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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat världen över de senaste åren och innebär ett 

växande folkhälsoproblem i flera länder. Litteratur visar att det finns negativa attityder 

gentemot personer med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Kunskapsbrist och 

brist på förståelse om psykisk ohälsa leder till stigmatisering och negativa attityder 

gentemot denna patientgrupp. Syfte: Belysa hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötandet inom somatisk vård. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ 

design där data från 12 vetenskapligt granskade artiklar analyserades. Resultat: 

Patienter med psykisk ohälsa upplever både positivt och negativt bemötande i den 

somatiska vården där stigmatisering och barriärer är de mest förekommande 

upplevelserna. Brist på värdighet och respekt men även diskriminering är något denna 

patientgrupp tvingas utstå. Barriärer mellan vårdpersonal och patienter med psykisk 

ohälsa uppstår genom brist på kommunikation, en sporadisk kontakt och ett dåligt 

bemötande från vårdpersonal. Slutsats: Kunskap om bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa i somatisk vård och en vård som är ojämlik behöver åtgärdas. Genom 

utbildning kan vårdverksamheten utvecklas och förändras för att skapa välbefinnande 

för denna patientgrupp. Nyckelord: bemötande, patientupplevelser, psykisk ohälsa, 

somatisk vård. 

  



 

 

 

Title 

 

 

How will I be treated when my brain is messed up?               

– Patients experiences of treatment in somatic care 

Author 

 

 

Caroline Andreas & Sebastian Ingvarsson 

Department 

 

 

Health and Welfare 

Supervisor 

 

 

Märta Nilsson, lecturer 

Examiner 

 

 

Petra Svedberg, professor 

Period 

 

 

Spring term 2016 

Pages 

 

 

17 

Key words 

 

 

Mental illness, patient experiences, somatic care, treatment 

 

Abstract 

Background: Mental illness has been increasing world wide for years and is a 

growing problem in many countries. A lack of understanding about mental illness 

creates stigmatization and negative attitudes toward patients. Aim: The purpose of 

this study is to elucidate how people with mental illness perceive themselves when 

treated in somatic health care. Method: A literature review with qualitative study 

design was chosen and data was collected from twelve peer reviewed articles. 

Results: Patients with mental illness experience both positive and negative 

perceptions within somatic care but most are negative feelings about the treatments. 

Discrimination and lack of dignity and respect toward patients with mental illness is 

common. Obstacles between mental illness patients and health care staff arise because 

of lack of communication, close contact between them and negative treatments. 

Conclusion: Knowledge of how to treat patients with mental illness in somatic care 

needs to be increased. The health care sector can create an improved well being for 

patients with mental illness through awareness and further education. 

Keywords: mental illness, patient experiences, somatic care, treatment. 
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Inledning 

I ett allt mer stressat och prestationskrävande samhälle ökar den psykiska ohälsan 

(World Health Organisation, 2013). Fortfarande finns det okunskap om personer med 

psykisk ohälsa bland vårdpersonal och en föreställning om att dessa patienter är farliga 

och oförutsägbara (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Lethoba, Netswera & 

Rankhumise, 2006; Thornicroft, Rose & Kassam, 2007). 

Som sjuksköterska inom somatisk vård är det högst sannolikt att man i sin profession 

kommer vårda och behandla patienter med psykisk ohälsa. I sjuksköterskeprofessionen 

ingår det att bemöta och behandla alla patienter med värdighet och respekt (Saxena & 

