan biologiska 

faktorer och psykisk ohälsa. Kunskapsutveckling ses hos vårdpersonal och forskare, 

men även hos allmänheten, eftersom samhället exponeras för allt mer information om 

psykisk ohälsa, dess symtom och genetiskt bakomliggande orsaker. Att psykisk 

ohälsa inte skiljer sig från fysisk ohälsa, är kunskap som gått ut till allmänheten 

(Pescosolido et al., 2010). Myndigheten av delaktighet (2014) har undersökt 

allmänbefolkningens inställning, beteende och kunskap kring psykisk ohälsa, samt 

hur de har förändrats mellan åren 2009-2013 i Sverige. Resultatet visar att 

allmänhetens inställningar har förändrats i positiv riktning, i nio av de tjugo 

undersökta inställningar finns det signifikant positiv förändring. Störst förändring 

sågs på inställningar relaterade till att psykiatriska verksamheter bör bedrivas i 

öppenvården, samt att individer med psykisk ohälsa bör ha ökad delaktighet i 

samhället (Myndigheten av delaktighet, 2014). Dock visar en studie av Schomerus et 

al. (2012) att inga förändringar i inställningen till psykisk ohälsa kan ses hos 

allmänbefolkningen, varken i positiv eller negativ riktning.   

Att vara person med psykisk ohälsa 

Stigmatisering 

Fördomar beskrivs av Corrigan och Shapiro (2010) som generaliserande inställningar 

gentemot individer i en social grupp. Diskriminering uppstår när fördomarna levs ut 

som ett beteende gentemot den sociala gruppen, som till exempel när en arbetsgivare 

med två likvärdiga sökande till en tjänst, inte anställer individen med psykisk ohälsa 

eftersom arbetsgivaren har en fördom om att personer med psykisk ohälsa kan vara 

opålitliga och farliga (Corrigan & Shapiro, 2010). Forskning visar att 50 procent anser 

att begreppet psykisk ohälsa är svårt att förstå och beskriver samtidigt hur media 

uppvisar en tragisk bild av att människor med psykisk ohälsa är våldsamma, vilket 

kan leda till rädsla gentemot personer med psykisk ohälsa (Ewalds-Kvist, Högberg & 

Lützén, 2012). 

Inställningarna till personer med psykisk ohälsa skiljde sig inte mellan vårdpersonal 

inom psykiatrin och patienter med psykisk ohälsa (Hansson, Jormfeldt, Svedberg & 

Svensson, 2013). Ye et al. (2016) beskriver hur personer med psykisk ohälsa upplever 

diskriminering både i den somatiska och psykiatriska vården, men även i sitt 

vardagliga liv. Stigmatiseringen de utsätts för av samhället kan utvecklas till 
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självstigma, vilket innebär att personen själv instämmer med de stigmatiserande 

åsikterna. Effekten av självstigma blir att personer med psykisk ohälsa begränsar sina 

liv, eftersom en förväntan om att bli utsatta för diskriminering och fördomar finns, 

oavsett om personerna har blivit utsatta för stigmatisering eller inte (Ye et al., 2016). 

Patienternas negativa inställning till personer med psykisk ohälsa beror på 

självstigma, vilket är utbrett hos personer med psykisk ohälsa (Hansson et al., 2011). 

Corrigan och Shapiro (2010) beskriver hur användningen av ordet stigma för att 

beskriva fördomar och diskriminering gentemot personer med psykisk ohälsa, kan 

vara problematiskt. Det ger personerna en stämpel, vilken blir en stor del av 

identiteten. Fokus läggs på att det är fel på individer med psykisk ohälsa och inte på 

själva problemet i att samhället upprätthåller stigmatiseringen (Corrigan & Shapiro, 

2010). I studien av Hansson et al. (2011) var negativa inställningar allmänt 

förekommande hos vårdpersonal inom psykiatrin och att yngre personal har mer 

negativa inställningar än äldre. Vårdpersonal som arbetar i slutenvården och främst 

vårdar personer med psykossjukdomar, har generellt mer negativa inställningar 

gentemot personer med psykisk ohälsa än personal som arbetar med andra 

patientkategorier med psykisk ohälsa i öppenvården (Hansson et al., 2011). Mak et al. 

(2015) förklarar att kontakt med personer med psykisk ohälsa har visat sig vara 

effektivt för att reducera stigmatisering. Hos vårdpersonal har det dock visat sig att 

återkommande kontakt med personer med kronisk och periodisk psykisk ohälsa kan 

bidra till en mer negativ inställning. För att förbereda vårdpersonal för att vårda 

patienter med psykisk ohälsa på ett adekvat sätt, krävs fortsatt utbildning, främst med 

ett holistiskt synsätt för att skapa en mer positiv syn på psykisk ohälsa (Mak et al., 

2015). Ye et al. (2016) påpekar att vårdpersonal har en viktig roll i att avstigmatisera 

psykisk ohälsa. 

Mötet med den somatiska vården 

Enligt Björkenstam et al. (2012) ökade risken för förtida dödlighet vid psykisk ohälsa, 

främst vid samtidigt substansmissbruk. De Hert et al. (2011) visar att många fysiska 

sjukdomar har högre prevalens hos personer med psykisk ohälsa, vilket medför en 

kortare livslängd jämfört med den generella befolkningen. Livsstilsfaktorer som kan 

förändras till det bättre och biverkningar av psykofarmaka påverkar, men också sämre 

tillgång till vård och sämre kvalité på erhållen vård är faktorer som bidrar till en 

förkortad livslängd. Personer med psykisk ohälsa är generellt sett missgynnade 

världen över och för att öka livskvalitén och livslängden krävs dels ökad 

uppmärksamhet på de fysiska sjukdomar som kan förvärra den psykiska hälsan (De 

Hert et al., 2011).  

Både på individuell och organisatorisk nivå ses en stor skillnad i sjukvårdens 

uppbyggnad och patientens behov av vård (Björkenstam et al., 2012). Björkenstam et 

al. (2012) menar att främst den somatiska vården är oförmögen att vårda patienter 

med psykisk och fysisk samsjuklighet, samt att bristen på kontakt mellan olika 

vårdinstanser blir ett stort problem för patienterna. Sjukvårdssystemet förlitar sig på 
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patientens förmåga att ta kontakt med vården, vilket är problematiskt för många 

patienter med psykisk ohälsa. Tidigare erfarenheter såsom fysiska besvär som inte 

blivit tagna på allvar av den somatiska vården, självstigmat, samt vårdpersonalens 

okunskap gör att många personer med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård. En 

kontaktperson från den psykiatriska öppenvården har visat sig underlätta mycket för 

patienten, samt ökat förtroendet till vården. Kontaktpersonen har då kontinuerlig 

kontakt med patienten och är ett stöd för kommunikation med olika vårdinstanser och 

koordinering av mediciner, remisser och besök utanför psykiatrin. Dessutom beskrivs 

kontinuitet av både patienter samt vårdpersonal som avgörande för att kunna skapa en 

förtroendefull relation (Björkenstam et al., 2012). 

Sjuksköterskans roll – ansvarsområde och etiska koder 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa, samt lindra lidande är 

elementära ansvarsområden för den legitimerade sjuksköterskan (ICN, 2012). 

Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut, som ska ge stöd åt patienter 

att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalité, både i fysisk, psykosocial, 

andlig och kulturell mening från början till slutet av livet (Bergbom, 2013). Vårda 

med respekt och värdighet i åtanke, oberoende av patientens ålder, kön, sexuella 

läggning, etnicitet, kultur, nationalitet, religion, politiska åsikter, sociala status, samt 

funktionsnedsättning eller sjukdom är fundamentalt för professionen (ICN, 2012). 

Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad, vilket är grundat i en humanistisk 

människosyn (Bergbom, 2013) och omfattar både kunskap inom 

omvårdnadsvetenskap, samt det patientnära arbetet (Willman, 2013).  

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser innefattar bland annat att samverka i team, 

vårda evidensbaserat, samt behärska etableringen av en förtroendefull relation med 

patient och närstående (Bergbom, 2013; Berlin, 2013; Willman, 2013) Den 

förtroendefulla relationen mellan patient och sjuksköterska beskrivs av Bergbom 

(2013) som oumbärlig för att kunna frambringa god omvårdnad. Bergbom (2013) 

samt McEvoy och Duffy (2008) beskriver att ett holistiskt synsätt förespråkar 

personcentrerad omvårdnad med fokus på patienten som helhet. Den holistiska 

omvårdnaden leds av, och med patienten i centrum. För helhet, harmoni och läkning i 

vårdandet krävs en terapeutisk förtroendefull relation mellan patient och vårdpersonal 

(Bergbom, 2013; McEvoy & Duffy, 2008).  

 

Problemformulering 

Alla människor har rätt till både fysisk och psykisk hälsa. Psykisk ohälsa 

stigmatiseras både i samhället och i hälso- och sjukvården. Ett av sjuksköterskans 

ansvarsområde är att främja hälsa. Genom att belysa erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa kan det bidra till avstigmatisering, främja 
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personcentrerad vård, samt bidra med kunskap om hur vårdpersonalen kan främja 

hälsa hos patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa i den somatiska vården. 

 

Metod 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Friberg, 

2017), där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats. En litteraturstudie 

innebär att söka fram befintlig vetenskaplig forskning och med den redan existerande 

kunskapen skapas en överblick av studiens område, vilket bidrar till ett nytt 

perspektiv som kan användas i det kliniska arbetet (Friberg, 2017).  

