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SAMMANFATTNING  
Patienter med psykisk ohälsa upplever missnöje med sin omvårdnad på grund av brist 
på förståelse och negligering från sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kan påverka 
dessa patienters upplevelser av omvårdnaden genom sitt förhållningssätt.  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors förhållningssätt i 
omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Litteraturstudien grundas på en 
induktiv ansats och resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar, varav åtta artiklar 
är kvalitativa och sex artiklar är kvantitativa. En enklare form av innehållsanalys 
användes, vilket resulterade i fyra teman: kunskapens betydelse, förutfattade 
uppfattningar, negligering samt känslor av ansvar. Sjuksköterskors förhållningssätt till 
psykisk ohälsa är både positiv och negativ. Positiva förhållningssätt inkluderar 
känslor av ansvar för patienternas omvårdnad. Negativa förhållningssätt inbegriper 
bland annat negligering samt negativa känslor som misstro och rädsla. 
Litteraturstudiens resultat påvisar ett behov av mer utbildning om psykisk ohälsa för 
att reducera stigmatisering och kunskapsluckor hos legitimerade sjuksköterskor i den 
allmänna hälso- och sjukvården. Området upplevdes begränsat då många funna 
resultatartiklar berör missbruksproblematik, därför rekommenderas mer forskning 
riktad mot andra psykiska sjukdomar. 
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ABSTRACT 
Patients with mental illness experience dissatisfaction with their care due to lack of 
understanding and ignorance from the nurses. The nurses’ approach might influence 
these patients' experience of their care. The purpose of the literature review was to 
describe nurses' approach in care of patients with mental illness. The literature review 
is based on an inductive approach and the result is based on 14 scientific papers, of 
which eight used a qualitative design and sex used a quantitative design. A simpler 
form of content analysis was used, which resulted in four themes: the importance of 
knowledge, preconceived perceptions, neglect and feelings of responsibility. Nurses' 
attitudes to mental illness are both positive and negative. Positive approaches include 
feelings of responsibility for patient care. Negative approaches include neglect and 
negative feelings such as distrust and fear. The result of the literature review indicates 
a need for more education about mental illness in order to reduce stigma and 
knowledge gaps among registered nurses in public health services. As many results 
articles were related to abuse problems the area seems limited, therefore more 
research directed toward other mental illnesses, is recommended. 
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa orsakar brist på välbefinnande och inre harmoni för människan som är 
sjuk (El-Badri & Mellsop, 2007). Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 
151 miljoner människor i världen lider av depression, 26 miljoner lider av schizofreni 
och 125 miljoner är drabbade av alkoholmissbruk (WHO, 2010). Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU, 2004b)  räknar med att en femtedel av alla i 
västvärlden någon gång kommer att drabbas av depression, vilket är en statistik som 
har ökat på senare år. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) lider upp till 17 % av den 
vuxna befolkningen i Sverige av nedsatt psykisk välbefinnande och 32 % lider av 
ångest. Enligt SBU (2004a) är psykisk ohälsa vanligt vid kroppsliga sjukdomar och 
att lida av psykisk ohälsa samtidigt som en fysisk sjukdom komplicerar förloppet. 
Kluit och Goossens (2011) beräknar att upp till 40 % av de patienter som vårdas på 
allmänsjukhus lider av någon typ av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa. 
 
Negativa attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa finns, och har alltid 
funnits, både i samhället och inom sjukvården (Schomerus, Schwahn, Holzinger, 
Corrigan, Grabel, Carta & Angermeyer 2012), men ett holistiskt synsätt hos 
sjuksköterskan bidrar till en mer positiv attityd i vården av patienter som lider av 
psykisk ohälsa (Kluit & Goossens, 2011). Manzano-García och Ayala-Calvo (2014) 
menar att attityder hos sjuksköterskor är förknippade med personliga värderingar och 
sätt att vara. Brilowski och Wendler (2005) beskriver sjuksköterskans förhållningssätt 
som en bakomliggande attityd och belyser vikten av ett positivt förhållningssätt 
gentemot patienten. 
 
 
BAKGRUND 
HÄLSA 

Hälsobegreppets historia 

Lepp (2009) beskriver kropp, psyke, ande och själ som olika delar av människan, 
vilka tillsammans bildar en helhet. Upplevelsen att vara hel som människa är att ha 
hälsa. Begreppet hälsa är ett mångfacetterat begrepp (Willman, 1996). Begreppet 
härstammar från det fornsvenska ordet haelsa och haelsa är i sin tur en förgrening av 
ordet hael som betyder lycka (Nationalencyklopedin, u.å.). Enligt Willman (1996) 
beskrev de grekiska filosoferna och läkarna Hippokrates, ca 460-370 f.Kr. och 
Galenos, ca 129-216 e.Kr. hälsa som ett tillstånd som uppnås när hela människan är i 
balans. Galenos ansåg att människan består av de fyra grundelementen jord, eld, 
vatten och luft, och vid obalans mellan de olika beståndsdelarna uppstår olika 
sjukdomstillstånd. Hippokrates menade istället att sjukdom uppkommer om balansen 
mellan kroppens organ, av olika orsaker, förloras (ibid). Definitionen av begreppet 
hälsa som frånvaro av sjukdom styrde den medicinska vetenskapen fram till andra 
världskriget. Vid denna tidpunkt påbörjades studier för att undersöka sociala 
förhållandens påverkan på hälsa (Eriksson, 1986), och strax efter andra världskriget 
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presenterade WHO en definition av hälsobegreppet som ett tillstånd av fullkomligt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 
2003).  
 
 
Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 

Katie Eriksson (1986) menar att hälsa upplevs olika av alla människor, och att 
upplevelsen av hälsa förändras i takt med människans utveckling. Hälsa är därför 
relativt, och kan ses utifrån ett helhetsperspektiv grundat på olika antaganden: Hälsa 
förändras med tid och rum. Förändring av hälsa sker i relation till människan men 
också i kulturen och samhället människan lever i. Eriksson beskriver också att 
innebörden av begreppet hälsa förändras i relation till olika vetenskapliga perspektiv 
samt i relation till den kontext och det användningsområde som det används i. 
Eriksson (1977) definierar hälsobegreppet som ett tillstånd där sundhet, friskhet och 
en känsla av välbefinnande, utan krav på frånvaro av sjukdom, förenas till en helhet. 
Hennes definition grundar sig i att kärnan i begreppet hälsa bygger på att de tre 
tillstånden, utan krav på frånvaro av sjukdom, är essentiella för att uppnå hälsa. 
Definitionen grundar sig också på att frånvaro av sjukdom inte är nödvändigt för hälsa 
och att det är tillräckligt för människan att uppleva en känsla av välbefinnande för att 
uppnå hälsa, även om samhället ser människan som sjuk (Eriksson, 1977). Eriksson 
(1986) analyserar ordet sund och beskriver ordets två betydelser, att inneha psykisk 
sundhet och att vara hälsosam. Friskhet förklaras som att människans organ eller 
organsystem, i en specifik situation, fungerar på ett tillfredställande sätt. Sundhet och 
friskhet förekommer i olika grad hos alla människor och kan mätas både subjektivt, 
det vill säga av människan själv, och objektivt, av andra människor. Välbefinnande är 
en känsla som endast kan mätas subjektivt, alltså av människan själv (Eriksson, 
1986). 
 
Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) beskriver den helhetssyn med fysiska och 
psykiska aspekter som genomsyrar omvårdnaden i dag, och menar att hälsofrämjande 
omvårdnad fokuserar mer på den fysiska dimensionen av hälsa än den psykiska 
dimensionen. Leathard och Cook (2009) hävdar att läkande mot hälsa innebär både 
spirituella, mentala samt fysiska dimensioner och att känslor på det spirituella och 
mentala planet påverkar det fysiska planet. McEvoy och Duffy (2008) menar att 
läkande, holism och hälsa är viktiga och sammanhängande komponenter inom 
omvårdnaden. Vidare bör också omvårdnaden som sjuksköterskan ger vara holistisk 
genom att se människan ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att se kroppen, sinnet 
och själen. Enligt Leathard och Cook (2009) är syftet med omvårdnad ur ett holistiskt 
perspektiv således att hjälpa människor att uppnå och bibehålla en nivå av såväl 
fysiskt som psykiskt välbefinnande. 
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Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan kopplas till en rad sjukdomar såsom, schizofreni, ångest, 
ätstörningar, depression i olika allvarlig grad, bipolär sjukdom samt alkohol- och 
drogberoende (Skärsäter, 2014). Människor som drabbats av psykisk ohälsa upplever 
ofta emotionellt och socialt utanförskap med stor ensamhet som följd. Ensamheten 
beskrivs som att se världen genom ett frostat glas och faktorer som påverkar 
ensamheten är känslor av att vara åsidosatt, osedd och oförstådd (Lindgren, 
Sundbaum, Eriksson och Graneheim, 2014). El-Badri och Mellsop (2007) förklarar 
hur människor som lider av psykisk ohälsa undviker att berätta om sitt tillstånd då de 
ofta möts av avståndstagande och undvikande från andra människor. Whitley & 
Campbell (2014) beskriver hur samhället ofta bemöter människor som lider av 
psykisk ohälsa på ett liknande sätt som barn bemöts (ibid). När människor med 
psykisk ohälsa beskriver sina upplevelser av den allmänna sjukvården uttrycker de ett 
missnöje (Östman & Björkman, 2014) och en önskan om att bli sedda som en 
människa istället för en diagnos (Thompson, Hunter, Murray, Ninci, Rolfs & 
Pallikkathayil, 2008). Sjuksköterskor måste lyssna på människorna som lider av 
psykisk ohälsa, eftersom de drabbade känner att detta ofta inte görs. Vidare önskar 
människor som lider av psykisk ohälsa att sjuksköterskor som de möter i vården ska 
förklara saker på deras nivå och på ett sätt som människan är mottaglig för. 
Människor med psykisk ohälsa vill bli respekterade som en hel människa och vill inte 
att deras oro ska avfärdas när sjukvårdpersonalen får reda på att de lider av en psykisk 
sjukdom (ibid). Paterson & Britten (2008) beskriver att människor med många olika 
hälsoproblem, både fysiska och psykiska, uttrycker en önskan och glädje över att bli 
behandlade som en helhet. 
 