Datainsamling 

Inledande informationssökningar genomfördes för att få en uppfattning om hur 

kunskapsläget inom området såg ut, därefter formulerades sökord som ansågs 

relevanta till studiens syfte (Östlundh, 2017). Sökorden som användes i den egentliga 

informationssökningen var: psykisk ohälsa; erfarenheter; somatisk vårdenhet; 

sjuksköterska och kunskap. Sökorden översattes till engelska. Synonymerna 

frambringades efter hand som sökprocessen pågick. De sökord som applicerades i de 

slutgiltiga sökningarna var: mental illness; mental disorder; psychiatric illness; 

experience; attitudes; perceptions; opinions; thoughts; feelings; beliefs; primary 

care; general hospital; primary health care; nurse; knowledge. Sökorden redovisas i 

sökordsöversikten (Bilaga A). Sökningen efter artiklar genomfördes i tre databaser: 

Public Medline (PubMed); Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) och PsycINFO. Då PubMed samt CINAHL publicerade 

omvårdnadsforskning medan PsycINFO publicerade psykologisk forskning inom 

omvårdnad, ansågs de vara relevanta databaser till studiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

De booleska operatorerna OR och AND har använts och kombinerats med sökorden i 

olika varianter för att finna relevanta artiklar och vidga alternativt smalna av en 

sökning (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Karlsson (2017) används 

citationstecken för att markera för databasen att sökord behöver stå i direkt anslutning 

till varandra. Användning av trunkering när en sökning genomförs, möjliggör att alla 

böjningar av stammen hos sökordet tas med i sökningen (Karlsson, 2017). Östlundh 
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(2017) förklarade att en stor utmaning i informationssökningen var att formulera 

kombinationer av sökord, som möjliggjorde för databasen att finna relevanta träffar. 

Användning av ämnesord var lämpligt för att precisera sökningen (Östlundh, 2017), 

men i detta fall gav det inte tillräckligt med relevanta träffar därför gjordes endast 

sökningar i fritext. Då informationssökningarna i litteraturstudiens början var mycket 

ostrukturerade och svåra att överskåda, slogs de sökningar som genererat 

resultatartiklar i varje databas ihop. Detta för att kunna återfinna samtliga 

resultatartiklar på enbart en sökning per databas och inneha en tydligare överblick av 

sökningarna. Det togs även stöd av bibliotekarie för att om möjligt kunna återfinna en 

större mängd resultatartiklar, samt för att bekräfta att de sökningar som genomförts 

var korrekt utförda. Stödet från bibliotekarien resulterade dessvärre inte i ett större 

antal resultatartiklar, dock bekräftades det att sökningarna som genomförts var korrekt 

genomförda. Hur de egentliga sökningarna sett ut redovisas mer ingående i 

nedanstående beskrivningar av sökningarna i respektive databas, samt i sökhistoriken 

(Bilaga B).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarnas informanter skulle vara vårdpersonal utan 

psykiatrisk specialistutbildning. Informanterna skulle arbeta inom den somatiska 

vården, vilket innebar vårdcentral, akutvårdsavdelning eller somatisk vårdavdelning. 

Då det återfanns ett begränsat antal artiklar där det tydligt kunde utläsas att enbart 

sjuksköterskor var informanter, inkluderades artiklar där informanterna beskrevs vara 

sjukvårdpersonal, sjuksköterskor och distriktsköterskor. I en av artiklarna var även 

socialarbetare inkluderade som informanter. Artiklarna granskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall, för antingen kvalitativa eller kvantitativa studier. 

Artiklarna uppnådde minst grad II, samt presenterade etiska aspekter för att 

inkluderas i studien. Artiklar där informanterna arbetade inom psykiatrin, pediatriken 

eller med patienter med demenssjukdom exkluderades i urvalet av resultatartiklar. 

Avgränsningarna som använts i sökningarna var publicerade år 2009–2019, 

refereegranskade och skrivna på engelska (Östlundh, 2017). Totalt 15 artiklar 

granskades och sju artiklar exkluderades, eftersom de inte hade tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Artikelsökning i CINAHL 

CINAHL omfattade forskning inom arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi, 

databasen var främst specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2015). En sökning genomfördes och de kombinerade sökorden var: Mental illness OR 

Mental disorder OR psychiatric illness AND primary care OR general hospital AND 

attitudes OR perceptions OR opinions OR thoughts OR feelings OR beliefs AND 

nurs*. Avgränsningarna som användes var år 2009–2019, skrivna på engelska och 

refereegranskade. Sökningen genererade 57 träffar, där 27 sammanfattningar lästes 

och nio granskades. Sammanlagt fem av de nio artiklarna kunde användas som 

material till resultatet.  
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Artikelsökning i PubMed 

Databasen innehöll främst vetenskapliga artiklar om forskning inom medicin, 

odontologi samt omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). En sökning gjordes och 

innehöll sökorden: Mental illness AND nurs* AND attitudes OR knowledge AND 

primary health care OR general hospital. Sökningen hade avgränsningarna att 

artiklarna skulle publicerats mellan åren 2009–2019, samt vara skrivna på engelska. 

Sökningen genererade 134 träffar, där 32 sammanfattningar lästes, fem granskades 

och två användes till resultatmaterialet. Tre av artiklarna som återfanns vid sökningen 

var dubbletter som redan granskats vid sökningen i CINAHL.  

Artikelsökning i PsycINFO 

Databasen behandlade internationell psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin 

samt andra närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2015). En sökning gjordes 

med sökorden: Mental illness AND experience AND general hospital AND nurs*. 

Avgränsningarna som användes var år 2009–2019, skrivna på engelska och 

refereegranskade. Sökningen gav totalt 32 träffar, där sju sammanfattningar lästes, en 

granskades och kunde appliceras i arbetets resultat. En av artiklarna som återfanns i 

sökningen var en dubblett från sökningen i CINAHL och hade därför redan granskats.  

Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes med stöd av stegen för innehållsanalys, som 

beskrevs av Forsberg & Wengström (2015). För att lära känna innehållet lästes 

artiklarna individuellt och gemensamt ett flertal gånger. Artiklarna diskuterades en i 

taget och för att få en överblick av innehållet som skulle analyseras fördes artiklarnas 

slutsatser in i artikelöversikter (Bilaga C). Slutsatserna i varje artikel diskuterades mot 

varandra för att hitta gemensamma begrepp och meningar, samt likheter och 

skillnader, vilket sedan kondenserades till gemensamma koder. Koderna 

sammanställdes till preliminära underkategorier som förenades till tre preliminära 

kategorier. Slutsatserna i de åtta artiklarna delades upp och färgkodades efter vilken 

kategori det passade in i. De färgkodade innehållet lades sedan ihop för att få en 

helhetsbild av vilket material som fanns till respektive kategori. Bearbetning av 

materialet genomfördes som en process, där rubrikerna på både underkategorier och 

kategorier ändrades ett flertal gånger.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken i Sverige regleras av Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), som bland annat beskriver att forskning ska granskas av 

Sveriges etikprövningsnämnd ifall den bland annat behandlar och lagrar känsliga 

personuppgifter eller innebär ett fysiskt ingrepp på en individ. Lagen beskriver även 

att informanter måste ge skriftligt samtycke till att delta i forskning. Samtycket ska 
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vara välinformerat och informanterna får när som helst avbryta sin medverkan i 

forskning, utan att förklara varför (SFS 2003:460). För att reglera hanteringen av 

personuppgifter i Europa finns Dataskyddsförordningen - The General Data 

Protection Regulation (GDPR) (2016/679), som har ersatt personuppgiftslagen 

(Codex, 2019). Kjellström (2017) beskriver Helsingforsdeklarationen som den mest 

inflytelserika etiska koden, med fokus på att balansera det växande behovet av ny 

kunskap och forskningsdeltagarnas intresse och hälsa. Det var i 

Helsingforsdeklarationen idén uppstod, att forskning bör granskas av utomstående 

personer för att kunna avgöra om forskningen är etiskt försvarbar (Kjellström, 2017). 

World Medical Association har utvecklat Helsingforsdeklarationen, den första 

versionen utkom 1964 (Helsingforsdeklarationen, 2008). Vid examensarbeten som 

handlar om människor är det viktigt att beakta etiska principer, för att undvika att 

människor skadas, såras eller utnyttjas (Kjellström, 2017). Etiska övervägande bör 

genomsyra hela studien och tas i beaktning innan arbetet påbörjas, vilket i en 

litteraturstudie görs genom urvalet av artiklar till studien samt hur resultatet 

presenteras (Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga artiklar som inkluderats i 

studien var antingen godkända av regional etisk kommitté, eller presenterade de etiska 

aspekter som tagits i beaktning när forskningen genomförts. För att skydda deltagare i 

en studie görs en analys av risker kontra nyttan med studien (Kjellström, 2017). I en 

litteraturstudie används redan genomförd forskning som informationskälla 

(Wengström & Forsberg, 2015). Övervägandet av risker mot nyttan av studien rör då 

inte individer som i annan forskning. En aspekt som bör tas i beaktning när redan 

insamlad data används som informationskälla, är att det finns en risk att forskarna 

förvanskat informanternas erfarenheter i sin analys. När bearbetningen av studiens 

resultat genomförts har resultatet översatts och analyserats ännu en gång. Risken finns 

att informanternas erfarenheter analyserats så många gånger att det inte längre är 

deras egna erfarenheter som framgår. För att minska risken, har bearbetning av 

studiens informationskällor varit datanära och översatts med försiktighet. Att bidra till 

förnyad kunskap ansågs som större nytta, än risken att förvanska 

informationskällornas resultat. Att belysa vårdpersonalens erfarenheter sågs som en 

nytta, eftersom det är av erfarenheter kunskap skapas. Stigmatisering av psykisk 

ohälsa ses på samhällsnivå och påverkar människor med psykisk ohälsa på 

individnivå, genom en begränsning av livet på grund av självstigma. I sjuksköterskans 

ansvarsområde ingår att vårda patienter med respekt och värdighet i åtanke oavsett 

vad patienten har för förutsättningar, därför är det essentiellt att samhällets 

stigmatiserande åsikter inte påverkar vårdandet av människor med psykisk ohälsa 

negativt.  
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Resultat 

Resultatet presenteras som kategorier och underkategorier, vilket redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Kategorier och underkategorier 
Kategori Underkategori 