Schomerus et al. (2012) undersöker förändringar över tid när det gäller psykisk 
ohälsa. Idag finns det större acceptans för att söka vård för psykisk ohälsa än vad det 
fanns tidigare. Människor är även mer öppna för olika behandlingsalternativ, till 
exempel psykologbesök eller medicinering. Schomerus et al. (2012) visar även att 
negativa attityder som finns i samhället gentemot människor med psykisk ohälsa 
fortfarande finns kvar (ibid). För människor som lider av psykisk ohälsa är det vanligt 
med samsjuklighet. Samsjuklighet innebär ett tillstånd där två eller flera sjukdomar 
förekommer samtidigt (Kunskapsguiden, 2012) och enligt Kluit och Goossens (2011) 
förekommer omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inte enbart inom psykiatrin 
utan även inom den allmänna sjukvården. Cirkulationssvikt, andnings- och 
hudproblem kan förekomma hos människor med drog- och alkoholmissbruk samt 
ångestsyndrom (Eytan, Haller, Wolff, Cerutti, Sebo, Bertrand & Niveau, 2010). 
Samband finns även mellan depressionssyndrom och fysiska sjukdomar som hjärt- 
kärlsjukdomar, hjärnsjukdomar, irriterad tarmsyndrom (IBS), diabetes och olika 
former av tumörsjukdomar (Uzun, Kozumplik, Topić & Jakovljević, 2009). Enligt 
SBU (2004a) kan psykisk ohälsa även bidra till försämring av den fysiska sjukdomens 
förlopp samt ökad dödlighet. 
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SJUKSKÖTERSKANS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv beskriver sjuksköterskans förhållningssätt som 
att hon bör se hela patienten som en unik varelse (McEvoy & Duffy, 2008) samt 
arbeta för och med patienten både avseende den omgivande miljön och patientens 
närstående (Wagner & Whaite, 2010). Sjuksköterskan ska ge av sig själv och sin tid 
samt fokusera på patienternas intressen utifrån ett jämlikt perspektiv (Wagner & 
Whaite, 2010). Catlett och Lovan (2011) undersöker vad det innebär att vara en god 
sjuksköterska och har kommit fram till några karakteristiska drag: Sjuksköterskan bör 
vara tålmodig, vårdande, osjälvisk, lojal, pålitlig, etisk och icke-dömande. Andra 
lämpliga drag är att kunna utöva personcentrerad vård och ha förmåga till god 
kommunikation. Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) beskriver att vård 
skapas i mötet sjuksköterska och patient, och att god vård innebär att ge patienten en 
känsla av att vara i goda händer. Vidare bör sjuksköterskan kunna hantera svåra 
situationer, som till exempel att våga möta patientens lidande. Som sjuksköterska är 
det också viktigt att kunna vara i en relation med patienten. Manzano-García och 
Ayala-Calvo (2014) berättar om sjuksköterskeyrket i Europa och har kommit fram till 
att ge vård inkluderar professionella värderingar, kunskaper och attityder. Att vara 
sjuksköterska innebär professionella värderingar såsom vårdetik, respekt för 
människan och förståelse. Sjuksköterskans position i vården innebär ett värde, som 
hon upplever genom sina handlingar, känslor, beteenden och kunskaper. Brilowski 
och Wendler (2005) diskuterar sjuksköterskans förhållningssätt som en 
bakomliggande attityd och Manzano-García och Ayala-Calvo (2014) beskriver att 
sjuksköterskans attityder är förknippade till hennes personliga värderingar och sätt att 
vara. Enligt Lilja och Hellzén (2014) handlar attityder om hur vi bemöter andra 
människor. Brilowski och Wendler (2005) diskuterar vidare att sjuksköterskans attityd 
bör vara positiv vilket innefattar intresse, ärlighet, generositet och engagemang för att 
kunna skapa ett positivt förhållningssätt till patienten. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Legitimerade sjuksköterskor inom den allmänna hälso- och sjukvården möter ofta 
patienter med psykisk ohälsa, vilket i många fall beror på samsjuklighet mellan fysisk 
och psykisk sjukdom. Patienter med psykisk ohälsa upplever en brist på förståelse 
från sjuksköterskor och önskar att bli behandlade som en helhet och inte bli 
ignorerade på grund av sin psykiska ohälsa. Sjuksköterskans förhållningssätt har 
därmed stor betydelse för mötet med patienter med psykisk ohälsa, och kan påverka 
omvårdnaden. 
 
 
SYFTE 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva legitimerade sjuksköterskors 
förhållningssätt i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. 
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METOD 
Studien utfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats. Att göra en 
litteraturstudie innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) att forskaren gör en 
sökning av aktuell forskning inom ett visst problemområde eller ämne, där den funna 
forskningen sedan granskas, kvalitetsbedöms och sammanställs till ett resultat. 
Forsberg och Wengström (2013)  samt Priebe och Landström (2012) menar att en 
induktiv ansats görs om forskaren, utifrån insamlad data, vill utveckla begrepp eller 
befintliga teorier inom valt problemområde. 
 
 
DATAINSAMLING 

Först gjordes en översiktssökning för att kontrollera att det fanns tillräckligt med 
forskning inom ämnet (Friberg, 2012). Därefter påbörjades artikelsökningen. Utifrån 
syftet valdes sökorden psykisk ohälsa, sjuksköterska, sjuksköterskor samt attityd. 
Sökorden översattes sedan till engelska mental illness, mental disorders, 
nurses/nurse/health personnel samt attitude. Sökningar på alla dessa ord i olika 
kombinationer gjordes för att få en så bred och djup sökning som möjligt. Sökorden 
redovisas i tabell 1. Booleska operatoren AND användes för att begränsa sökningen 
och trunkering (*) användes för att få olika böjningsformer på orden (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
 
Artikelsökningen inleddes med att göra en fritextsökning (Karlsson, 2012) i CINAHL 
där orden nurs* samt attitude to mental illness användes. Samma sökning gjordes 
sedan i PsycINFO och PubMed. Fritextsökningar gjordes även på sökorden 
depression, eating disorders, anxiety och schizophrenia för att bredda sökningen och 
uttömma alla fakta. Sökningen gick vidare i de olika databaserna med deras specifika 
ämnesord (Karlsson, 2012). I PubMed användes MeSH-termerna nurses, attitude, 
mental disorder. I PsycINFO användes ämnesorden health personnel, mental illness, 
attitudes towards, attitudes samt mental disorders. I CINAHL användes ämnesorden 
nurse attitudes, mental disorders och attitude of health personnel. Olika 
kombinationer användes med ämnesorden och dessa kombinationer söktes i alla tre 
databaserna, se tabell 2. Då begränsningen av årtalen inte var tillfredsställande gjordes 
återigen en fritextsökning och ämnesordssökning på artiklar från 2009 i alla tre 
databaserna med samma sökord som tidigare. Sökningar som inte gav något resultat 
samt dubbletter redovisas inte.  
 
Begränsningarna som användes i samtliga databaser var published date 2010-2015 
och 20090101–20091231, English language samt all adult/adult 19+. I CINAHL 
användes även research article som begränsning och i PubMed samt PsycINFO 
användes journal article som begränsning. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 
vara utförda inom den allmänna hälso- och sjukvården. Artiklarna skulle handla om 
de psykiska sjukdomarna schizofreni, ångest, ätstörningar, depression inklusive 
bipolär sjukdom eller alkohol- och drogberoende. Exkluderades gjordes artiklar som 
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belyste psykisk ohälsa ur patienters eller närståendes perspektiv. Även psykisk ohälsa 
som en reaktion på somatisk sjukdom uteslöts. Artiklar som berörde vårdpersonalens 
åsikter, men där sjuksköterskors åsikter inte kunde läsas ut separat, uteslöts också. 
 
Sökningen genererade fjorton resultatartiklar varav sex utgick från kvantitativa 
metoder och åtta från kvalitativa metoder. Resultatartiklarna kvalitetsgranskades med 
hjälp av relevanta termer beroende på artikelns metod. Termerna trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet användes i resultatartiklar med 
kvalitativ metod, eftersom dessa enligt Wallengren & Henricson (2012) är indikatorer 
på god vetenskaplig kvalitet. Resultatartiklar med kvantitativ metod kvalitetssäkrades 
med hjälp av termerna validitet och reliabilitet. Intern och extern validitet samt 
reliabilitet användes vid kvalitetssäkringen av artiklarnas innehåll. Frågeformulärets 
validitet och reliabilitet användes vid kvalitetssäkringen av resultatartiklarnas använda 
frågeformulär. Begreppen användes då de anses vara indikatorer på god vetenskaplig 
kvalitet (Ibid.). 
 
 
DATABEARBETNING 

Resultatdelen i valda artiklar analyserades enligt en enklare form av innehållsanalys i 
fyra steg som beskrivs i Forsberg och Wengström (2013). I det första steget lästes 
resultatartiklarna igenom flera gånger enskilt av föreliggande studiens båda författare 
för att skapa en förtrogenhet till artiklarna. I detta skede gjordes även artikelöversikter 
över samtliga resultatartiklar, se tabell 3. I andra steget analyserades resultatartiklarna 
utifrån sitt innehåll, vilket även det skedde enskilt för att säkra att alla fakta knutna till 
föreliggande studies syfte kom med. I tredje steget färgkodades alla fakta som var 
knutna till varandra i olika färger, vilket resulterade i åtta olika kategorier: neglekt, 
vård, misstro, ovilja, rädsla, kunskapsbrist, förutfattade meningar och säkerhet. I det 
fjärde steget kondenserades de åtta kategorierna till fyra teman: kunskapens betydelse, 
förutfattade uppfattningar, negligering samt känslor av ansvar. Både tredje och fjärde 
steget i analyseringen skedde gemensamt av båda författarna till föreliggande studie 
där kategorier och teman växte fram under gemensamma diskussioner. 
 
 
FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
Enligt Kjellström (2012) benämns de etiska överväganden som görs vid en 
vetenskaplig studie som forskningsetik. Svensk forskning regleras av två lagar: Lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003;2008) och 
Personuppgiftslagen (1998:204). Lagarna finns till för att upprätthålla respekt för 
människovärdet samt skydda människan. Vid ett examensarbete ska de etiska kraven 
kunna hanteras, vilket kräver kännedom om de principer, värderingar och normer som 
finns (Kjellström, 2012). Samtliga resultatartiklar i föreliggande studie har blivit 
etiskt granskade och godkända av någon form av granskningsnämnd. I 13 av de 14 
resultatartiklarna har deltagarna fått ge informerat samtycke. Detta innebär att 
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deltagarna har fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt mottagit 
information om deltagandets frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan när som 
helst. Fördelen med samtliga resultatartiklar är att artikelförfattarna har varit 
följsamma mot sina data och noggranna i sina beskrivningar av forskningens 
tillvägagångsätt. Resultatartiklarna lyfter ett område där det råder stor kunskapsbrist, 
vilket i förlängningen kan leda till bättre utbildning och ökad kunskap hos 
sjuksköterskor. Endast ett fåtal av resultatartiklarna har beskrivit hur insamlade data 
har hanterats och förvarats, vilket gör att känslig information kan ha nått utomstående. 
En av resultatartiklarna hade endast en deltagare och risken med detta är att 
deltagarens anonymitet kan ha gått förlorad. Om en människa som lider av psykisk 
ohälsa tar del av resultatartiklarna kan artiklarnas resultat orsaka obehag.  
 
 
RESULTAT 
Fyra teman framkom i resultatet: Kunskapens betydelse, förutfattade uppfattningar, 
negligering samt känslor av ansvar. Resultatet belyser både positiva och negativa 
aspekter av legitimerade sjuksköterskors förhållningssätt till patienter som lider av 
psykisk ohälsa. 
 

KUNSKAPENS BETYDELSE 

Sjuksköterskornas förhållningssätt påverkades av kunskapsbrist inom olika områden 
(Zolnierek & Clingerman, 2012; Indig, Copeland, Conigrave & Rotenko, 2009; 
Kelleher & Cotter, 2009; Ndetei, Khasakhala, Mutiso & Mbwayo, 2011; Morgan, 
2014; Katakura, Yamamoto-Mitani & Ishigaki, 2010; Poggenpoel, Myburgh & 
Morare, 2011; Neville & Roan, 2014; Monks, Topping & Newell, 2012; Lovi & Barr, 
2009). Sjuksköterskorna kände att deras sjuksköterskeutbildning inte hade förberett 
dem tillräckligt väl inför uppgiften att vårda patienter med psykisk ohälsa, vilket 
bidrog till kunskapsluckor inom området (Zolnierek & Clingerman, 2012; Poggenpoel 
et al., 2009). Brist på kunskap orsakade svårigheter i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete, och inverkade på sjuksköterskans förhållningssätt. Känslor av 
osäkerhet, frustration, ilska, olycka (Poggenpoel et al., 2011; Monks et al., 2014) och 
otillräcklighet (Monks et al., 2012) gjorde att sjuksköterskan inte kunde behålla sitt 
professionella förhållningssätt, och ge den omvårdnad som varje unik patient har rätt 
till (Zolnierek & Clingerman, 2012; Indig et al., 2009; Ndetei et al., 2011; Poggenpool 
et al., 2011; Lovi & Barr, 2009). Sjuksköterskornas okunskap ledde också till ett 
snävare förhållningssätt till patienter med psykisk ohälsa, vilket gjorde att 
sjuksköterskorna förlitade sig på en enda metod, den de lärt sig, i stället för att försöka 
variera sin omvårdnad utifrån den patient de hade framför sig. (Poggenpoel et al., 
2011). 
 