Vårdpersonalens erfarenheter av patienter med 

psykisk ohälsa 

Stigmatisering 

Förtroendefull relation 

Vårdpersonalens erfarenheter av bristande 

kunskap om psykisk ohälsa 

Utbildning  

Erfarenhet 

Vårdpersonalens erfarenheter av 

organisationsstrukturer 

Samarbete, vårdmiljö och riktlinjer 

 
 

Vårdpersonalens erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa 

Vårdpersonalen beskrev en vilja att hjälpa patienterna (Ihalainen-Tamlander, 

Vähniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Plant & White, 2013) och att 

deras engagemang, öppna sinne, samt etablering av en förtroendefull relation bidrog 

till att patienten involverades i den fortsatta vården (Björkman, Andersson, Bergström 

& Salzmann-Erikson, 2018; Brunero, Ramjan, Salamonson & Nichols, 2018). Plant 

och White (2013) beskrev vårdpersonalens vilja att hjälpa patienterna med sin 

nuvarande kunskap och erfarenhet, men att bristen på kunskap kring behandling och 

diagnostisering gjorde det svårt. En mestadels positiv inställning till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa framkom (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). 

Vårdpersonal ansåg att vården behöver normalisera psykisk ohälsa för att kunna 

stödja patienterna att förbättra sin psykiska hälsa (Björkman et al., 2018). 

Stigmatisering 

Ihalainen-Tamlander et al. (2016) poängterade att problemet med stigmatisering av 

psykisk ohälsa fortfarande existerar, vilket även visade sig i en annan studie där 

välviljan var låg och vårdpersonalen såg patienterna som en börda som inte förtjänade 

samhällets medlidande (Shahif, Idris, Lupat & Rahman, 2019). De kunde ifrågasätta 

om patienterna sökte akut hjälp för psykiska besvär eller om de endast ville ha 

uppmärksamhet (Plant & White, 2013). Brunero et al. (2018) visade att det fanns en 

extra riskmedvetenhet kring patientgruppen, då de ansågs som impulsiva och 

oförutsägbara samt att de kunde skada, inte bara sig själva utan även andra patienter. 

Det fanns en rädsla hos vårdpersonalen för att de ansåg att en del av patienterna 

manipulerade dem till att tro att de var sjukare än vad de var, vilket gav dem ett 

övertag över personalen (Plant & White, 2013). Vårdpersonalen var positiva till att 

psykisk ohälsa synliggörs i samhället och de ansåg att personer med psykisk ohälsa 

bör uppmanas till att söka vård (Shahif et al., 2019). 
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Förtroendefull relation  

En av utmaningarna i mötet med patienter med psykisk ohälsa, var att etablera en 

förtroendefull relation (Björkman et al., 2018). Svårigheten vårdpersonalen upplevde 

var att de inte kunde applicera den patientkommunikation som de använde i mötet 

med andra patientgrupper (Brunero et al., 2018). De upplevde att patienterna med 

psykisk ohälsa hade svårare att öppna sig och berätta om sina problem, vilket gjorde 

det svårt att etablera en förtroendefull relation (Björkman et al., 2018). 

Vårdpersonalen uppfattade det även som att patienterna hade skuldkänslor och 

skämdes, då de upplevde psykisk ohälsa som tabubelagt (Björkman et al. 2018). 

Därför var det viktigt att lyssna på samt bekräfta patienterna med psykisk ohälsa 

(Janlöv, Johansson & Clausson, 2017). Patientgruppen ansågs vara mycket 

tidskrävande, då det tog mycket tid och engagemang att etablera den viktiga 

förtroendefulla relationen (Björkman et al., 2018; Janlöv et al. 2017). Tidsbristen 

ledde då till frustration hos vårdpersonalen, eftersom de visste att patienterna med 

psykisk ohälsa ofta väntat länge med att söka vård och när väl vård sökts, fanns inte 

möjlighet att erbjuda patienterna den tid som behövdes (Björkman et al. 2018). 

Vårdpersonalens erfarenheter av bristande kunskap om psykisk ohälsa 

Det var även en utmaning för vårdpersonalen att möta patienter med psykisk ohälsa 

på grund av bristande kunskap om psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018; Brunero et 

al., 2018; Janlöv et al., 2017; Pereira, Duarte & Eslabâo, 2019; Plant & White, 2013). 

Vårdpersonalens erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska vården, var en bristande kunskap om psykisk ohälsa, vilket påverkade 

patientmötet negativt (Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; 

Periera et al., 2019; Plant & White, 2013).  

Utbildning 

Vårdpersonalen uttryckte ett stort behov av mer utbildning om psykisk ohälsa 

(Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Pereira et al., 2019; 

Plant & White, 2013) och Janlöv et al. (2017) betonade att den kunskap som erhölls 

via grundutbildning och vidareutbildning inte ansågs vara tillräcklig för att ge 

patienterna adekvat vård. Vårdandet av patienter med psykisk ohälsa sågs som något 

helt annat än den omvårdnad de hade erfarenhet av (Brunero et al., 2018). 

Vårdpersonalen upplevde att de inte såg ett slutresultat på behandlingen på samma 

sätt som de gjorde vid vårdandet av patienter med fysiska besvär (Plant & White, 

2013). De uttryckte därför ett ytterligare behov av mer teoretisk kunskap (Björkman 

et al., 2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Pereira et al., 2019; Plant & 

White, 2013), men även praktisk, vilket kunde erhållas genom simulationsövningar på 

arbetstid (Pereira et al., 2019; Plant & White, 2013). 

Bristen på utbildning ledde även till att vårdpersonalen ifrågasatte sin egen kunskap 

(Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 
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2013), de ansåg därför att personal med mer kompetens inom området borde vårda 

patienterna med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; 

Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Shahif et al., 2019). Ifrågasättandet av sin förmåga, 

orsakade även en osäkerhet i kommunikationen med patienterna och en känsla av 

hopplöshet (Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 2013). 

Vårdpersonalen uttryckte en rädsla för att ställa frågor, då de upplevde att de inte hade 

tillräckligt med kompetens för att bemöta svaren och kunde göra situationen värre 

(Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017). Janlöv et al. (2017) hävdade att 

vårdpersonalen samtidigt visste att bekräftelse av patienterna var viktigt, annars fanns 

en risk att de inte skulle komma tillbaka. För att kunna genomföra det behövde 

personalen vara bra på att tolka patienterna, både genom verbala och icke verbala 

signaler (Janlöv et al., 2017). Bristande kunskap hade ett samband med en mer 

negativ inställning och en större rädsla hos vårdpersonalen, gentemot patienter med 

psykisk ohälsa (Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Sahile, Yitayih, Yeshanew, 

Ayelegne & Mihiretu, 2019). Hög utbildningsnivå och god kunskap om psykisk 

ohälsa minskade risken att utveckla negativa inställningar gentemot psykisk ohälsa 

(Sahile et al., 2019).   

Erfarenhet 

Enligt Sahile et al. (2019) kunde mer erfarenhet bidra till minskad risk att utveckla 

negativa inställningar. Då det saknats formell kunskap, hade vårdpersonalen erhållit 

sina färdigheter genom erfarenheter av det kliniska arbetet, medarbetare eller i den 

personliga kontakten med människor med psykisk ohälsa, så kallad informell kunskap 

(Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Janlöv 

et al., 2017; Plant & White, 2013). Erfarenheterna ledde till en bättre förståelse kring 

bemötandet av patienterna (Plant & White, 2013), samt att lärdomarna applicerades i 

framtida möten (Björkman et al., 2018). Det uppmärksammades att vårdpersonal med 

erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad var mer bekväma i mötet med patienterna 

(Janlöv et al., 2017) och att det med erfarenheten kom en förmåga att anta ett 

holistiskt förhållningssätt (Brunero et al., 2018; Plant & White, 2013), utan att döma 

och istället kunna tillämpa olika åtgärder för att patienterna skulle känna sig säkra, 

trygga och omhändertagna (Plant & White, 2013). Plant och White (2013) visade att 

vårdpersonalen såg patientgruppen som en stor utmaning att vårda, oavsett vilken 

utbildningsnivå, ålder eller färdigheter personalen besatt.  

Vårdpersonalens erfarenheter av organisationsstrukturer 

En bidragande orsak till utmaningen att vårda patienter med psykisk ohälsa, inom den 

somatiska vården var även att organisationen inte var anpassad för omhändertagandet 

av denna patientgrupp (Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 

2013). Vårdpersonalen drabbades av en inre konflikt, då de hade en vilja att ge 

patienterna en så optimal vård som möjligt, men organisationsstrukturen var ett hinder 

(Brunero et al., 2018). 
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Samarbete, vårdmiljö och riktlinjer 

Det är känt att allt fler patienter söker hjälp för psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018; 

Janlöv et al., 2017), men organisationen var inte redo för det ökande antalet, vilket 

avspeglades i brister både i det interna och externa samarbetet (Janlöv et al., 2017). 