Okunskapen ledde till svårigheter att skapa förståelse, goda vårdkontakter samt 
oförståelse inför nödvändiga omvårdnadsåtgärder vilka kändes främmande och fel att 
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genomföra (Zolnierek & Clingerman, 2012; Lovi & Barr, 2014). Otillräcklig kunskap 
ledde också till att sjuksköterskorna varken förstod patienternas olika reaktioner, till 
exempel utåtagerande beteenden och ilska, eller hur hon skulle bemöta de olika 
reaktionerna på bästa sätt (Morgan, 2014; Poggenpoel et al., 2011; Lovi & Barr, 
2014). Sjuksköterskorna tog även skällsord och hot som personliga förolämpningar, 
vilket orsakade en fientlig inställning till patienter med psykisk ohälsa (Morgan, 
2014).  
 
Kunskapsbrist orsakade lågt självförtroende inför olika omvårdnadsmoment för 
många av sjuksköterskorna (Indig et al., 2009; Poggenpoel et al., 2011; Neville & 
Roan, 2014; Monks et al., 2012), vilket ledde till sämre kvalitet på vården för många 
av patienterna med psykisk ohälsa (Monks et al., 2012). Omvårdnadsmoment som 
påverkades negativt av sjuksköterskornas osäkra förhållningssätt var bedömning och 
utvärdering av patienternas missbruksproblematik (Indig et al., 2009), 
kommunikationen med patienterna (Neville & Roan, 2014; Monks et al., 2014) och 
deras anhöriga (Poggenpoel et al., 2011) samt genomförandet av motiverande samtal 
(Kelleher & Cotter, 2009).  
 
Upplevelsen av att ha tillräcklig kunskap gjorde att sjuksköterskornas förhållningssätt 
präglades av säkerhet inför patienter med psykisk ohälsa och omvårdnaden runt 
omkring dem (Kelleher & Cotter, 2009; Monks et al., 2012; Ben Natan, Beyil & Neta, 
2009, Morgan, 2014). Många av sjuksköterskorna uppgav att de hade tillräcklig 
kunskap för att kunna agera professionellt i omvårdnadsarbetet av patienter som 
använder eller missbrukar olika droger (Kelleher & Cotter, 2009; Ben Natan et al., 
2012). Andra uppgav också att de kände sig säkra i omvårdnadsmoment som rörde 
patienternas fysiska välbefinnande (Monks et al., 2012) och när det gällde att ge 
adekvat omvårdnad och rådgivning (Ben Natan et al., 2014). Tillräcklig kunskap, i 
form av tidigare erfarenheter, gjorde att sjuksköterskornas förhållningssätt blev 
mindre dömande (Morgan, 2014; Monks et al., 2014).  
 
 
FÖRUTFATTADE UPPFATTNINGAR 

Sjuksköterskorna hade många förutfattande uppfattningar om patienter med psykisk 
ohälsa som påverkade deras förhållningssätt negativt (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & 
Clingerman, 2012; Monks et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 
2014; Katakura et al., 2010). Sjuksköterskornas negativa känslor, som misstro, rädsla 
och ovilja skapade förutfattade uppfattningar hos sjuksköterskorna, och omvänt kunde 
förutfattade uppfattningar hos sjuksköterskorna bero på just dessa negativa känslor. 
(Neville & Roan, 2014). 
 
Förutfattade uppfattningar kombinerat med negativa känslor för och attityder till 
patienterna med psykisk ohälsa bidrog till inställningen att det var svårt att vårda dem 
(Ben Natan et al., 2009; Ndetei et al., 2011; Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna 
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ansåg att patienterna var krävande, kontrollerande (Zolnierek & Clingerman, 2012; 
Neville & Roan, 2014; Morgan, 2014), svåra att arbeta med (Zolnierek & 
Clingerman, 2012; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 2014; Ronzani et al., 
2009; Morgan, 2014; Kelleher & Cotter, 2009) och kommunicera med (Katakura et 
al., 2010). Patienterna ansågs också vara oberäkneliga (Monks et al., 2012; 
Poggenpoel et al., 2011), vilket gjorde att sjuksköterskorna befarade att patienterna 
skulle störa den berörda avdelningens dagliga rutiner (Monks et al., 2012; Poggenpoel 
et al., 2011) eller försöka rymma från avdelningen (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & 
O’Mahony., 2012). Sjuksköterskorna ansåg också att patienterna med 
missbruksproblematik tog upp plats på avdelningarna för patienter som verkligen var 
sjuka (Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). 
 
Sjuksköterskorna ansåg även att patienter med psykisk ohälsa var opålitliga, vilket 
gjorde att de blev misstänksamma mot denna patientgrupp (Lovi & Barr, 2009; 
Monks et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 2014). 
Misstänksamheten resulterade i att patienterna med missbruksproblematik beskylldes 
av sjuksköterskorna för stöld när det försvann läkemedel ur läkemedelsrummet (Lovi 
& Barr, 2009). Patienterna beskylldes även för att överdriva sin smärta för att få 
tillgång till narkotikaklassade preparat (Neville & Roan, 2014; Morgan, 2014).  
 
Sjuksköterskorna kände ofta rädsla för patienter med psykisk ohälsa, vilket påverkade 
deras sjuksköterskefunktion negativt (Zolnierek & Clingerman, 2012; Kelleher & 
Cotter, 2009; Poggenpoel et al., 2011). Rädslan berodde på olika faktorer, bland annat 
uppfattningen att patienterna var farliga för andra (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & 
Clingerman, 2012; Ben Natan et al., 2009; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 
2014; Katakrua et al., 2010; MacNeela et al., 2012) och för sig själva (Zolnierek & 
Clingerman, 2012; MacNeela et al., 2012). Uppfattningen att patienterna ansågs 
oberäkneliga, medverkade även till sjuksköterskornas rädsla. Rädslan bidrog till 
inställningen att patienterna med psykisk ohälsa var tidskrävande, utmanande och att 
de krävde konstant övervakning ((Monks et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011). 
Sjuksköterskorna kände även ovilja inför att ge omvårdnad till patienter med psykisk 
ohälsa (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012; Natan et al., 2009; Monks 
et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Katakura et al., 2010; Morgan, 2014).  Oviljan 
grundades på rädsla för att begå misstag i omvårdnadsarbetet (Morgan, 2014) och på  
uppfattningen att omvårdnaden med patienter med missbruksproblematik ansågs 
känslomässigt påfrestande (Monks et al., 2012). Sjuksköterskornas ovilja och känslor 
av misstänksamhet gjorde att de undvek patienterna i största möjliga mån (Monks et 
al., 2012).  
 
Erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa som uppvisade en del av ovanstående 
beteende bidrog till att sjuksköterskors attityd försämrades (Poggenpoel et al., 2011).  
Den försämrade attityden ledde i sin tur till sämre förutsättningar att skapa goda 
relationer till patienterna, eftersom sjuksköterskorna valde att tala till patienterna 
istället för att samtala med dem (MacNeela et al., 2012).  
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NEGLIGERING  

Sjuksköterskorna som hade en dömande attityd till missbrukare ville inte vårda dessa 
patienter då de ansåg att patienter med missbruk inte var sjuka på riktigt och att deras 
ohälsa var självförvållad (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012). 
Sjuksköterskorna menade också att patienter som led av psykisk ohälsa inte skulle 
vårdas på samma sjukhus som patienterna som endast hade fysiska åkommor. 
Sjuksköterskorna ansåg att sjukhuset inte var den plats där patienterna som led av 
missbruk skulle få hjälp att bli nyktra på (Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, 
Bikos & Livaditis, 2009; Lovi & Barr, 2009). Sjuksköterskorna gjorde valet att inte 
fråga om patienternas alkoholbruk vid ankomstsamtal då sjuksköterskorna kände 
obehag inför dessa frågor. Sjuksköterskorna talade inte heller om droger, 
droganvändande eller problem relaterade till droger. Ankomstsamtalet hölls avsiktligt 
kort och fokuserades på de fysiska orsakerna till inläggningen. Screeningverktyg för 
alkoholkonsumtion var något sjuksköterskorna också valde att inte använda sig av 
(Indig et al., 2009; Monks et al., 2012). Inställningen att patienter med psykisk ohälsa 
var tidskrävande gjorde att dessa patienter hamnade sist på sjuksköterskornas 
dagsplanering (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012). 
 
Patienter som led av missbruk kunde dömas som drogsökande av sjuksköterskor. 
Sjuksköterskornas negativa attityder bidrog till att patientens behov inte 
uppmärksammades. Smärtor förbisågs av sjuksköterskorna då attityden att patienterna 
som led av missbruk inte hade smärta på grund av sitt droganvändande (Morgan, 
2012). Sjuksköterskorna undvek att interagera med patienter med psykisk ohälsa.  
Bristen på interaktion gjorde att sjuksköterskorna blev rädda för dessa patienter då 
sjuksköterskorna inte hur patienterna skulle bete sig. Rädslan i sin tur gjorde att 
sjuksköterskorna valde att inte interagera med patienterna med psykisk ohälsa, vilket 
även ledde till en bristande lyhördhet för patientens behov (Poggenpoel et al., 2011; 
Neville & Roan, 2014; Monks et al., 2012). 
 
Vissa av sjuksköterskorna ansåg att patienter som led av psykisk ohälsa inte fick 
tillfredsställande vård på grund av att andra sjuksköterskor endast såg till patienternas 
fysiska behov (Zolnierek & Clingerman, 2012; Kelleher & Cotter, 2009; Poggenpoel 
et al., 2011). Patienternas fysiska sjukdom blev behandlad under sjukhustiden men de 
psykiska problemen lämnades åt sidan. Om till exempel en patient led av ångest var 
det vanligt att sjuksköterskor rekommenderade åtgärder som rörde det fysiska, till 
exempel kontroller av vitala parametrar och att ge syrgas. Sjuksköterskorna var 
således inte medvetna om patienternas psykosociala och emotionella behov 
(Zolnierek & Clingerman, 2012; MacNeela et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011). 
Patienter som led av schizofreni fick inte sina behov och önskemål tillgodosedda. 
Sjuksköterskorna undvek också att ge patienterna ärliga råd rörande verkligheten då 
sjuksköterskorna trodde att detta skulle orsaka fientlighet hos patienterna (Katakura et 
al., 2010). 
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KÄNSLOR AV ANSVAR 

Bland sjuksköterskorna fanns delade meningar rörande patientens egenansvar (Ben 
Natan et al., 2009; Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado, 2009). Vissa av 
sjuksköterskorna ansåg att patienter som led av missbruk hade ett eget ansvar för sitt 
hälsotillstånd, medan de patienter som led av till exempel depression eller schizofreni 
inte ansågs ha ett lika stort eget ansvar (Ronzani et al., 2009). Andra sjuksköterskor 
däremot, ansåg att patienter som led av missbruk inte hade större ansvar för sin 
situation än andra patienter (Ben Natan et al., 2009). En positiv inställning om lika 
värde gick hand i hand med åsikten att de patienter som led av missbruk förtjänar 
samma kvalitet på vården som vilken patient som helst. Positiva synsätt förekom 
bland sjuksköterskorna, inställningen var att patienter som led av missbruk har en 
behandlingsbar sjukdom och därmed kan bli friska (Ben Natan et al., 2009; Kelleher 
& Cotter, 2009). Sjuksköterskorna var medvetna om förhållandet mellan 
kunskapsbrist och ett dömande förhållningssätt (Monks et al., 2014). För att kunna 
utveckla ett bättre förhållningssätt önskade sjuksköterskor därför mer kunskap om 
psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011; Monks et al., 2014; Lovi & Barr, 2009). 
 
Som tidigare nämnts rådde det delade meningar om sjuksköterskornas förhållningssätt 
till psykisk ohälsa (Neville & Roan, 2014; MacNeela et al., 2012 Vissa av 
sjuksköterskorna hade inställningen att psykisk ohälsa är som vilken sjukdom som 
helst och att patienter med psykisk ohälsa förtjänar medlidande och förståelse 
tillsammans med den bästa vård och behandling som finns (Neville & Roan, 2014). 
Sjuksköterskorna ansåg även att förtroende och ansvar var en grund för att kunna ge 
en holistisk och omfattande vård (Neville & Roan, 2014.) Som tidigare nämnts såg 
sjuksköterskorna vården av patienter med psykisk ohälsa som tidskrävande och 
utmanande, men med tålamod och förståelse ansågs den bli lättare. Sjuksköterskorna 
hade även inställningen att deras känslor angående patienternas sjukdom var oviktiga 
då det handlade om patienten och inte om sjuksköterskorna själva (idib). De ansåg 
också att det viktigaste var att skapa en bra relation mellan sjuksköterskorna och 
patienterna (MacNeela et al., 2012).  
 