Vårdpersonalen upplevde att organisationen enbart fokuserade på de fysiska 

problemen och förbisåg den psykosociala dimensionen, trots det försökte 

vårdpersonalen applicera ett holistiskt förhållningssätt i omvårdnaden (Brunero et al., 

2018). En följd av detta tillsammans med bristen på resurser medförde att väntelistan 

blev lång, vårdkvalitén sämre, samt att personalen upplevde att de inte hade tid för 

patienterna (Björkman et al., 2018). Vårdpersonalen beskrev en känsla av att patienter 

med psykisk ohälsa ständigt föll mellan stolarna och att både det interna och externa 

samarbetet kring vården behövde förbättras för att detta skulle undvikas (Björkman et 

al., 2018; Janlöv et al., 2017). Patienterna remitterades fram och tillbaka mellan 

instanserna och ingen tog ansvar för dem (Björkman et al., 2018). Att remittera 

patienter med svårare psykisk ohälsa var tidskrävande för organisationen, då 

patienterna ofta blev hänvisade tillbaka till vårdcentralen av psykiatrin (Janlöv et al., 

2017). Vårdpersonalen upplevde ett icke tillfredsställande samarbete med det 

psykiatriska konsultationsteamet (Brunero et al., 2018; Pereira et al., 2019). En 

pressad arbetssituation beskrevs av vårdpersonalen (Björkman et al., 2018; Janlöv et 

al., 2017), som när praktiska åtgärder ansågs ta upp mycket av tiden, vilket 

resulterade i att tiden inte räckte till för att lyssna på och bekräfta patienterna med 

psykisk ohälsa (Janlöv et al., 2017). Plant och White (2013) beskrev att vårdmiljön 

och riktlinjer var organisatoriska hinder för god omvårdnad för patienterna med 

psykisk ohälsa. Ett bättre samarbete i teamet, samt kunskap och stöd från ledningen, 

bättre anpassad vårdmiljö (Plant & White, 2013), samt riktlinjer som efterföljs och 

anpassas även för patienter med psykisk ohälsa, kunde vara en lösning för att få bukt 

med de hindren (Pereira et al., 2019; Plant & White, 2013).  

Patienternas psykiska ohälsa innebar en komplexitet i vårdandet av de fysiska besvär 

de var inlagda för, vilket gjorde att man fick kringgå de kliniska riktlinjer som 

existerade (Brunero et al., 2018). Brister i vårdmiljön kunde även vara att enbart 

fyrbäddssalar fanns att tillgå. Då omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa kunde 

se annorlunda ut, exempelvis att personalen ibland stannade kvar på salen, fanns en 

risk att patienternas integritet kränktes, då de andra patienterna på samma sal kunde 

ställa många frågor (Brunero et al., 2018). En stor frustration uttrycktes av 

vårdpersonalen över att inget förändras, trots de tillgängliga resurserna, såsom 

utbildning från kunnig personal inom området (Plant & White, 2013). I studien av 

Björkman et al. (2018) beskrevs en negativ erfarenhet av det externa samarbetet, men 

även positiva erfarenheter av det interna samarbetet, där vårdpersonalen berättade hur 

de olika professionerna inom organisationen gick samman och stöttade varandra. Ett 

eget psykiatriskt konsultationsteam fanns på plats, för att vårdpersonalen skulle kunna 

få rådgivning kring tillvägagångssätt i mötet med patienterna med psykisk ohälsa 

(Björkman et al., 2018).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens metod granskas kritiskt utefter kvalitetsindikatorerna, pålitlighet, 

trovärdighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet, vilka beskrivs av Mårtensson och 

Fridlund (2017). Beskrivning av förförståelse ökar pålitligheten i en litteraturstudie 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Från tidigare kurser i 

sjuksköterskeprogrammet har viss förförståelse om omvårdnad vid psykisk ohälsa 

erhållits, dock finns inte någon större klinisk erfarenhet. Stigmatisering av psykisk 

ohälsa syns i samhället och då människor påverkas av stigmatiseringen, kan 

underliggande fördomar finnas hos alla i ett samhälle (Corrigan & Shapiro, 2010). 

Därför har erfarenheter och åsikter om psykisk ohälsa försökts sättas åt sidan i arbetet 

med litteraturstudien och en objektiv analys har genomförts i största möjliga mån. Tre 

olika databaser användes i den egentliga informationssökningen efter resultatartiklar. 

Att använda flera databaser genererar en större mängd träffar som genomsöks och 

databaser sökningarna genomfördes i beskrivs av Forsberg och Wengström (2015) 

som passande för sökningar efter omvårdnadsforskning, vilket ökar pålitligheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att bekanta sig med kunskapsområdet innan 

studiens egentliga informationssökning, genomfördes inledande 

informationssökningar, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 

trovärdigheten.  

Analysprocessen genomfördes med inspiration av hur Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver stegen för innehållsanalys. Bearbetningen skedde stegvis och 

systematiskt för att kunna urskilja likheter och skillnader som fanns i 

resultatartiklarna (Forsberg & Wengström, 2015). Beskrivning gjordes så tydligt som 

möjligt under metod och rubriken databearbetning, vilket möjliggör för läsaren att 

följa studiens analysprocess och ökar bekräftelsebarheten enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017). Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver även att 

bekräftelsebarheten och trovärdigheten i en studie ökar vid kritisk granskning av 

utomstående. Litteraturstudien har kontinuerligt granskats av handledare, samt 

medstudenter under arbetets gång. För att en studies resultat ska kunna ses som 

överförbart att resultatet behöver beskrivas tydligt och de övriga 

kvalitetsindikatorerna ska vara säkrade (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Litteraturstudiens resultat baseras på resultat från åtta vetenskapliga artiklar i vilka 

olika professioners erfarenheter belystes, eftersom inte tillräckligt med forskning om 

den legitimerade sjuksköterskans erfarenheter kunde återfinnas vid 

litteratursökningarna. Å andra sidan att olika professioners erfarenheter innefattas, 

ökar trovärdigheten då erfarenheter ses från flera synvinklar, så kallad triangulering 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Informanternas olika förutsättningar i mötet med 

patienterna med psykisk ohälsa gör det svårt att se resultatet som överförbart, då olika 

utbildning och erfarenhet gör det svårt att generalisera erfarenheterna. De åtta 

vetenskapliga artiklarna kom från: Australien, Brasilien, Brunei, Etiopien, Finland 

samt två från Sverige. Att resultatmaterialet är inhämtat från nästan alla kontinenter 
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och ändå har mycket likheter är intressant samt ses som en styrka i arbetet, då det ger 

uppfattningen av att vårdpersonalens erfarenheter kan se liknande ut oavsett var i 

världen personalen arbetar. När sökningarna genomfördes eftersträvades aktuell 

forskning och åren 2009–2019 användes som begränsning. En av artiklarna är skriven 

år 2013, men resterande sju är från åren 2016–2019. Detta gör att forskningen är 

mycket aktuell, vilket ses som en styrka i litteraturstudien. 

I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar använts, 

det kvantitativa kan styrka det kvalitativa innehållet med statistik, vilket ökar 

trovärdigheten (Borglin, 2017). Hade fler kvalitativa artiklar återfunnits skulle främst 

kvalitativa artiklar inkluderats i resultatet. Då de kvantitativa artiklarna som använts 

har ett begränsat innehåll, eftersom de kvantitativa artiklarna baseras på enkätsvar och 

inte vårdpersonalens detaljrika erfarenheter, vilket det däremot gör i de kvalitativa 

artiklarna. Detta kan ses som en svaghet i studien då resultatet främst är innehåll ifrån 

de kvalitativa artiklarna, eftersom de svarade mer till syftet. En styrka är även att 

samtliga vetenskapliga artiklar antingen diskuterar etiska aspekter, eller är godkända 

av regional etisk kommitté. De vetenskapliga artiklarna skulle även uppnå minst grad 

II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, men önskvärt var grad I, vilket 

innebär hög vetenskaplig kvalité. Två av de vetenskapliga artiklarna graderades till 

grad II och resterande sex till grad I, vilket innebär att en majoritet av 

resultatmaterialet är av hög vetenskaplig kvalité.  

En kandidatuppsats är ofta det första vetenskapliga arbetet som genomförs, så även i 

detta fall. Att sökstrategier och databearbetning då kunnat göras bättre är en 

självklarhet då tillvägagångssättet lärts under litteraturstudiens gång. Exempelvis hade 

användning av ord- och synonymböcker, samt MeSH-databas vid formulering av 

sökord genomförts (Östlundh, 2017), om studiens informationssökningar hade gjorts 

återigen. I litteraturstudiens början var sökningarna mycket ostrukturerade och svåra 

att överskåda. Efterhand som erfarenhet erhållits, kunde sökningarna struktureras och 

sammanslås till en sökning per databas för att få en tydlig överblick av 

sökningarna. Det återfanns ett mycket begränsat antal artiklar som rörde syftet och 

som var av så pass hög vetenskaplig kvalité att de kunde inkluderas i studien. Därför 

hade ett syfte där mer forskning kunnat återfinnas valts om studien hade gjorts om.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte är att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Vårdpersonalens erfarenheter av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa visar sig vara övervägande positiva i resultatet 

(Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Janlöv 

et al., 2017; Plant & White, 2013), men samtidigt att även stigmatiseringen existerar i 

hälso- och sjukvården (Brunero et al., 2018; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Plant & 

White, 2013; Shahif et al., 2019). En vilja hos vårdpersonalen att etablera en 

förtroendefull relation med patienterna framkommer (Björkman et al., 2018; Brunero 
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et al., 2018; Janlöv et al., 2017), men tidsbristen och patienternas svårigheter att 

öppna sig och prata gör det svårt (Björkman et al., 2018). Kunskapsbristen om 

psykisk ohälsa påverkar mötet med patienterna på ett negativt sätt (Björkman et al., 

2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Periera et al., 2019; Plant & White, 

2013), samt medför att vårdpersonalen ifrågasätter sin kompetens och förmåga 

(Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 

2013). Vårdpersonalens erfarenhet är påverkad av en sjukvårdsorganisation som inte 

är anpassad för patienter med psykisk ohälsa (Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; 

Plant & White, 2013), då den bland annat kännetecknas av tidsbrist och bristande 

samarbete (Björkman et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 2013). 