Sjuksköterskorna hade ett ansvarstagande förhållningssätt till patienter med alkohol- 
och drogproblematik. Sjuksköterskorna kände ansvar inför omvårdnadsåtgärder som 
att bedöma och utvärdera patienternas problematik (Kelleher & Cotter, 2009; Indig et 
al., 2009) samt att ge patienterna nödvändig information och undervisning (Kelleher 
& Cotter, 2009). Sjuksköterskorna ansåg också att de hade huvudansvaret att fråga om 
och dokumentera patienters alkoholvanor och att denna åtgärd var viktig (Indig et al., 
2009). För att kunna ge den omvårdnad som behövdes, till till exempel en aggressiv 
patient, rättfärdigade sjuksköterskorna patientens beteende som något acceptabelt 
(Morgan, 2012; Poggenpoel et al., 2011). Även positiva känslor som sympati (Neville 
& Roan, 2014; MacNeela et al., 2014) och att patienterna ansågs som sårbara förekom 
hos sjuksköterskorna (McNeela et al., 2014). 
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Sjuksköterskornas intention var att befinna sig på patienternas nivå (MacNeela et al., 
2012; Katakura et al., 2010), samt att ha god kommunikation och se till att 
patienternas röster blev hörda (MacNeela et al., 2012). Sjuksköterskorna som vårdade 
patienter som led av Schizofreni omvärderade sin vård. Sjuksköterskorna ansåg nu att 
om inte en öppen och ärlig relation grundades mellan patienten och sjuksköterskan, 
kunde inte heller patientens tillstånd förbättras (Katakura et al., 2010). 
Sjuksköterskorna med positiva attityder hade inställningen att patienter med psykisk 
ohälsa kunde behandlas på ett allmänsjukhus (Ndetei et al., 2011; Morgan, 2012). Så 
länge patienten med psykisk ohälsa befann sig på sjukhuset (Morgan, 2012) skulle 
sjuksköterskorna ta hand om patienten med stor omsorg, då detta är ett löfte 
sjuksköterskorna har tagit på sig i samband med sin yrkesroll. Morgan (2012) citerar 
en sjuksköterska i sin artikel ”You´re there to help them. There´s something, you 
know, and we make things complicated, but there´s something simple on some level, 
and it´s an art” (s. 172). 
 
 
DISKUSSION 
METODDISKUSSION 

För att försöka säkerställa föreliggande studies vetenskapliga kvalitet granskades den, 
likt de resultatartiklarna med kvalitativ ansats, enligt Wallengren och Henricsons 
(2012) termer trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 
Trovärdighet innefattar kunskapen som studien förmedlar, vilken ska äga giltighet och 
vara övertygande. Pålitlighet uppnås om författaren till studien har uppgett sin 
förförståelse och hur förförståelsen kan ha påverkat studiens resultat. 
Bekräftelsebarhet bedöms efter hur detaljrik artikelns datainsamling och dataanalys är 
beskriven. Överförbarhet handlar om huruvida artikelförfattaren diskuterar resultatets 
överförbarhet till andra situationer, grupper av människor eller kontexter (Wallengren 
& Henricson, 2012). 
 
Trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012): Syftet med föreliggande studie var att 
beskriva legitimerade sjuksköterskors förhållningssätt i omvårdnaden av patienter 
med psykisk ohälsa. Enligt Brilowski och Wendler (2005) handlar sjuksköterskans 
förhållningssätt om bakomliggande attityder och Manzano-García och Ayala-Calvo 
(2014) menar att attityder är förknippade med sätt att vara och personliga värderingar. 
Begreppet förhållningssätt har i föreliggande studie tolkats som bakomliggande 
attityder, därför valdes sökordet attityd. Stora sökningar och det faktum att få abstrakt 
har lästs i förhållande till antalet träffar kan ses som en svaghet då viktig information 
kan ha gått förlorad. Den stora mängden träffar kan bero på valet att inte exkludera 
artiklar kopplade till psykiatrivården, vilket gjordes för att inte missa artiklar som 
jämförde förhållningssättet hos specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatrisk 
vård och legitimerade sjuksköterskor i den allmänna hälso- och sjukvården. Titlar som 
endast berörde förhållningssätt hos specialistsjuksköterskor med inriktning på 
psykiatrisk vård uteslöts utan att abstrakten lästes, vilket kan vara en förklaring till 
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den lilla mängd lästa abstrakt i relation till den stora mängden träffar. Missvisande 
titlar kan vara en orsak till att eventuella resultatartiklar har uteblivits. Sökningar i alla 
tre databaserna har gjorts systematiskt, både i fritext och i ämnesordssökning, vilket 
kan ses som en styrka då området har blivit uttömt på fakta. Databaserna som har 
använts är relevanta för studiens syfte. CINAHL och PubMed är 
omvårdnadsorienterade medan PsycINFO är inriktad mot psykiatrivård. Användandet 
av de tre databaserna bidrog till att få ett djup i studien rörande omvårdnad och 
psykisk hälsa. Resultatet baseras på 14 artiklar i vilka sjuksköterskornas åsikter 
tydligt kunde urskiljas från andra professioners åsikter. Trovärdigheten stärks därmed 
genom att resultatet endast baseras på allmänsjuksköterskors förhållningssätt.  
 
Föreliggande studies pålitlighet (Wallengren & Henricson, 20112) stärktes genom att 
databearbetningen först skedde individuellt för att se fakta ur olika vinklar och 
därmed minska risken för att missa fakta. Insamlad fakta bearbetades sedan 
gemensamt tills koncensus uppnåddes. Förförståelse finns hos båda författarna till 
föreliggande studie och kan ha påverkat resultatet. Förförståelsen inbegriper 
personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, vilka har diskuterats löpande under 
studiens gång för att minska risken för påverkan och för att uppnå ett neutralt 
förhållningssätt till materialet. Risken för att förförståelsen kan ha påverkat går dock 
inte att eliminera helt Pålitligheten kan ha påverkats negativt då kunskapen om 
kvalitativ innehållsanalys är begränsad hos författarna i föreliggande studie. En styrka 
för föreliggande studie är att samtliga resultatartiklar som presenteras i resultatet har 
blivit etiskt godkända innan de utfördes. 
 
Bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012): För att säkra att föreliggande 
studie är förståelig har utomstående fått läsa och ge respons på olika stycken. En 
noggrann beskrivning av insamling och bearbetning av data har gjorts för att säkra 
repeterbarheten. Repeterbarheten försvagas dock av att dubbletter av resultatartiklar 
och sökningar som inte gav några resultatartiklar inte redovisas. 
 
Överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012): Föreliggande studie baseras på 14 
resultatartiklar. Tre av dem är genomförda i USA, två i Irland, två i Australien, en i 
Kenya, en i Johannesburg, en i Grekland, en i Israel, en i Japan, en i Brasilien samt en 
i England. Ingen av resultatartiklarna kommer från Sverige eller övriga norden. 
Kulturella skillnader kan göra att sjuksköterskornas förhållningssätt till psykisk ohälsa 
ser annorlunda ut i andra länder och överförbarhet till svenska förhållanden påverkas 
därför negativt. Resultatet ger dock en överskådlig bild, då artiklarna härstammar från 
olika delar av världen. Då åtta av fjorton resultatartiklar undersöker sjuksköterskors 
förhållningssätt till patienter med missbruk kan resultatet ha blivit vinklat mot denna 
typ av psykisk ohälsa. Om fördelningen av resultatartiklar sett annorlunda ut med till 
exempel fler artiklar om depression, schizofreni, ätstörningar eller bipolär sjukdom, 
hade även föreliggande studies resultat gällande sjuksköterskors förhållningssätt 
kunnat se annorlunda ut. Några av resultatartiklarna hade ofullständiga beskrivningar 
av viktiga delar, till exempel vilka patienternas behov var, innebörden av otillräcklig 
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vård samt orsaker till ovilja till interaktion med patienter med psykisk ohälsa. 
Resultatartiklarnas ofullständiga beskrivning kan ha bidragit till en bristande 
beskrivning i föreliggande studies resultat. 

. 
RESULTATDISKUSSION 

Sjuksköterskorna ansåg att deras sjuksköterskeutbildning inte har gett dem tillräcklig 
kunskap för att vårda patienter med psykisk ohälsa (Zolnierek & Clingerman, 2012; 
Poggenpoel et al., 2009). Brist på kunskap om psykiska sjukdomar gjorde att 
sjuksköterskorna inte kunde ge den omvårdnad som varje unik patient har rätt till 
(Zolnierek & Clingerman, 2012; Indig et al., 2009; Ndetei et al., 2011; Poggenpool et 
al., 2011; Lovi & Barr, 2009). Enligt Manzano-García och Ayala-Calvo (2014) är 
sjuksköterskorna och deras kunskap en värdefull del av patienternas omvårdnad. För 
att kunna ge adekvat omvårdnad behövs därför mer kunskap om psykisk ohälsa 
eftersom okunskap försvårar omvårdnadens mål att uppnå hälsa för patienter med 
psykisk ohälsa. Behovet av kunskap bekräftas av Chang och Yang (2013) samt 
Sreevani och Revathi (2012) som i sina studier hävdar att sjuksköterskornas 
förhållningssätt påverkas positivt vid mer utbildning. 
 
Förutfattade uppfattningar om psykisk ohälsa är faktorer som påverkar 
förhållningssättet negativt (Love & Barr, 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012; 
Monks et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 2014; Katakura et al., 
2010). Förutfattade uppfattningar gjorde att sjuksköterskans förhållningssätt präglades 
av misstänksamhet (Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011; 
Neville & Roan, 2014), rädsla (Lovi & Barr, 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012; 
Ben Natan et al., 2009; Poggenpoel et al., 2011; Neville & Roan, 2014; Katakrua et 
al., 2010; MacNeela et al., 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012; MacNeela et al., 
2012; Morgan, 2014) samt intolerans, ilska och sorg (Neville & Roan, 2014). Catlett 
och Lovan (2011) förklarar att en god sjuksköterska bör vara icke dömande och 
jämförelsen mellan de olika artiklarna visar en brist i sjuksköterskornas 
förhållningssätt. Schomerus et al. (2012) visar i sin studie att negativa attityder 
gentemot psykisk ohälsa inte har förändrats utan lever kvar, vilket bekräftas av 
resultatet i föreliggande studie. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara 
medveten om eventuella negativa känslor och förutfattade uppfattningar som finns 
hos en själv. Om sjuksköterskan inte är medveten om sitt eget förhållningssätt kan 
omvårdnadsarbetet påverkas negativt.  
 
Negligering av patienternas psykiska ohälsa skedde av vissa sjuksköterskor. 
Ankomstsamtalen med denna patientgrupp hölls korta och fokuserade på fysiska 
orsaker till inläggningen (Indig et al., 2009; Monks et al., 2012). En del 
sjuksköterskor valde att inte interagera med patienter med psykisk ohälsa vilket ledde 
till en bristande lyhördhet för patienternas behov (Poggenpoel et al., 2011; Neville & 
Roan, 2014; Monks et al., 2012). Patienternas fysiska sjukdom blev behandlad under 
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vårdtiden men sjuksköterskorna var inte medvetna om patienternas psykosociala och 
emotionella behov. Omvårdnadsåtgärder med en fysisk inriktning var vanligare än att 
fokusera på det själsliga (Zolnierek & Clingerman, 2012; McNeela et al., 2012; 
Poggenpoel et al., 2011). Kunskapsguiden (2012) menar att det är vanligt med 
samsjuklighet hos patienter som lider av psykisk ohälsa. Enligt Lindgren et al. (2014) 
upplever patienter med psykisk ohälsa en stor ensamhet då de inte känner sig hörda 
eller sedda. Katie Eriksson (1986) menar att hälsa upplevs olika av alla människor 
och upplevelsen av hälsa förändras i takt med människans utveckling. Enligt Eriksson 
(1977) innebär hälsobegreppet ett tillstånd där sundhet, friskhet och välbefinnande 
förenas till en helhet. Genom att negligera patientens psykiska välmående fråntas 
patienten möjlighet att uppleva sundhet. Vid frånvaro av sundhet kan inte patienten 
heller uppleva hälsa. Det är därför angeläget som sjuksköterska att inte negligera 
någon del av patienten, eftersom hälsa är så komplext. Sjuksköterskors negligering 
stämmer väl överens med patienternas upplevelse av att inte bli förstådda eller sedda i 
sin omvårdnad. 
 