Främst framkommer en positiv inställning till personer med psykisk ohälsa i 

litteraturstudiens resultat (Björkman et al., 2018; Brunero et al., 2018; Ihalainen-

Tamlander et al., 2016; Janlöv et al., 2017; Plant & White, 2013), men även en viss 

negativ inställning (Brunero et al., 2018; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Plant & 

White, 2013; Shahif et al., 2019). Främst i Shahif et al. (2019), där personer med 

psykisk ohälsa beskrivs som en börda för samhället, vilket kan förklaras av att kultur 

har en signifikant påverkan på individers acceptans av psykisk ohälsa (Mizock & 

Russinova, 2013). Även Eriksson (2018) beskriver att kultur, såsom det sociala arvet 

och samhället har inflytande på individens inställningar och värderingar. Trots att det 

fortfarande ses en negativ inställning till psykisk ohälsa i samhället (Schomerus et al., 

2012), visar forskning hur inställningar gentemot psykisk ohälsa har förbättrats 

(Myndigheten av delaktighet, 2014). Enligt Pescosolido et al. (2010) har även en 

omfattande utveckling skett av allmänhetens, vårdpersonalens och forskarnas 

förståelse för hur biologiska faktorer påverkar den psykiska hälsan, men även att 

allmänheten inte längre värderar fysisk och psykisk ohälsa annorlunda. En tanke är att 

psykisk ohälsa uppmärksammas mer i dagens samhälle genom till exempel olika 

medier, vilket kan vara en bidragande orsak till större förståelse för psykisk ohälsa 

även hos allmänheten. Programserier som belyser psykisk ohälsa på ett lättillgängligt 

sätt, gör att psykisk ohälsa inte hålls i det dolda utan synliggörs för allmänheten. Stora 

sociala medieprofiler, som upplever psykisk ohälsa, pratar öppet om det och gör att 

kanske främst den yngre generationen växer upp med att psykisk ohälsa inte är något 

tabubelagt, utan lika normalt att prata om som fysiska besvär.  

Vårdpersonal uppfattar det som att patienterna har skuldkänslor och skäms, då de 

upplever psykisk ohälsa som tabubelagt (Björkman et al., 2018). Erfarenheten av att 

personer med psykisk ohälsa skäms kan förklaras med självstigma, då det är vanligt 

förekommande hos personer med psykisk ohälsa (Hansson et al., 2011). Det kan vara 

en förklaring till varför många personer ofta väntar länge med att söka vård 

(Björkman et al., 2018). Självstigma, samt ett sjukvårdssystem som är problematiskt 

för många patienter med psykisk ohälsa, kan vara förklaringen till att många personer 

med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård (Björkenstam et al., 2012; Björkman et 

al., 2018). Självstigma medför att individen som utsätts för fördomar och 
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diskriminering av samhället även själv bär på de stigmatiserande åsikterna (Ye et al., 

2016). Vårdpersonalen utgör en viktig roll i att normalisera psykisk ohälsa (Björkman 

et al., 2018), för att stödja patienter att se att problemet inte ligger på individen utan 

på samhället där stigmatiseringen upprätthålls (Corrigan & Shapiro, 2010). En tanke 

är att i mötet med patienter med psykisk ohälsa och etableringen av en förtroendefull 

relation, är det viktigt att ha patientens eventuella självstigma i åtanke. Medvetenhet 

om att patienten kan ha fördomar mot sig själv är betydelsefullt i mötet, då det är 

viktigt som vårdpersonal att ta reda på vad patienten har för övertygelser och 

värderingar för att få en klar bild av hur patienten värderar sitt liv och uppfattar 

omvärlden (McCance & McCormack, 2013). Bekräftelse av att det är samhällets 

stigmatiserande åsikter som har påverkat även individen, kanske kan medföra att 

stigmatiseringen synliggörs och att patientens självstigma kan reduceras. 

Den förtroendefulla relationen mellan patient och vårdpersonal beskrivs som 

essentiell för frambringandet av god omvårdnad och är en del av sjuksköterskans 

kompetensområde (Hjalmarsson, 2013). Den förtroendefulla relationen resulterar i en 

helhet, harmoni och läkning i vårdandet enligt ett holistiskt förhållningssätt 

(Bergbom, 2013; McEvoy & Duffy, 2008). Utmaningen i vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa, beskrivs vara främst etableringen av en förtroendefull relation 

(Björkman et al., 2018). Vårdpersonalens bristande kunskap om psykisk ohälsa 

medför ifrågasättande av kompetens och förmåga, vilket bidrar till en osäkerhet och 

påverkar patientmötet på ett negativt sätt (Brunero et al., 2018; Janlöv et al., 2017; 

Plant & White, 2013). Ytterligare en svårighet i etableringen av en förtroendefull 

relation var att vårdpersonalen upplever att patienter med psykisk ohälsa hade svårare 

att öppna sig och berätta om sina problem (Björkman et al., 2018). Ett växande antal 

patienter söker vård för psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018; Socialdepartementet, 

2012), det växande antalet patienter och bristen på resurser gör att väntelistan blir 

lång, vårdkvalitén sämre, samt att personalen upplever att de inte har tid för 

patienterna (Björkman et al., 2018). Praktiska åtgärder, såsom bland annat 

blodtrycksmätning och provtagning förklaras av vårdpersonalen ta upp mycket av 

tiden, på patienterna med psykisk ohälsas bekostnad (Björkman et al., 2018; Janlöv et 

al., 2017). Det krävs mycket tid och engagemang till att vårda patienter med psykisk 

ohälsa, då bekräftelse och att lyssna på patienten är en betydelsefull del i 

vårdprocessen (Janlöv et al., 2017). Möjligheten att skapa en förtroendefull relation 

mellan vårdpersonal och patient avgörs av kontinuitet (Björkenstam et al., 2012). En 

reflektion är att tids- och personalbrist genomsyrar hela vårdsystemet i dagens 

samhälle. Tidsbristen leder till en pressad arbetssituation för vårdpersonalen, vilket 

bekräftas av forskning (Björkman et al., 2018; Janlöv et al., 2017). Ett hälso- och 

sjukvårdsystem som främst fokuserar på mätbara resultat och effektivitet, gör att 

vårdpersonalen tvingas bortse från att det är medmänniskor som vårdas och det blir 

svårt att frambringa en personcentrerad vård (Bergbom, 2013). Den kontinuitet som 

krävs för att kunna etablera en förtroendefull relation enligt Björkenstam et al. (2012) 
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kan vara svår att lösa med det produktionsinriktade hälso- och sjukvårdssystemet som 

existerar (Bergbom, 2013). 

I resultatet framkommer erfarenheter av att organisationen enbart fokuserar på de 

fysiska problemen och då förbiser den psykosociala dimensionen hos patienterna 

(Brunero et al., 2018). När organisationen är uppbygg på ett sådant sätt att den 

psykosociala dimensionen förbises, kan inte hälsa uppnås, då människan består av tre 

dimensioner där ingen kan förbises för att uppnå hälsa (Eriksson, 2018). Björkenstam 

et al. (2012) menar att både på individuell- och organisatorisk nivå ses en stor skillnad 

mellan hur sjukvården är uppbyggd och vad patienterna med psykisk ohälsa har för 

behov av vård. Det externa samarbetet fallerar och patienter faller mellan stolarna, de 

remitteras fram och tillbaka mellan vårdinstanserna och ingen verkar ta ansvar för 

patienterna med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018). Bristen på kontakt mellan 

vårdinstanserna blir ett stort problem för patienter med psykisk ohälsa (Björkenstam 

et al., 2012). Plant och White (2013) understryker hur bättre samarbete i teamet, samt 

kunskap och stöd från ledningen, kan vara en lösning för att få bukt med de 

organisatoriska hinder som förekommer. Björk-Brämberg, Torgerson, Norrman-

Kjellström, Welin och Rusner (2018) rekommenderar att struktur och system inom 

hälso- och sjukvården bör ändras på en organisatorisk nivå, så att samarbete mellan 

olika vårdinstanser främjas för att underlätta för patienterna med psykisk ohälsa. En 

reflektion är att i en organisation där samarbete mellan olika professioner främjas kan 

vårdpersonalen erhålla kunskap och erfarenhet från vårdpersonal med psykiatrisk 

specialistkompetens. Det ökade samarbetet kan då leda till en bredare kompetens hos 

grundutbildad vårdpersonal. Reflektionen stärks av sjuksköterskans kärnkompetens 

Samverkan i team, där det bland annat beskrivs att teamet ska ha en tillåtande attityd 

där medarbetare kan hämta inspiration även över professionella gränser (Berlin, 

2013). En tanke är att ett bättre samarbete i teamet där erfarenheter och kunskap kan 

delas mellan olika professioner, även kan bidra till en helhetssyn på patienten och 

leda till ett holistiskt förhållningssätt i omvårdanden. Denna tanke överensstämmer 

med forskning som beskriver att förmågan att använda ett holistiskt förhållningssätt 

utvecklas och kommer med erfarenhet (Brunero et al., 2018; Plant & White, 2013). 