Ben Natan et al., 2009, Ndeti et al., 2011 och Monks et al., 2012 beskrev att 
sjuksköterskans förhållningsätt till omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 
påverkas av sjuksköterskornas känslor av ansvar. Neville och Roan, 2014 samt 
McNeela et al. (2012) förklarade att ansvarskänslor hos sjuksköterskorna bidrog till 
en mer positiv inställning, vilken präglades av medlidande och förståelse. 
Sjuksköterskorna med ansvarskänslor ansåg att det viktigaste i omvårdnaden var att 
skapa goda relationer mellan sjuksköterska och patienter (Neville & Roan, 2014; 
McNeela et al., 2012). Enligt Thorup et al. (2012) skapas omvårdnad i mötet mellan 
sjuksköterskor och patienter. Brist på känslor av ansvar gör att omvårdnaden påverkas 
negativt, bland annat på grund av otillräckliga relationer mellan sjuksköterskor och 
patienter med psykisk ohälsa. 

 
KONKLUSION OCH IMPLIKATION 
Föreliggande studie visar att legitimerade sjuksköterskor både har positiva och 
negativa förhållningssätt till patienter som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskors 
kunskap eller brist på kunskap kan påverka deras förhållningssätt i båda riktningarna. 
Vidare påverkas sjuksköterskors förhållningssätt negativt av förutfattade 
uppfattningar så som rädsla, misstro och ovilja. Fokus läggs på fysiska sjukdomar 
vilket leder till en negligering av patienternas psykiska ohälsa. Känslor av ansvar hos 
sjuksköterskorna skapar goda förutsättningar för en bra kvalitet på omvårdnaden 
medan stigmatisering och negativa attityder ger en låg kvalitet. Vidare forskning inom 
svensk vårdkontext rekommenderas, då ingen forskning från Sverige har påträffats. 
Även mer forskning om andra psykiska sjukdomstillstånd än missbruk behövs då 
området upplevs vara begränsat. Föreliggande studies resultat påvisar ett behov av 
mer utbildning om psykisk ohälsa, både för legitimerade sjuksköterskor som befinner 
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sig i verksamheten och blivande sjuksköterskor. Med en adekvat utbildning kan 
kunskapsluckor reduceras och eventuell stigmatisering förebyggas.
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Mental illness/ Mental 
disorders ( Thesaurus) 

Sjuksköterska/or 
Nurs*(fritextsökning) 
 

Nurs* (fritextsökning) 
Nurses (MeSH-term) 

Nurs* (fritextsökning) 
Nurses (Thesaurus) 
 

Sjuksköterskans attityd Nurse attitudes  (headings) 
Nurse attitudes 
(fritexsökning) 

Nurse attitudes 
(fritextsökning 

Vårdpersonal 
Attitude of health personnel 
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Attitude of health personnel 
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Health personnel (Thesaurus) 

Attityd 
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(fritextsökning) 
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(MH "Mental Disorders+") 
Limits: Jan 2009 – Dec 2009, 
engelska, research article, All adult 17 3 3 2 

2015-03-23 PsycINFO 

Nurs*AND attitude to mental 
illness 
Limits: Jan 2009 – Dec 2009, 
English language, journal article, 
adulthood 63 7 3 1 

2015-03-23 PubMed 

Nurs* AND attitude to mental 
illness 
Limits: 20090101-20091231, 
English language, journal article, 
adult 19+ 220 14 6 3 

2015-03-10 CINAHL 

(MM "Nurse Attitudes") AND 
(MH "Mental Disorders+") 
Limits: 2010-2015, engelska, 
research article, all adult 77 8 7 1 

2015-03-09 PubMed 

Nurs* AND attitude to mental 
illness 
Limits: 5 years, Engelska, Adult 
19+, Journal article 718 30 16 5 

2015-03-09 PsycINFO 

SU.EXACT.EXPLODE(“health 
personnel”) AND 
SU.EXACT.EXPLODE(“mental 
illness(attitudes toward)”) 
Limits:2010-2015, Engelska, 
Journal article, Adulthood 30 3 2 1 

2015-03-06 PsycINFO 

Nurs* AND attitude to mental 
illness 
Limits: 2010-2015, Engelska, 
Journal article, Adulthood 278 24 10 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens  Arvaniti, A., Samakouri, M., Kalamara, E., Bochtsou, V., Bikos, C., & Livaditis, M. (2009). 
Health service staff’s attitude towards patients with mental illness. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol, 44, 658-665. Doi: 10.1007/s00127-0080481-3. 

Land  
Databas 

Grekland 
PsycINFO 

Syfte Studien syfte var att dokumentera vårdpersonals attityd till patienter med psykisk ohälsa och 
undersöka relationen mellan funna attityder samt demografiska och personliga attribut. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Beskrivande tvärsnittsstudie 

Urval Samtliga vårdarbetare (n=480) på elva slumpmässigt utvalda vårdavdelningar på ett 
universitetssjukhus i Grekland tillfrågades om att delta. 130 av deltagarna var sjuksköterskor. 

Datainsamling Kuvert innehållandes fyra frågeformulär lämnades på en bestämd dag ut till samtliga medarbetare 
på de slumpmässigt utvalda avdelningarna.  

Dataanalys Beskrivande analys med hjälp av STATA 9.0 användes. Resultatet av konstanta variabler 
presenteras i medelvärde och standardavvikelse medan kategoriska variabler presenteras i 
procentsatser 

Bortfall Av de sammanlagt 780 tillfrågade valde 585 att delta, vilket ger ett bortfall på 25%. 

Slutsats En del av sjuksköterskorna hade ett negativt förhållningssätt till patienter med psykisk ohälsa. De 
menade att patienterna är farliga och att det inte ingår i deras jobb att ge omvårdnad till dem. 
Vidare ansåg sjuksköterskorna att patienter med psykisk ohälsa egentligen borde vårdas på en 
psykiatrisk vårdavdelning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet är fylligt, svarar väl mot syftet och visas tydligt i både beskrivande 
text samt tabeller.  Urval, datainsamling och dataanalys är beskrivet på ett mycket tydligt sätt. Ett 
bortfallet på 25 % är i en kvantitativ studie en låg siffra. Studien var etiskt granskad och godkänd, 
deltagarna fick ge informerat samtycke samt mottog information om att deltagandet var frivilligt 
och anonymt. 
Extern validitet: Artikelförfattarna diskuterar studiens begränsningar och pekar då på vald 
urvalsmetod, då egentligen ett stratifierat urval är att föredra vid denna typ av studie. De menar 
också att jämförelser som har gjorts mellan studiens resultat och andra studier vilka har använt 
andra metoder begränsar studiens externa validitet. Sist diskuterar artikelförfattarna de multipla 
korrelationsanalyserna av OMI-frågeformuläret och menar att vissa påverkningsbara faktorer kan 
ha förbisetts och påverkat analysen negativt. Studien har däremot, enligt oss, en stor klinisk 
relevans och antalet deltagare och deras bredd gör att resultatet torde kunna generaliseras till 
liknande kontext.  
Reliabilitet: Artikelförfattarnas bakgrund, utbildning eller erfarenhet diskuteras inte. Författarna 
beskriver heller inte om de har arbetat med en statistiker. Författarna beskriver däremot tydligt hur 
de har tolkat studiens resultat, och visar det tydligt med både tabeller och beskrivande text, vilket 
gör att reliabiliteten ändå säkras.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: LCR och OMI har enligt artikelförfattarna använts i 
tidigare studier. OMI har blivit översatt och modifierat för grekiska informanter av en tidigare 
forskare, vilket säkrar deras validitet och reliabilitet. AS har inte genomgått samma modifieraring 
som OMI. Artikelförfattarna har istället kontrollerar frågornas reliabilitet med hjälp av Cronbach’s 
alfa, där frågeformuläret fick 0,78. 
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Artikel 2 

 

 

Referens  Ben Natan, M., Beyil, V., & Neta, O. (2009). Nurses’ perception of the quality of care they 
provide to hospitalized drug addicts: Testing the Theory of Reasoned Action. International 
Journal of Nursing Practice, 15, 566-573. Doi: 10.1111.j.1440-172x.2009.01799.x 

Land  
Databas 

Israel 
CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors attityder och subjektiva normer till patienter med 
drogberoende. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  

Urval Samtliga sjuksköterskor (n=200) verksamma på medicinska avdelningar på tre sjukhus i Israel.  
Av dem som valde att delta var 19 män och 116 kvinnor. 

Datainsamling Frågeformulär tillsammans med informationsblad skickades till samtliga sjuksköterskor. 

Dataanalys Beskrivande statistik med medelvärde och standardavvikelse användes. Innan hypotesprövning 
gjordes ett Pearson-korrelationstest och den slutgiltiga datan regressionsanalyserades.  

Bortfall 65 sjuksköterskor valde att inte delta i studien, vilket ger ett bortfall på 32,5%  

Slutsats De flesta sjuksköterskorna kände sig kompetenta nog att ge adekvat omvårdnad till patienter med 
drogberoende och de som skattade sin kompetens högre hade överlag ett bättre förhållningssätt än 
de som skattade sin kompetens lägre. 
Sjuksköterskorna med ett negativt förhållningssätt till patienter med missbruksproblematik gav en 
sämre omvårdnad, både avsiktligt och oavsiktligt. De ansåg att patienterna har sig själva att skylla, 
stör avdelningens dagliga rutiner och är svåra att samarbeta med.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet är fylligt, svarar väl mot syftet och visas tydligt i både beskrivande 
text samt tabeller. Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs på tydligt sätt. Ett bortfallet på 
32,5 % är i en kvantitativ förhållandevis lite. Studien var etiskt granskad och godkänd, deltagarna 
fick ge informerat samtycke samt mottog information om att deltagandet var frivilligt och 
anonymt. 
Extern validitet: Artikelförfattarna diskuterar studiens begränsningar och pekar då de delar av 
frågeformulären där sjuksköterskorna själva skulle bedöma kvaliteten av sin omvårdnad till 
patienter med drogproblematik. Författarna menar att metoden inte är objektiv och att 
sjuksköterskorna som bedömde kvaliteten av sin omvårdnad lågt, förmodligen inte skulle göra så i 
andra sammanhang.  
Reliabilitet: Artikelförfattarnas bakgrund, utbildning eller erfarenhet diskuteras inte. Författarna 
beskriver inte heller någon triangulering eller deltagarkontroll. . Författarna beskriver däremot 
tydligt hur de har tolkat studiens resultat, och visar det tydligt med både tabeller och beskrivande 
text, vilket gör att reliabiliteten ändå säkras  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Artikelförfattarna designade ett eget frågeformulär 
genom att följa en  procedur beskriven av Ajzen och Fishbeins. För att stärka frågeformulärets 
validitet och reliabilitet genomfördes ett pilottest innan det användes i studien.  
Frågeformuläret består av tre delar, varav två är reliabilitetstestade med Cronbach’s alfa och fick 
resultaten 0,83 respektive 0,82.  
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Artikel 3 

 

Referens  Indig, D., Copeland, J., Conigrave, M. K., & Rotenko, I. (2009). Attitudes and beliefs of 
emergency department staff regarding alcohol-related presentations. International emergency 
nursing, 17, 23-30. Doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.002 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka akutvårdspersonals attityder och övertygelser rörande 
alkoholrelaterad akutvård. Vidare skulle attityder och övertygelser mellan läkare och 
sjuksköterskor jämföras. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

Urval Bekvämlighetsurval med 78 deltagare från två olika sjukhus. 

Datainsamling Personalen fick en kort utbildning för att motiveras att fylla i formuläret. Frågeformulären lades 
sedan på en central plats på de båda sjukhusen så att personalen kunde fylla i dem när de hade tid. 

Dataanalys Undersökningen fokuserade på olika delar och svaren var graderade på en 5-punkts likertskala. 
Data analyserades med hjälp av S.A.S 9.1.3. T-test och chi-square-test användes 

Bortfall Bortfall 70 %. Av de som deltog i utbildningen av studien och därmed direkt tillfrågades var 
bortfallet 22 %. 

Slutsats 5 % av sjuksköterskorna använde sig av ett screening verktyg för alkohol konsumtion. Mer än 
hälften av sjuksköterskorna ansåg att brist på kunskap var en av barriärerna för att kunna ge vård 
till dessa patienter. Nästan 40 % av sjuksköterskorna tyckte att det var stötande att fråga patienten 
om alkohol användning. Endast 35 % av sjuksköterskorna kände att det var en del av deras roll att 
screena för alkoholproblem. Sjuksköterskorna som deltog i denna studie trodde att mer än en 
tredjedel av de patienter som hade alkoholproblem även led av samsjuklighet i form av psykisk 
ohälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet är besvarat. Studien har fått etiskt godkänt. Urval och datainsamling är väl 
beskrivet. Dataanalysen kunde ha beskrivits mer utförligt. Påverkansfaktorer och störfaktorer 
diskuteras. Val av analys är relevant för studiens syfte. 
Extern validitet: Forskarna diskuterar studiens generaliserbarhet och begränsningar. Forskaren 
diskuterar även deltagargruppens fördelar och begränsningar. 
Reliabilitet: Forskarens bakgrund, utbildning samt erfarenhet finns inte nämnt. Det framgår inte 
om forskarna har samarbetat med en statistiker. 
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågorna som använts har funnits i tidigare studier 
där de har validitetstestats. 
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Artikel 4 

Referens  Katakura, N., Yamamoto-Mitani, N., & Ishigaki, K. (2010). Home-visit nurses´ attitudes of 
providing effective assistance to clients with schizophrenia. International Journal of Mental 
Health Nursing, 19, 102-109. Doi: 10.1111/j.1447-0349.2009.00641.x 

Land  
Databas 

Japan 
PsycINFO 

Syfte Att identifiera hemsjuksköterskors attityd till patienter med schizofreni, vilken attityd som leder 
till god omvårdnad av patienter med schizofreni samt undersöka hur sjuksköterskorna uppnår en 
attityd som genererar god omvårdnad. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design inspirerad av Schutz 

Urval Strategiskt urval. 7 sjuksköterskor valdes ut. 
Inklusionskriterier: erfarenhet av att vårda patienter med schizofreni samt ha omvårdnadsansvaret 
över en eller fler patienter med schizofreni som inte har blivit återinlagd på sjukhus på grund av 
sin sjukdom. 

Datainsamling Bandinspelade semistrukturerade intervjuer, som genomfördes individuellt under genomsnitt 90 
minuter. 

Dataanalys Fenomenologisk innehållsanalys användes för att kunna förklara sjuksköterskornas attityder till 
och interaktioner med sina patienter. Det bandinspelade materialet transkriberades till skrift som 
sedan lästes igenom ett flertal gånger. Meningar som innehöll samma betydelse skapade 
subteman, som sedan utvecklades till huvudteman. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Sjuksköterskornas förhållningssätt påverkades av förutfattade uppfattningar om patienternas 
förmåga till egenvård och rädsla för att agera fel samt okunskap om psykisk ohälsa. Rädslan och 
okunskapen ledde till undvikande av till exempel rådgivning. Ökad kunskap i form av erfarenhet 
gav ett mer positivt förhållningssätt vilket ökade möjligheter för bättre sjuksköterska-
patientrelationer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl på syftet samt stärks av citat. Datainsamling och dataanalys är 
väl beskrivna, författarna beskriver tydligt tillvägagångssättet vid val av informanter och 
inklusionskriterier  redovisas. Deltagarna fick ge informerat samtycke och mottog information om 
att deltagandet skedde anonymt. Deltagarkontroll genomfördes ej, men fem av de sju deltagarna 
tillfrågades om att undersöka relevansen av resultatets huvudteman i verkligheten. Triangulering 
skedde, både gällande intervjuernas fokusområden och översättning. 
Pålitlighet: Författarna beskriver inte sin förförståelse, bakgrund eller erfarenhet av 
forskningsmetod. Författarna beskriver hur översättningen av intervjuerna från japanska till 
engelska, med hjälp av professionella översättare, genomfördes 
Bekräftelsebarhet: Forskningsprocessen är väl beskriven, vilket gör att studien torde kunna göras 
om. Deltagarna har delvis fått ta del av resultatet och kontrollerat huruvida det stämmer med 
verkligheten, vilket stärker bekräftelsebarheten.  
Överförbarhet: Författarna diskuterar överförbarheten i relation till det låga antalet deltagare 
samt att deltagarna var experter inom området och menar att detta kan minska studiens 
överförbarhet. Författarna menar dock att studien tillför viktig information till sjuksköterskor som 
arbetar med patienter som lider av schizofreni, vilket vi håller med om. Författarna anser att 
studien behöver upprepas, och då med ett större antal deltagare med mer varierad bakgrund, för att 
stärka överförbarheten. 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens  Kelleher, S., & Cotter, P. (2009). A descriptive study on emergency department doctors´and 
nurses´knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. International 
emergency nursing, 17, 3-14. Doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.003 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att bestämma läkares och sjuksköterskors kunskap och attityder angående 
missbrukare och problematiskt missbruk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

Urval Samtliga sjuksköterskor och läkare som arbetade på akuten på tre olika universitetssjukhus 
tillfrågades att delta.  Av sammanlagt 66 deltagare var 61 sjuksköterskor.  

Datainsamling Frågeformulären tillsammans med ett informationsblad delades ut på de olika avdelningarna. 
Avdelningschefen uppmärksammade studien som sedan låg ute på respektive avdelning i 4 
veckor. Frågeformulären fokuserade främst på deltagarnas kunskap, attityd och uppfattade 
kunskap samt kompetens i relation till missbruk och missbrukare. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS 14.0. Medelvärde, median, standardavvikelse samt 
variationsvidd användes. 

Bortfall Externt bortfall 54 %. Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats En större del av sjuksköterskorna frågade aldrig patienterna om deras historia av missbruk. 
Sjuksköterskorna ansåg att patienter med missbruksproblematik fick otillräcklig vård. Vidare 
ansåg sjuksköterskorna att det var deras roll att bedöma och utbilda patienter med missbruk. Det 
fanns en positiv inställning hos sjuksköterskorna, de trodde att de flesta patienter med missbruk 
kan blir friska. Sjuksköterskorna menade att både drog- och alkoholmissbruk är behandlingsbara 
sjukdomar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet är besvarat i resultatet. Studien har blivit etiskt granskad och godkänd. 
Urval, datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. Forskarna diskuterar bortfallet och möjliga 
faktorer till detta. Deltagarna fick ge informerat samtycke. 
Extern validitet: Generaliserbarheten diskuteras och studiens begränsningar. 
Reliabilitet: Forskarna diskuterar inte sin bakgrund, förförståelse eller erfarenhet av metod. Det 
framkommer inte om forskarna har samarbetat med en statistiker. 
Frågeformulärets reliabilitet och validitet: Frågorna har i tidigare studier reliabilitets- och 
validitetstestats. Forskarna har modifierat frågorna i formuläret något. Modifieringarna skrivs ut 
och cronbachs alpha har gjorts vilket visade på god reliabilitet, 0.77. 
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Artikel 6 
 

Referens Lovi, R., & Barr, J. (2009). Stigma reported by nurses related to those experiencing drug and 
alcoholic dependency: A phenomenological Giorgi Study. Contemporary Nurse, 33(2), 166-178 

Land 
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att beskriva upplevelsen hos sjuksköterskor som arbetar på en alkohol-och 
drogenhet i sydöstra Queensland. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Strategiskat ändamålsenligt urval med 6 sjuksköterskor. 
Datainsamling Ostrukturerade, djupgående intervjuer. Intervjuerna varade 30-50 minuter och blev 

bandinspelade. 
Dataanalys Data analyserades enligt Giorgi´s fenomenologiska metod. Teman identifierades och 

forskartriangulering skedde. 
Bortfall Inget bortfall redovisas. 
Slutsats Sjuksköterskorna ansåg att patienterna inte var sjuka på riktigt. Patienter med missburk skulle 

inte få hjälp från sjukhuset att bli nyktra. Sjuksköterskor sakande den kunskap som behövs för att 
vårda patienter med missbruk. Sjuksköterskor förstod inte de underliggande emotionella 
problemen hos patienterna, bristen på förståelse gick hand i hand med stigmatiseringen som finns 
mot psykisk ohälsa. Bristen på utbildning kunde vara en bidragande faktor till de negativa 
attityderna som finns. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Urval, datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. 
Resultatet är djupt och innehållsrikt med citat från deltagarna. Forskatriangulering har skett och 
även diskussion löpande under studiens gång. Intervjuerna har varit något korta för att få med all 
information om behövs för att uppnå mättnad av fakta. Informerat samtycke har erhållits från 
deltagarna. Deltagarna fick information om att deltagandet i studien var frivillig, anonymt och att 
de kunde avbryta sin medverkan när de ville.  
Pålitlighet: Forskaren har inte diskuterat sin bakgrund, erfarenhet av metod eller förförståelse. 
Studien har blivit etiskt godkänd. .All personlig data har förvarats i ett separat och låst skåp. Det 
framkommer inte tydligt om det är samma författare som har utfört intervjuerna, transkribering 
och analysen. Forskaren diskuterar vikten av följsamhet av data och hur forskaren har gått till 
väga för att uppnå följsamhet 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare har funnits under analysens gång. Studien är så pass väl 
beskriven att den går att repetera. 
Överförbarhet: Övriga tre är säkrade. Studiens överförbarhet diskuteras. Något få deltagare för 
att ge en god överförbarhet till andra situationer och grupper. Intervjuerna är något korta vilket 
gör att viktig information kan ha gått förlorad på grund av tidsbrist. 
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Artikel 7 

Referens  MacNeela, P., Scott, A., Treacy, M., Hyde, A., & O’Mahony, R. (2012). A Risk to Himself: 
Attitudes Toward Psychiatric Patients and Choices of Psychosocial Strategies Among Nurses in 
Medical-Surgical Units. Research in Nursing & Health, 35, 200-213. 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utvärdera om sjuksköterskor som arbetar på allmänsjukhus har stereotypa 
uppfattningar eller speciell syn på patienter från psykiatrisk avdelning. 

Metod:  
Design 

Induktiv kvalitativ metod. 
Multi-design; think-aloud och kritisk incident-intervju. 

Urval Ändamålsenligt urval för att få variation avseende deltagarnas erfarenhet och arbetsplats. 
Sjuksköterskorna rekryterades av personal på sjukhuset, åt forskarna. Inklusions- och 
exklusionskriterier redovisas ej. 

Datainsamling Think-aloud syftade till att sjuksköterskorna, genom att se filmsnuttar av en påhittad händelse med 
en påhittad patient och sjuksköterska, skulle fokusera på vilka nuvarande behov patienten har samt 
göra en prioriteringslista av tänkbara omvårdnadsåtgärder för den påhittade patienten. 
Think-aloud följdes av intervjuer, där sjuksköterskorna tillfrågades att berätta om en kritiskt 
incident som uppstått nyligen. Både think-aloud och intervjuerna genomfördes enskilt med varje 
sjuksköterska och varje enskilt tillfälle tog ca två timmar att utföra. 