En helhetssyn på patienten som vårdas, beskrivs av Eriksson (2018) vara 

hälsoprocessens själva kärna och består av människan som helhet, psykologiskt, 

biologiskt och andligt. I sjuksköterskan ansvarsområde ingår att främja hälsa (ICN, 

2012). Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom, utan ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Bergbom, 2013; Eriksson, 2018; WHO, 

2006). Hälsa är inget som kan ges en annan människa, då människan själv är hälsa 

och varje person är sin egen referens (Eriksson, 2018). Därför krävs en helhetssyn på 

människan av vårdpersonal för att kunna vårda personcentrerat och främja hälsa 

(Bergbom, 2013).  
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Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat belyste vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Erfarenheterna visade på en bristande 

kunskap om psykisk ohälsa hos vårdpersonalen, vilket ledde till att de inte trodde på 

sin förmåga att vårda. Resultatet visade även på en organisation, oförberedd för det 

ökade antalet patienter med psykisk ohälsa och en tidspressad arbetssituation för 

vårdpersonalen. Majoriteten av vårdpersonalen hade en välvilja gentemot patienterna 

med psykisk ohälsa och en strävan efter att etablera en förtroendefull relation, men 

tidsbristen gjorde att det inte fanns möjlighet att göra det. Vårdpersonalens erfarenhet 

var även att ingen tog ansvar för patienterna med psykisk ohälsa och att de ständigt 

föll mellan stolarna.  

För att kunna ge patienter med psykisk ohälsa bättre och mer jämlik vård i den 

somatiska vården, krävs ytterligare fördjupad kunskap hos vårdpersonalen redan i 

grundutbildningen, alternativt som fortbildning av arbetsgivaren. Det krävs även en 

bättre anpassad organisation, som förhindrar att patienter remitteras fram och tillbaka 

mellan vårdinstanserna och ständigt faller mellan stolarna. Organisationen behöver 

även omstruktureras för att ta tillvara på olika professioners kompetens. Om en 

psykiatrisjuksköterska involveras i teamet vid varje somatisk vårdenhet kan det bidra 

med en ökad kunskap för samtliga i teamet, vilket skulle kunna beforskas genom 

interventionsstudier för att utvärdera effekten av detta. Kunskap är viktigt för att anta 

ett personcentrerat förhållningssätt för att främja hälsa hos patienter med psykisk 

ohälsa. Därför behövs ytterligare internationell forskning med enbart sjuksköterskors 

erfarenheter, då sjuksköterskan är betydelsefull i arbetet med att avstigmatisera 

psykisk ohälsa i samhället. Mer forskning om erfarenheter genom exempelvis 

observations- och intervjustudier kan generera mer kunskap för sjuksköterskor om 

omvårdnad vid psykisk ohälsa i den somatiska vården.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord 
Databasnamn 

CINAHL 

Databasnamn 

Pubmed 

Databasnamn 

PsycINFO 

Psykisk ohälsa 

”Mental illness”  

”Mental disorder” 

”Psychiatric illness”  

”Mental illness”  ”Mental illness”  

Erfarenheter 

Attitudes, Perceptions  

Opinions, Thoughts  

Feelings, Beliefs  

 

Attitudes  

 

 Experience  

Somatisk vårdenhet 
“Primary care”  

“General hospital”  

 

”General hospital”  

Primary health care 

 

General hospital  

Sjukskötersk* Nurs*  Nurs*  Nurs*  

Kunskap  Knowledge   
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 Tabell 2: Sökhistorik 

* Siffror inom parantes visar antalet dubbletter från tidigare sökningar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Avgränsningar/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

samman-

fattningar 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

19-10-23 CINAHL 

"mental illness" or "mental 

disorder" or "psychiatric illness" 

AND "primary care" or "general 

hospital" AND attitudes or 

perceptions or opinions or thoughts 

or feelings or beliefs AND nurs* 

Avgränsningar: 2009-2019, 

refereegranskat, engelska 57 27 9 5 

19-10-23 PubMed 

(((("mental illness")) AND nurs*) 

AND (attitudes or knowledge)) 

AND (primary health care or 

"general hospital") 

Avgränsningar: 2009-2019, 

engelska 134 32 8(3)* 2 

19-10-23 PsycINFO 

(“mental illness”) AND 

(experience) AND (general 

hospital) AND nurs* 

Avgränsningar:2009-2019, 

refereegranskat, engelska 32 7 2(1)* 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Björkman, A., Andersson, K., Bergström, J. & Salzmann-Erikson, M. (2018). Increased Mental 

Illness and the Challenges This Brings for District Nurses in Primary Care Settings. Issues in 

Mental Health Nursing, 39(12), 1023–1030. doi:10.1080/01612840.2018.1522399 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskor reflektioner om mötet med patienter med psykisk 

ohälsa på vårdcentraler. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Urval Fem vårdcentraler var utvalda till studien. Inklusionskriterierna var: distriktssjuksköterska; arbetat 

på vårdcentralen minst sex månader, samt tidigare erfarenhet av möte med patienter psykisk 

ohälsa på vårdcentralen. Sammanlagt åtta distriktssköterskor deltog i studien. 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuerna baserades på en guide, 

designad för studiens syfte. Deltagarna blev tillfrågade samma frågor, men möjlighet för 

författarna att ställa följdfrågor fanns. De frågade även om demografiska egenskaper såsom kön 

och ålder. 

Dataanalys För analys av den insamlade datan användes induktiv innehållsanalys, vilket innebär att teman 

togs fram från det insamlade materialet. Transkriptionerna från intervjuerna lästes upprepade 

gånger, för att bli bekant med innehållet. Varje intervju kodades sedan mening för mening för att 

finna innehåll som låg i linje med studiens syfte. Innehållet kondenserades och varje mening fick 

en kod som beskrev innehållet i den. Alla koder sorterades sedan in i teman baserat på de likheter 

och skillnader som fanns i dem. Syftet med att göra detta var att beskriva fenomenet och öka 

förståelsen. Datan analyserades av samtliga forskare tills konsensus uppstod. 

Bortfall Presenteras inte. 

Slutsats Bristande kunskap om psykisk ohälsa genomsyrade distriktssköterska erfarenhet av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården, vilket påverkade patientmötet negativt. 

Distriktssköterskorna uttryckte ett stort behov av mer utbildning och teoretisk kunskap om psykisk 

ohälsa. Bristen på utbildning gjorde att de ifrågasatte sin kunskap och ansåg att personal med mer 

kompetens om psykisk ohälsa borde vårda patientgruppen. Då det saknats formell kunskap, 

upplevde distriktssköterskorna att de erhållit sina färdigheter genom erfarenheter från det kliniska 

arbetet, av medarbetare eller i den personliga kontakten med människor med psykisk ohälsa. Det 

var en utmaning att möta patienter med psykisk ohälsa, dels på grund av den bristande kunskapen, 

men även på grund av svårigheter att etablera en förtroendefull relation. De upplevde en pressad 

arbetssituation och brist på tid inom organisationen, vilket bekymrade dem då det inte fanns någon 

tid till att etablera den viktiga förtroendefulla relationen. En känsla av att patienter med psykisk 

ohälsa ständigt föll mellan stolarna, att patienterna remitterades fram och tillbaka mellan 

instanserna och att ingen tog ansvar för dem fanns. De upplevde att både det interna och externa 

samarbetet kring vården behöver förbättras för att det skulle undvikas. Distriktssköterskorna ansåg 

att vården behöver normalisera psykisk ohälsa för att kunna hjälpa patienterna att förbättra sin 

psykiska hälsa, samt att deras engagemang, öppna sinne och etablering av en förtroendefull 

relation kunde bidra till att patienten involveras i den fortsatta vården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (90 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 2 

Referens Brunero, S., Ramjan, LM., Salamonson, Y. & Nicholls, D. (2018). A constructivist grounded 

theory of generalist health professionals and their mental health work. International Journal of 

Mental Health Nursing, 27, 1816–1825. doi:10.1111/inm.12489 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva de sociala processer som vårdpersonal utan vidareutbildning i psykiatri, 

möter när de vårdar patienter med psykisk ohälsa på två utvalda somatiska vårdenheter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval Studien genomfördes på två tertiära sjukhus i Sydney. Observationer på två medicinska/kirurgiska 

avdelningar genomfördes på ett av sjukhusen, deltagare som arbetade på avdelningarna valdes ut 

till två fokusgrupper. Sjukvårdspersonal, sjuksköterskor och socialarbetare som inte själva ansåg 

att de hade psykiatrisk vidareutbildning deltog i studien. Inklusionskriterie var minst två års 

arbetslivserfarenhet, för att kunna besvara frågorna. 

Datainsamling Fyra primärkällor användes för att samla in data. Tre observationer av deltagarna, två 

fokusgrupper, 21 individuella intervjuer, samt tolv protokoll och policys från sjukhusen användes. 

Datainsamlingen startade med de tre observationerna och fokusgrupperna från de två 

avdelningarna, sedan kodades datan de fick in och de slutgiltiga frågorna till de individuella 

intervjuerna sammanställdes.  

Dataanalys Datan transkriberades i NVivo. För analysering av datan användes kodning, för att få fram 

kategorier och samband utav den insamlade datan, samt fältanteckningar och minnesanteckningar. 

Samtidigt som kodning för att få fram kategorier och samband pågick, genomfördes en teoretisk 

kodning, till dess att en teoretisk mättnad uppkom.  

Bortfall Presenteras inte. 

Slutsats Bristande kunskap om psykisk ohälsa genomsyrade vårdpersonalens erfarenhet av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården, vilket påverkade patientmötet negativt. 

Vårdpersonalen uttryckte ett stort behov av mer utbildning om psykisk ohälsa och ytterligare 

behov av teoretisk kunskap. Bristen på utbildning ledde till att vårdpersonalen ifrågasatte sin egen 

kunskap. Ifrågasättandet av sin förmåga, orsakade en osäkerhet i kommunikationen med 

patienterna. Det var en utmaning att möta patienter med psykisk ohälsa, dels på grund av den 

bristande kunskapen och att vårdpersonalen inte kunde applicera den patientkommunikation som 

de använde i mötet med övriga patientgrupper. Vårdandet av patienter med psykisk ohälsa sågs 

som något helt annat än den omvårdnad de hade erfarenhet av, de ansåg därför att personal med 

mer kompetens inom området borde vårda patienterna med psykisk ohälsa. Det fanns en viss extra 

riskmedvetenhet hos vårdpersonalen, då patienter med psykisk ohälsa ansågs som impulsiva och 

oförutsägbara, samt att de kunde skada, inte bara sig själva utan även andra patienter. En inre 

konflikt beskrevs, då de hade en vilja att ge patienterna en så optimal vård som möjligt, men de 

begränsade möjligheterna hindrade dem. Då det saknats formell kunskap, har vårdpersonalen 

erhållit sina färdigheter genom erfarenheter från det kliniska arbetet. Med erfarenhet kom en 

förmåga att använda ett holistiskt förhållningssätt i omvårdnaden. Organisationen var inte 

anpassad för omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa. Enligt vårdpersonalen bidrog 

patienternas psykiska ohälsa till en komplexitet i vårdandet av de fysiska besvär de var inlagda 

för. Vårdpersonalen upplevde att de inte blev lyssnade på vid konsultation av psykiatripersonalen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (75 procent) enligt Carlsson & Eimans (2003). 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Ihalainen-Tamlander, N., Vähäniemi, A., Löyttyniemi, E., Suominen, T. & Välimäki, M. (2016). 

Stigmatizing attitudes in nurses towards people with mental illness: a cross-sectional study in 

primary settings in Finland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 23, 427–437. 

doi:10.1111/jpm.12319 

Land  

Databas 

Finland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors inställning till människor med psykisk ohälsa och att 

utforska faktorer som associerades till dessa inställningar på vårdcentraler. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Sjuksköterskor från två städer i Finland med sammanlagt 15 vårdcentraler, tillfrågades om att 

delta i studien. Sammanlagt 264 uppfyllde inklusionskriterierna som var: Finsktalande, arbetade 

på någon av de 15 vårdcentralerna, samt legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor som inte 

arbetade praktiskt med omvårdnad dagligen, samt var föräldralediga eller på semester 

exkluderades.  

Datainsamling Datan samlades in med ett formulär, som innehöll både bakgrundsinformation om 

sjuksköterskorna (ålder, kön, typ av examen, hur lång yrkeserfarenhet, om de hade någon extra 

utbildning i psykisk hälsa och om de hade någon personlig kontakt med personer med psykisk 

ohälsa), samt hur deras inställning till personer med psykisk ohälsa såg ut. Delen av formuläret 

med inställningar utformades som en vinjett med 27 frågor angående hur de skulle reagera på 

olika scenarion inom “fallet Harry”. De fick svara på en skala från ett-nio (1= mycket osannolikt 

9=mycket sannolikt). 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att kunna beskriva hur sjuksköterskornas inställning gentemot 

personer med psykisk ohälsa ser ut. Kvartilavståndet räknades ut för att kunna avgöra hur stor 

spridning det var på svaren i enkäterna. Den demografiska datans samband med sjuksköterskans 

inställningar (skuld, ilska, medlidande, bistånd, hotande, rädsla, undvikande, segregation, tvång) 

analyserades 

Bortfall 264 enkäter skickades ut, där 222 återlämnades. fyra av dem var inte ifyllda korrekt vilket ledde 

till ett bortfall av totalt 42 enkäter (84 procents svarsfrekvens).  

Slutsats En mestadels positiv inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa framkom och de 

beskrev en vilja att hjälpa patienterna. Sjuksköterskor såg att stigmatiseringen av psykisk ohälsa 

fortfarande existerade. Studien visade på en kunskapsbrist om psykisk ohälsa och att de ansåg att 

personal med mer kompetens inom området borde vårda patientgruppen. 

Då kunskap saknas, fick vårdpersonalen sina färdigheter genom erfarenheter från det kliniska 

arbetet, av medarbetare eller i den personliga kontakten med människor med psykisk ohälsa. De 

upplevde att bristande kunskap om psykisk ohälsa har ett samband med en mer negativ inställning 

och en större rädsla gentemot patienter med psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (89 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Janlöv, A-C., Johansson, L. & Clausson EK. (2017). Mental ill-health among adult patients at 

healthcare centres in Sweden: district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 32, 987–996. doi:10.1111/scs.12540 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska distriktssköterskors erfarenheter av att möta och ta hand om vuxna patienter 

med psykisk ohälsa på vårdcentraler. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Urval Datan samlades in på sex olika vårdcentraler, två stycken i städer och fyra på mindre orter. 

Distriktssköterskor med minst tre år yrkeserfarenhet på vårdcentral inkluderades, sammanlagt tio 

deltog.  

Datainsamling Individuella intervjuer hölls i konversationsform. En intervjuguide fanns som först testades i en 

pilotintervju där den fungerade väl. Intervjuer varade mellan 40-60 minuter, de spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera den insamlade datan. Det gick ut på att 

identifiera områdets innehåll och meningsfulla delar för att sedan kondensera dem. De 

kondenserade delarna slogs sedan ihop till koder, som sorterades till kategorier och 

underkategorier utefter dess likheter.  

Bortfall 11 vårdcentraler tillfrågades om att medverka i studien, men fem av dem tackade nej med 

förklaringen att de inte hade tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa. 

Slutsats Bristande kunskap om psykisk ohälsa genomsyrade distriktssköterskornas erfarenhet av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Det uttrycktes ett stort behov av mer 

utbildning om psykisk ohälsa. Den kunskap som erhålls via grundutbildning och vidareutbildning 

till distriktssköterska ansågs inte vara tillräcklig för att ge patienterna adekvat vård. Därför 

uttrycktes ett ytterligare behov av mer teoretisk kunskap. Bristen på utbildning ledde till att de 

ifrågasatte sin egen kunskap och ifrågasättandet av sin förmåga, orsakade en osäkerhet i 

kommunikationen med patienterna och en känsla av hopplöshet. Distriktssköterskorna uppgav en 

rädsla för att ställa frågor, då de upplevde att de inte hade tillräckligt med kompetens för att 

bemöta svaren och kunde göra situationen värre. De visste att bekräftelse av patienterna var 

viktigt, annars fanns en risk att de inte skulle komma tillbaka. För att kunna genomföra det 

behövde de vara bra på att läsa av patienterna, både genom verbala och icke verbala signaler. Då 

det saknats formell kunskap, har distriktssköterskorna erhållit sina färdigheter genom erfarenheter 

från det kliniska arbetet, så kallad informell kunskap. Distriktssköterskorna med erfarenhet av 

psykiatrisk omvårdnad var mer bekväma i mötet med patienterna. Det var viktigt att lyssna på 

patienterna, samt bekräfta dem, vilket kunde kräva mycket tid och engagemang. En bidragande 

orsak till utmaningen att vårda patienter med psykisk ohälsa, inom den somatiska vården var även 

att organisationen inte var anpassad. Distriktssköterskorna beskrev att patienter med psykisk 

ohälsa ständigt föll mellan stolarna och att både det interna och externa samarbetet kring vården 

behöver förbättras för att det ska undvikas. Att remittera patienter med svårare psykisk ohälsa var 

tidskrävande för organisationen. Ett växande antal patienter sökte hjälp för psykisk ohälsa och 

organisationen var inte redo för det ökande antalet patienter, vilket speglades genom brister både i 

det interna och externa samarbetet. En pressad arbetssituation för distriktssköterskorna beskrevs.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (92 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Pereira, LP., Duarte, MLC. & Eslabâo, AD. (2019). Care for people with psychiatric comorbidity 

in a general emergency unit: vision of the nurses. Revista Gaúcha de Enfermagem, 40, 1-8. 

doi:10.1590/1983-1447.2019.20180076 

Land  

Databas 

Brasilien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att analysera de erfarenheter som sjuksköterskor ansåg var svåra gällande att vårda 

patienter med psykisk samsjuklighet på akutvårdsavdelning, samt hur man kunde förbättra vården 

för dessa patienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Urval Sammanlagt 12 sjuksköterskor av de 42 som arbetade på en akutmottagning i södra Brasilien 

intervjuades. De som inkluderades var formellt anställda på akutmottagningen. De anställda som 

var sjukskrivna eller på semester exkluderades. 

Datainsamling Datan samlas in från juli 2016 till september samma år. En semistrukturerad intervju användes 

som var baserad på öppna- och slutna frågor. De frågade om: Kön; ålder; hur många års utbildning 

och hur många år de hade jobbat på akuten. Slutligen ställdes två frågor som löd: “Har du 

svårigheter att vårda personer med psykisk samsjuklighet på akuten?” och “Hur skulle du kunna 

förbättra denna vård?”. Intervjuerna varade i cirka 20 minuter och genomfördes i ett rum på 

akuten.  

Dataanalys Datan analyserades med innehållsanalys baserad på tre steg: skumläsning av allt material från de 

transkriberade intervjuerna, analysering av data för att separera viktiga delar och fragment. Det 

sista steget var bearbetning av resultatet och tolkning av materialet, som sedan konkretiserades till 

komplexa, eller enkla åtgärder baserade på resultatet.  