Dataanalys Analyseringen skedde i fyra steg. I första steget tematiserades resultatet av think-aloud enligt 
Braun och Clarke för att utröna deltagarnas subjektiva uppfattningar och underliggande attityder 
om den påhittade patienten, vilket genererade två teman. I det andra steget analyserades think-
aloud-resultatet enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys och resultatet lades under de två 
teman som det första steget i analysen gav. I det tredje steget avidentifierades all insamlad data 
innan det skickades till kodare. I det fjärde och sista steget analyserades intervjumaterialet enligt 
kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats En del av sjuksköterskorna hade förutfattade uppfattningar om patienter med psykisk hälsa, vilket 
gjorde att de ansåg denna patientgrupp som aggressiv, och svår att samarbeta med. Andra av de 
tillfrågade sjuksköterskorna såg patienter med psykisk ohälsa som sårbara vilka har svårt att 
anpassa sig till sjukvårdsmiljöer och som behöver talas med och inte till för att kunna lugnas ned. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl på syftet samt stärks av citat. Datainsamling och dataanalys är 
väl beskrivna. Triangulering har skett och författarna har jämfört sitt resultat med befintlig 
forskning. Studien var godkänd av en etisk granskningsnämnd och samtliga deltagare fick ge 
informerat samtycke.   
Pålitlighet: Författarna beskriver sin utbildning, men inte sin förförståelse, bakgrund eller 
erfarenhet av forskningsmetod. Författarna beskriver dock att triangulering skett vid 
dataanalyseringen, då den avslutande kodningen i dataanalysen genomfördes av kodare. 
Bekräftelsebarhet: Forskningsprocessen är tydligt beskriven, vilket gör att studien torde kunna 
göras om. Triangulering har skett. 
Överförbarhet: Författarna medger think-aloudsmetodens bristande överförbarhet till andra 
liknande kontext. För att stärka studiens överförbarhet genomfördes därför också intervjuer i 
direkt samband med think-aloud, vilket gör att resultatet också kopplades till sjuksköterskornas 
upplevda verklighet. Detta medför att överförbarheten ökar. 
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Artikel 8 

Referens  Monks, R., Topping, A., & Newell, R. (2012). The dissonant care management of illicit drug users 
in medical wards, the views of nurses and patients: a grounded theory study. Journal of Advanced 
Nursing, 69(4), 935-946. Doi: 10.1111/j.13652648.2012.06088.x. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att utforska hur legitimerade sjuksköterskor hanterar och ger omvårdnad till 
patienter med komplikationer av droganvändande som läggs in sjukhus. 

Metod:  
Design 

Induktiv kvalitativ metod. 
Grounded theory enligt Strauss och Corbin. 

Urval Ändamålsenligt urval. 29 sjuksköterskor från olika delar av nordvästra Storbritannien valdes ut, 4 
män och 25 kvinnor i åldrarna 22-50 år med 4 månader och upp till 20 års erfarenhet. Tre av 
sjuksköterskorna valdes ut som teoretiskt urval, på grund av deras positiva inställning till 
droganvändande patienter. Inklusions- och exklusionskriterier redovisas inte. 

Datainsamling Bandinspelade semistrukturerade intervjuer som varade mellan 25 och 105 minuter. 
Sjuksköterskorna fick beskriva sina erfarenheter av att hantera och ge omvårdnad till patienter 
med drogproblematik. Följdfrågor som ”kan du berätta mer om…” användes för att få så 
uttömmande svar som möjligt. I samband med intervjuerna gjordes även fältanteckningar. 

Dataanalys Analyseringen av intervjumaterialet och fältanteckningarna utfördes manuellt och med hjälp av ett 
datorbaserat kvalitativt analyseringsprogram. Den manuella analyseringen började med 
överstrykningar av text och minnesanteckningar, vilka efter hand bildade olika kategorier. När 
mängden insamlade data blev för stora användes det datorbaserade analyseringsprogrammet som 
stöd. När det insamlade materialet inte gav några nya attribut till resultatet avslutades 
analyseringen. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskorna kände en säkerhet i omvårdnaden av patienternas fysiska behov relaterade till 
deras drogproblematik. De kände dock en osäkerhet när det gällde deras psykiska behov. Det 
osäkra förhållningssättet berodde på okunskap och negativa känslor som förutfattade 
uppfattningar, rädsla, ovilja och misstro vilka ledde till inadekvat omvårdnad för patienter med 
drogproblematik. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl på syftet samt stärks av citat. Datainsamling och dataanalys är 
väl beskrivna och både triangulering och deltagarkontroll har skett. Deltagarna har fått information 
om frivillighet och studien har blivit etiskt granskad och godkänd. 
Pålitlighet: Författarna beskriver sin utbildning, men inte bakgrund eller erfarenhet av vald 
forskningsmetod. Det beskrivs heller inte vem som har gjort vad eller kvaliteten på 
ljudinspelningen av intervjuerna.  
Bekräftelsebarhet: Forskningsprocessen är mycket tydligt beskriven, vilket gör att studien torde 
kunna göras om. Triangulering och deltagarkontroll har skett. 
Överförbarhet: Studiens trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade och 
deltagarnas variationsbredd avseende både ålder och erfarenhet gör att resultatet skulle kunna 
överföras till liknande kontext. Intervjuernas längd varierar dock mycket, vilket gör att vissa 
deltagares svar har varit mer uttömmande än andras, och viss information kan ha gått förlorad. 
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Referens Morgan, D.B. (2014). Nursing attitudes toward patients with substance use disorders in pain. Pain 
management nursing, 15(1), 165-175. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2012.08.004 

Land 
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utveckla kunskapen om sjuksköterskors attityder och interaktion med 
patienter som har missbruk och även led av smärta. Syftet var också att Generera en teori som kan 
bidra till en större kunskap till problemet. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval Ett blad med information om studien och kontaktuppgifter till forskaren delades ut. 
Sjuksköterskorna som ville delta fick sedan kontakta forskaren. 12 sjuksköterskor som arbetade på 
ett offentligt sjukhus deltog. Sjuksköterskor som ville delta inkluderades. Inga specifika 
exkluderingskriterier anges. 

Datainsamling Semistrukturerad individuella intervjuer gjordes som började med en bred öppningsfråga. Baserat 
på de första intervjuerna kunde forskaren sen ställa djupare frågor. Intervjuerna blev 
bandinspelade. Anteckningar togs även under intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuerna blev transkriberade tillsammans med anteckningarna om icke-verbal kommunikation. 
Öppen kodning eller linje-för-linje analys utfördes efter varje intervju. Axiell kodning utfördes för 
att demonstrera samband av subkategorier och variationer. Intervjuer utfördes tills mättnad var 
uppnådd och ingen ny information framkom.  En modell utvecklades efter tredje intervjun för att 
demonstrera relaterade kategorier. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med utbildning. Sjuksköterskorna hade inte 
tålamod att hantera patienter med missbruk och de ansåg att missbrukare var krävande. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att ge god vård då de hade negativa känslor förknippat till 
att vårda någon med missbruk. Vissa sjuksköterskor dömde patienterna som ”drogsökande” och 
detta gjorde att sjuksköterskorna inte var lyhörda för patienternas behov. Sjuksköterskorna 
förbisåg patienternas smärta och var av inställningen att de patienter som använder droger inte har 
någon smärta eller överdrev sin smärta för att få tillgång till narkotikaklassade preparat. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara mot syftet. Resultatet är djupt och innehållsrikt med citat. Urval, 
datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. Kan önskas att längden på intervjuerna är 
preciserat. Forskarens förförståelse är inte beskriven. Deltagarkontroll har skett. Studien har blivit 
godkänd av både universitetets granskningsnämnd, vilken den utfördes från, och godkänd av 
sjukhuset. Informerat samtycker har getts från deltagarna 
Pålitlighet: Det framkommer inte om det är samma person som har gjort intervjuerna och sedan 
transkriberat dem.. Forskaren diskuterar vikten av följsamhet emot data då forskaren har varit 
medveten om vikten av detta gentemot studiens kvalitet.  
Bekräftelsebarhet: Forskaren har varit noggrann i sin beskrivning av insamlande och analysering 
av data. Forskaren diskuterar vikten av att vara neutral gentemot data och har varit medveten om 
detta i sin studie. 
Överförbarhet: Övriga tre är säkrade. Forskaren diskuterar studiens överförbarhet till anda 
kontexter. För att höja kvaliteten kunde intervjuernas längd ha skrivits ut för att veta om tiden är 
relevant för att uppnå mättnad av fakta och inte missa något. I det stora hela är studien av god 
vetenskaplig kvalitet. 
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Referens  Ndetei, DM., Khasakhala, LI., Mutiso, V., & Mbwayo, AW. (2010). Knowledge, attitude and 
practice (KAP) of mental illness among staff in general medical facilities in Kenya: practice and 
policy implications. African Journal of Psychiatry, 14, 225-235.  
Doi: http://dx.doi.org/10.4314/ajpsy.v14i3.6 

Land  
Databas 

Kenya 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utröna vårdpersonal tillhörande allmänna sjukhus kunskap, attityder och 
tankar om psykisk ohälsa 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Beskrivande tvärsnittstudie 

Urval Totalurval (n=684 personer bestående av specialistkonsulter, läkare, AT-läkare, sjuksköterskor, 
farmaceuter, tandläkare, rehab, fysioterapeuter och labatoriepersonal) på tio hälsoanläggningar 
tillfrågades att delta i studien. Totalt deltog 327 sjuksköterskor.  

Datainsamling Mayo och Smiths självskattningsfrågeformulär användes. Frågeformuläret bestod av tre delar med 
totalt 76 frågor.  

Dataanalys Den deskriptiva datan från de två första delarna av formulären sammanfattades i form av median 
och typvärde. Svaren från den tredje delen summerades till tre kategorier som representerar 
deltagarnas negativa, neutrala och positiva attityder. All data analyserades med hjälp av SPSS 
11.5.  

Bortfall Del ett i frågeformuläret hade ett bortfall på 3%. Andra delens bortfall var 17% och tredje delen 
hade ett bortfall på 7,6%. 

Slutsats Många av sjuksköterskornas förhållningssätt till patienter med psykisk ohälsas vård var att en god 
omvårdnad av dessa patienter kan uppnås på ett allmänsjukhus och att allmänläkare har en viktig 
roll i patienternas tillfrisknande. 25 %  av sjuksköterskorna ansåg att psykisk ohälsa bör hanteras 
av psykiatriker och endast en liten del att patienter med psykisk ohälsa bör vårdas på psykiatrisk 
vårdavdelning. En stor del av sjuksköterskorna ansåg sig ha bristfällig kunskap om psykisk ohälsa 
och osäkra om huruvida deras förhållningssätt till psykisk ohälsa var positivt eller negativt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar väl mot syftet, är fylligt och presenteras i tydliga tabeller. 
Urval, datainsamling och dataanalys är beskrivet på ett tillfredställande sätt. Formulärets olika 
bortfall diskuteras inte, men däremot diskuterar artikelförfattarna den höga svarsfrekvensen. 
Studien var etiskt granskad och godkänd, deltagarna fick ge informerat samtycke samt mottog 
information om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst.  
Extern validitet: Artikelförfattarna diskuterar studiens kliniska relevans men inte studiens 
generaliserbarhet. Deltagarnas bredd gör dock att resultatet torde kunna generaliseras till liknande 
kontext.  
Reliabilitet: Artikelförfattarnas bakgrund, utbildning eller erfarenhet diskuteras inte. Författarna 
beskriver heller inte om de har arbetat med en statistiker. Författarna beskriver däremot tydligt hur 
de har tolkat studiens resultat, och visar det med både tabeller och beskrivande text, vilket gör att 
reliabiliteten ändå säkras.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret har använts i tidigare studier, vilket 
tyder på god validitet och reliabilitet. Författarna beskriver dock inte hur en eventuell översättning 
har gått till eller vilka modifieringar som har gjorts. 
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Referens  Neville, K., & Roan, N. (2014). Challenges in Nursing Practice: Nurses’ Perceptions in Caring for 
Hospitalized Medical-Surgical Patients With Substance Abuse/Dependence. The Journal of 
Nursing Administration, 44(6), 339-346. Doi: 10.1097/NNA.0000000000000079 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med 
samsjuklighet av drogmissbruk på en medicinsk eller kirurgisk vårdavdelning. 