Bortfall Presenteras inte. 

Slutsats Bristande kunskap om psykisk ohälsa genomsyrade sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården, vilket påverkade patientmötet negativt. 

Sjuksköterskorna uttryckte ett stort behov av mer utbildning om psykisk ohälsa. De uttryckte även 

ytterligare behov av mer teoretisk kunskap, men även praktisk, vilket kunde erhållas genom 

simulationsövningar på arbetstid. Det var en utmaning att möta patienter med psykisk ohälsa, på 

grund av den bristande kunskapen. Sjuksköterskor behöver tydligare riktlinjer i vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa. Ett icke tillfredsställande samarbete med det psykiatriska 

konsultationsteamet beskrivs. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (77 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Plant, LD. & White, JH. (2013). Emergency Room Psychiatric Services: A Qualitative Study of 

Nurses´Experiences. Issues in Mental Health Nursing, 34(4), 240–248. 

doi:10.3109/01612840.2012.718045. 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska, beskriva och tolka sjuksköterskors erfarenheter kring att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på akuten.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fokusgruppsintervjuer 

Urval Informanterna var sjuksköterskor arbetande på akutvårdsavdelning, på ett sjukhus utan psykiatrisk 

akutvårdsavdelning. Inklusionskriterie var minst sex månaders erfarenhet, för att kunna delta i 

diskussionerna i fokusgrupperna. Intervjuerna genomfördes under sex veckor. Tio deltog i studien, 

de hade olika typer av sjuksköterskeexamen och mellan fyra till 32 års erfarenhet, mestadels från 

arbete inom akutvården. 

Datainsamling En intervjuguide utvecklades av en av författarna. Frågorna växte fram från författarnas tidigare 

litteraturstudie, med fokus på nuvarande studiens syfte. Samtliga fokusgrupper ställdes samma 

frågor. Intervjuerna genomfördes i ett rum på sjukhuset och varade i en och en halv timme. 

Intervjuerna spelades in och fältanteckningar gjordes i slutet av intervjun för att få med 

deltagarnas reaktioner och hur livlig en diskussion varit. 

Dataanalys Båda författarna transkriberade intervjuerna och kodade dessa individuellt, där det gick tillbaka 

flera gånger, för att förstå de teman som framkom. De teman som uppstod delades sedan in i 

underteman. Transkriberingen lästes först i sin helhet och kodades sedan mening för mening för 

att identifiera betydelsefulla ord och fraser. Fraserna sammanställdes till kategorier. Liknande ord 

och fraser jämfördes mellan de olika författarnas kodningar med komparativ analys.  

Bortfall Det var tio sjuksköterskor som deltog, vilket representerade enbart 41 procent av de tillfrågade 

sjuksköterskorna.  

Slutsats Bristande kunskap om psykisk ohälsa genomsyrade sjuksköterskor erfarenhet av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. De uttryckte ett stort behov av mer 

utbildning om psykisk ohälsa. Det var en utmaning att möta patienter med psykisk ohälsa. Bristen 

på utbildning ledde till att de ifrågasatte sin egen kunskap. Ifrågasättandet av sin förmåga, 

orsakade en osäkerhet i kommunikationen med patienterna. De uttryckte ett ytterligare behov av 

mer teoretisk kunskap, men även praktisk. Då det saknats formell kunskap, har sjuksköterskorna 

erhållit sina färdigheter genom erfarenheter från det kliniska arbetet, så kallad informell kunskap. 

Erfarenheterna ledde till en bättre förståelse kring bemötandet av patienterna och med erfarenhet 

kom en förmåga att använda ett holistiskt förhållningssätt. Sjuksköterskorna såg patientgruppen 

som en stor utmaning att vårda. Det fanns en rädsla hos sjuksköterskorna, då de ansåg att en del av 

patienterna manipulerade dem till att tro att de var sjukare än vad de var, vilket gav dem ett 

övertag över personalen. De kunde ifrågasätta om patienterna sökte akut hjälp för psykiska besvär, 

eller om de endast ville ha uppmärksamhet. Vilja att hjälpa patienterna med sin nuvarande 

kunskap och erfarenhet fanns, men bristen på kännedom kring behandling och diagnostisering 

gjorde det svårt. En orsak till utmaningen att vårda patienter med psykisk ohälsa var även att 

organisationen inte var anpassad. En stor frustration uttrycktes av sjuksköterskorna, då inget 

förändrades, trots de tillgängliga resurser, såsom utbildning från kunnig personal inom området. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (87 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Sahile, Y., Yitayih, S., Yeshanew, B. Ayelegne, D. & Mihiretu, A. (2019). Primary health care 

nurses attitude towards people with severe mental disorders in Addis Ababa, Ethiopia: a cross 

sectional study. International Journal of Mental Health Systems, 13(26). doi:10.1186/s13033-019-

0283-x 

Land  

Databas 

Etiopien 

PubMed 

Syfte Syftet var att bedöma hur inställningarna till människor med svår psykisk ohälsa såg ut hos 

sjuksköterskor som arbetade på vårdcentral i Addis Ababa, samt vilka faktorer som kunde 

associeras med de inställningarna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Studien genomfördes på en vårdcentral i Addis Ababa. Totalt 610 sjuksköterskor inkluderades i 

studien. Psykiatrisjuksköterskor exkluderades. 

Datainsamling För att samla in de sociodemografiska faktorerna användes en enkät. Sjuksköterskornas kunskap 

om psykisk ohälsa togs reda på genom att använda ett instrument med 13 frågor, utvecklat av 

National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS). Hur inställningarna till 

personer med svår psykisk ohälsa såg ut hos sjuksköterskorna togs reda på genom att använda 

instrumentet, Clinicians´Attitude Scale (MICA-4), vilket består av 16 frågor som besvaras med en 

sex-gradig likert skala (från håller verkligen med, till håller verkligen inte med).    

Dataanalys Datan kodades med EPIDATA 3.1 och flyttades över till SPSS version 20 där analysen skedde. 

Bivariat och multivariat binär logistisk analys användes för att identifiera de demografiska 

faktorer som hade ett samband med sjuksköterskornas inställning, p <0.05 ansågs signifikant. 

Bortfall 610 av 634 sjuksköterskor deltog i studien (92,6 procents svarsfrekvens). 

Slutsats Studien visade på att bristande kunskap om psykisk ohälsa har ett samband med en mer negativ 

inställning och en större rädsla hos vårdpersonalen, gentemot patienter med psykisk ohälsa. De 

såg att en hög utbildningsnivå, god kunskap om psykisk ohälsa och erfarenhet minskar risken att 

utveckla negativa inställningar gentemot psykisk ohälsa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (91 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Shahif, S., Idris, DR., Lupat, A. & Rahman, HA. (2019). Knowledge and attitude towards mental 

illness among primary healthcare nurses in Brunei: A cross-sectional study. Asian Journal of 

Psychiatry, 45, 33-37. doi:10.1016/j.ajp.2019.08.013 

Land  

Databas 

Brunei 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka kunskapsnivån och inställningar hos sjuksköterskor gentemot patienter 

med psykisk ohälsa på vårdcentraler i Brunei. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Studien genomfördes på tre stycken vårdcentraler i Brunei.  65 sjuksköterskor arbetande på de 

valda vårdcentralerna eller inom öppenvården, samt som var direkt involverade i patientens vård 

inkluderades. De exkluderade sjuksköterskor som enbart arbetade inom administration, mödravård 

och tandvårdskliniker, samt de som inte hade någon direkt kontakt med patienterna.  

Datainsamling De sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien och när de fyllt i ett 

skriftligt medgivande hade de fem dagar på sig att fylla i enkäten och lämna till chefen i ett 

förseglat kuvert. Första delen av enkäten bestod av deltagarnas demografiska egenskaper: ålder, 

kön, utbildningsnivå, hur länge de arbetat som sjuksköterska, samt om de hade erfarenhet av att 

arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Enkätens andra del bestod av 15 frågor som belyste 

vilken kunskap sjuksköterskorna hade om psykisk ohälsa (MHPPQ-15items), samt 20 frågor som 

belyste vilken inställning de hade (CAMI-20 items). Frågorna i del två besvarades genom att fylla 

i en femgradig likert skala från “håller verkligen med” till “håller verkligen inte med”. 

Dataanalys En jämförelse mellan de två delarna (del 1:demografiska egenskaper del 2:kunskap och 

inställning) av enkäterna genomfördes. Medelvärde, samt standardavvikelse togs fram för svaren 

från de båda skalorna. Svaren från del ett och del två i enkäten genomgick sedan ett T-test samt en 

envägs variansanalys, för att se om det fanns skillnader mellan svaren i skalorna och de 

demografiska faktorerna. För att kunna se om det fanns signifikant skillnad mellan kunskap 

(MHPPQ) och Inställning (CAMI) genomgicks en multivariantanalys där p <0.05 ansågs som en 

signifikant skillnad. 

Bortfall 65 sjuksköterskor av 75 deltog i studien, då 13 sjuksköterskor inte hann besvara enkäten inom 

tidsramen (82,7 procents svarsfrekvens).  

Slutsats Välviljan mot patienterna var väldigt låg och de ansåg att psykisk ohälsa var en börda för 

samhället och att de inte förtjänar samhällets medlidande. Sjuksköterskorna ställdes dock positiva 

till att psykisk ohälsa synliggörs i samhället och tycker att personer med psykisk ohälsa bör 

uppmanas till att söka vård. Sjuksköterskorna tyckte att patienter med psykisk ohälsa behöver 

vårdas av mer erfarna personer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (89 procent) enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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