Metod:  
Design 

Induktiv kvalitativ metod. 
Icke experimentell kvalitativ innehållsanalys 

Urval Bekvämlighetsurval, där 24 sjuksköterskor från fem avdelningar (tre medicinsk-kirurgisk 
avdelningar, en neurologi-ortopedi avdelning och en onkologiavdelning) valde att delta. 
Sjuksköterskorna bestod av 23 kvinnor och en man. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av frågeformulär med två frågor som sjuksköterskorna skulle besvara så 
utförligt som möjligt: Vilka tankar och känslor har du inför att arbeta med patienter med 
drogmissbruk eller drogberoende? Hur påverkas omvårdnadsarbetet när du vårdar patienter med 
drogmissbruk eller drogberoende?  

Dataanalys Den insamlade datan lästes igenom och jämfördes konstant, för att generera liknande mönster och 
teman. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskornas förhållningssätt delades upp i två sidor; den sidan med positivt förhållningssätt 
ansåg att patienter med missbruksproblematik har en sjukdom likt alla andra patienter och därför 
förtjänar likvärdig omvårdnad som andra patienter får. Sjuksköterskorna med ett negativt 
förhållningssätt ansåg, många gånger på grund av okunskap, att patienter med 
missbruksproblematik är drogsökande och manipulativa, vilket väcker känslor av misstro och 
rädsla samt skapar förutfattade uppfattningar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl på syftet samt stärks av citat. Datainsamlingen är väl 
beskriven. Dataanalysen är inte tillfredställande beskriven i text, men författarna visar via tabeller 
tydligt hur de har kommit fram till resultatets teman, vilket gör att dataanalysen, enligt oss, anses 
tillräckligt beskriven. Författarna beskriver tydligt tillvägagångssättet vid val av informanter, men 
beskriver inte några inklusions- eller exklusionskriterier på ett tydligt sätt. Att läsa mellan raderna 
ger läsaren däremot ett riktmärke. Deltagarkontroll genomfördes ej, men triangulering skedde 
gällande resultatets teman. . Informerat samtycke har erhållits från deltagarna. Deltagarna fick 
information om att deltagandet i studien var frivillig, anonymt och att de kunde avbryta sin 
medverkan när de ville. Studien var godkänt av en granskningsnämnd.  
Pålitlighet: Författarna beskriver inte sin förförståelse, bakgrund eller erfarenhet av 
forskningsmetod. Författarna beskriver dock att triangulering skett vid dataanalyseringen, och det 
stärker studiens pålitlighet. 
Bekräftelsebarhet: Forskningsprocessen är i det stora hela väl beskriven, vilket gör att studien 
torde kunna göras om. Triangulering har skett. 
Överförbarhet: Författarna diskuterar inte huruvida resultatet kan överföras till liknande kontext, 
men deltagarnas varierande åldrar och erfarenhet, vilket ger resultatet ett brett spektrum, gör att vi 
anser att resultatet torde vara överförbart till andra, liknande situationer. 
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Referens Poggenpoel, M., Myburgh, C.P.H., & Morare, M.N. (2011). Registered nurses´experience of 
interaction with patients with mental health challenges in medical wards in Johannesburg. Journal 
of nursing management, 19, 950-958. Doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01300.x 

Land 
Databas 

Sydafrika 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska och beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att interagera 
med patienter med psykiska utmaningar på medicinavdelningar på ett offentligt sjukhus i 
Johannesburg. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Ändamålsenligt urval med 8 sjuksköterskor. Inklusionskriterierna var: Sjuksköterskor som 
arbetade på en medicinavdelning, hade arbetat i minst 12 månader, interagerat med patienter med 
psykiska utmaningar och kunde uttrycka sig på engelska. 

Datainsamling Fenomenologiska intervjuer för att utforska deltagarnas erfarenheter.  Den centrala frågan var 
”berätta om dina interaktioner med patienter med psykiska utmaningar på din avdelning”. 
Intervjuerna blev bandinspelade och transkriberade. Forskaren tog även anteckningar och 
observationer. 

Dataanalys Transkribering av intervjuerna och anteckningarna var analyserade enligt Tesch´s metod med 
öppen kodning. Forskaren identifierade teman och kategorier 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle hantera situationer då de uppfattade patienterna som 
oförutsägbara, icke samarbetsvilliga och svåra att klara av. Sjuksköterskorna kände att de inte 
hade kontroll. Sjuksköterskorna hade inte kunskap och färdigheter att hantera patienten och detta 
ledde till frustration. De förstod inte vad patienternas problem var vilket ledde till att 
sjuksköterskorna koncentrerade sig på de fysiskt sjuka patienterna. Sjuksköterskorna var inte 
medvetna om patienternas emotionella och psykologiska behov och fokuserade då på patienternas 
fysiska behov. Sjuksköterskorna var rädda vilket påverkade deras funktion genom att de inte 
interagerade med patienterna som led av psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Resultatet är innehållsrikt med citat. Urval, 
datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. Längden på intervjuerna hade kunnat skrivas med. 
Forskaren talar om sin förförståelse. Deltagarkontroll är gjord och det har även skett en 
forskartriangulering. Deltagarna fick ge informerat samtycke och visste att de kunde dra sig ur när 
de ville. Studien har blivit etiskt granskad och godkänd 
Pålitlighet: Det är samma forskare som har gjort intervjuerna och sedan transkriberat. Forskaren 
berättar sin förförståelse och erfarenhet av tidigare forskning.. Då forskaren arbetat på sjukhuset 
tidigare intervjuade hon deltagare som inte kände henne för att minsk risken för att deltagarna 
skulle känns sig tvingade. 
Bekräftelsebarhet: Forskaren berättar hur hon lade sin förförståelse åt sidan för att kunna vara 
neutral. Triangulering har skett kontinuerligt under processen av andra forskare och handledare. 
Överförbarhet: Övriga tre är säkrade. Forskaren diskuterar överförbarheten och begränsningarna 
med studien. Eventuellt kan antalet deltagare sänka den vetenskapliga kvalitén men då forskaren 
har varit väldigt utförlig och noggrann är detta en studie av god vetenskaplig kvalité. 
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Referens  Ronzani, M. T., Higgins-Biddle, J., & Furtado F. E. (2009). Stigamtization of alcohol and other 
drug users by primary care providers in southeast Brazil. Social science and medicine, 69, 1080-
1084. Doi: 10.1016/j.socscimed.2009.07.026 

Land  
Databas 

Brasilien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka synsätt, inklusive stereotyper och morala drag hos primärvårdspersonal 
angående alkohol- och drogmissbruk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Okontrollerad experimentell 

Urval Strategiskt urval med 309 deltagare. 

Datainsamling Fyra frågeformulär; “Questionnaire about professionals”, demografi, yrkestitel, yrke mm, 
“Judgment scale regarding alcoholism”, fem stereotypiska påstående – 1 (strongly disagree) – 7 
(strongly agree), “Questionnaire about health problems”, 2 frågor med svar 1 -5 (not all 
responsible – completely responsible),” Personal difficulty evaluation”, 1 (lowest degree of 
difficulty) -7 (greatest degree of difficulty). 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS 15.0. Frekvens, medelvärde, procent, standard avvikelse 
och frihetsgrad användes. Chi-square test och man-Whitney test användes. P-värde sattes till 
<0.05 

Bortfall Inget externt bortfall. Internt bortfall redovises inte. 

Slutsats Sjuksköterskorna ansåg att patienterna hade ett eget ansvar för sitt hälsotillstånd id missbruk. 
Patienterna som led av schizofreni eller depression hade inte ett lika stort eget ansvar. Patienterna 
med psykisk ohälsa ansågs svåra att vårda. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet till viss del då även andra sjukdomar än missbruk tas 
upp. Studien har blivit etiskt godkänd. Deltagarna har gett informerat samtycke. Urvalsmetoden är 
inte beskriven klart men studien har ett stort antal deltagare. Mätinstrument och analys är 
detaljerat beskrivet. Frågeformulären är bra beskrivet men det kan önskas en bättre beskrivning av 
datainsamling. 
Extern validitet: Forskaren diskuterar studien generaliserbarhet och kliniska relevans. De menar 
att då studien är gjord i Brasilien behövs mer forskning för att få en generaliserbarhet i andra 
länder men denna studies resultat stämmer överens med tidigare studiers. 
Reliabilitet: Forskarenas bakgrund, utbilning eller erfarenhet finns inte beskrivet. Det 
framkommer inte om de har arbetat med en statistiker. 
Frågeformulärenav validitet och reliabilitet: Det går i texten att utläsa att dessa frågeformulär 
har använts i tidigare studier men det framkommer inte om frågeformulären har validitets eller 
reliabilitetstestats i denna studie eller i tidigare studier. 
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Referens Zolnierek, D. C., & Clingerman, M. E.(2012). A medical-Surgical Nurse´s perceptions of caring 
for a person with mental illness. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 18(4), 
226-235. Doi: 10.1177/1078390312446223 

Land 
Databas 

USA 
PsychINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska individuella uppfattningar om en speciell upplevelse och att 
exakt representera perspektivet och betydelsen av upplevelsen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Fallstudie 

Urval Bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier var sjuksköterska som arbetade på en medicin/kirurgisk-
avdelning i USA, vårdat en vuxen med psykisk ohälsa på åtminstone ett skift det senaste året. En 
sjuksköterska deltog. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju med fokus på ett fall/en situation. Frågor var förberedda i vissa aspekter 
av upplevelsen, till exempel hur hon kände över vården hon gav och hur hon reagerade. Intervjun 
blev bandinspelad och varade i ca 60 minuter. Anteckningar togs under tiden för att få med icke-
verbal kommunikation och så att forskaren kunde bli påmind om signifikanta svar. 

Dataanalys Intervjun transkriberades. 
Induktiv kvalitativ innehållsanalys utfördes. Forskaren identifierade data bitar eller fraser. Dessa 
arragerades i kategoriera märkta som koder.  Koderna placerades i tabeller och grupperade i 
troliga kategorier. Kategorier som var relaterade slog ihop till kluster. Forskartriangulering 
gjordes. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde rädsla, ovilja och frustration. Patienterna ansågs vara oförutsägbara. 
Sjuksköterskorna kände sig oförberedda och obekanta med patienten. Sjuksköterskorna förstod 
inte patienterna eller sjukdomen. Sjuksköterskorna ansåg att de hade en kunskapsbrist som gjorde 
att de inte kunde ge patienterna vård på ett bra sätt.  Patienterna med psykisk ohälsa var sist på 
sjuksköterskornas lista då dessa patienter ansågs tidskrävande.  Sjuksköterskorna fokuserade på de 
fysiska behoven vilket begränsade vården för patienterna som led av psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Trovärdighet: Syftet var något ospecifik men när man läser artikeln förstår man vad forskaren 
vill och resultatet svarar mot detta. Resultatet är rikt med citat och forskaren har även visat i en 
tabell hur denne kom fram till de olika koderna med hjälp av citaten från informanten. 
Forskartriangulering har skett. Forskarens förförståelse har inte diskuterats. Längden på intervjun 
är bra. Informerat samtycke har getts från deltagaren. Studien är godkänd av universitetets 
granskningsnämnd. 
Pålitlighet: Det är samma forskare som har utfört intervjun, transkribering och analys. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare har funnits under analysens gång. Undersökningen går att 
repetera. Forskaren har inte diskuterat sin position. 
Överförbarhet: Övriga tre är säkrade. Tiden för intervjun är bra men att endast ha en deltagare är 
ett stort minus för kvalitén. Forskaren har diskuterat detta och menar att en fallstudie ger 
perspektiv och en röst. Informantens svar kan vara en hjälp för vidare forskning även om just 
denna inte går att generalisera. Trots det extremt låga deltagarantalet anser vi att denna artikel är 
av god vetenskaplig kvalité då forskaren själv har diskuterat och argumenterat för denna 
begränsning. 



BILAGA C  

 XVI 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Therese Linde

Ulrika Wigroth