Hanna, 2015). En god vård på lika villkor ska ges till hela befolkningen vilket är en av 

grundstenarna i hur sjukvård ska bedrivas och hur sjuksköterskan ska agera i mötet med 

patienter (Svensk författningssamling, 1982:763). Bemötandet ska också präglas av att 

se patienten som en unik individ med känslor i behov av omvårdnad där patientens 

upplevelser står i centrum (Peplau, 1988). Tidigare forskning visar att negativa attityder 

och ett dåligt bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen 

(Addison & Thorpe, 2004; Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). Studier 

visar att sjuksköterskor i somatisk vård har mer negativa attityder gentemot patienter 

med psykisk ohälsa jämfört med sjuksköterskor i den psykiatriska vården (Björkman et 

al., 2008). Det förekommer ifrågasättande från vårdpersonal inom den somatiska vården 

i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa. Brist på kunskap och erfarenhet leder 

till att omvårdnadsprocessen påverkas negativt (Lethoba et al., 2006). Vi vill med denna 

studie uppmärksamma patienter med psykisk ohälsa genom att belysa hur de upplever 

bemötandet inom den somatiska vården. 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa och somatisk vård 

I begreppet psykisk ohälsa ingår diagnostiserade psykiska funktionsnedsättningar samt 

de psykiska hälsotillstånd som inte klassificeras som en diagnos. Det innebär att psykisk 

ohälsa är ett samlingsbegrepp för psykiska symptom och klassificerade diagnoser 

(Sandlund, 2014). Benämningar på vad psykisk ohälsa innebär har varit olika beroende 

på vilken typ av funktionsnedsättning personen haft. Benämningar som kroniskt 

psykiskt sjuka, psykiskt långtidssjuka, personer med allvarlig psykisk störning och 

psykiskt funktionshindrade har använts i stor utsträckning. I dag råder konsensus kring 

begreppet psykisk funktionsnedsättning som anses vara mer politiskt och ideologiskt 

korrekt (Sandlund, 2014). En funktionsnedsättning beskriver att en funktionsförmåga 

hos en person kan vara tillfälligt nedsatt eller bestående på grund av sjukdom, skada 

eller annat tillstånd  men den kan också vara medfödd. Begreppet ska belysa 

konsekvenserna av sjukdom istället för att ställa en diagnos som anses vara 

avståndstagande och stigmatiserande (Sandlund, 2014).  
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Den psykiska ohälsan har under de senaste decennierna ökat både nationellt och 

internationellt och trenden fortsätter uppåt. Detta gäller såväl depression som andra 

psykiska besvär (World Health Organisation, 2013). Patienter med psykisk ohälsa har 

upp till 25 år kortare livslängd jämfört med den övriga befolkningen (van Hasselt, 

Schorr, Mookhoek, Brouwers, Loonen & Taxis, 2013a; Swildens, Termorshuizen, de 

Ridder, Smeets & Engelhard, 2015). Förklaringen sägs bland annat bero på genetisk 

sårbarhet, livsstil och biverkningar från läkemedel (van Hasselt et al., 2013a). Personer 

med svårare psykisk ohälsa såsom psykossjukdomar har även lägre socioekonomisk 

status och högre sjuklighet än andra patientgrupper. Sjukligheten visar sig i ökade hjärt-

kärlsjukdomar, hypertoni, diabetes mellitus men även sjukdomar i mag-tarmkanalen 

samt i luftvägarna (van Hasselt et al, 2013a).  

I tidigare studier framkommer det att vårdpersonal har ett bristande intresse för personer 

med psykisk ohälsa och deras bakgrund. De tillskrivs negativa egenskaper och ses som 

avvikande (Björkman et al., 2008). Personer med psykisk ohälsa lider också i högre 

grad av utanförskap jämfört med andra och flera studier visar att patienter med psykisk 

ohälsa inte söker somatisk vård i samma utsträckning som resten av befolkningen 

(Björkman et al., 2008; Thornicroft et al., 2007). Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal uppfattar personer med psykisk ohälsa som farliga och oförutsägbara 

(Björkman et al., 2008; Lethoba et al., 2006; Lysaker et al., 2007; Thornicroft et al., 

2007). De sjuksköterskor som har längst erfarenhet av att arbeta med patienter med 

psykisk ohälsa och vidareutbildning inom psykiatri har fler positiva attityder och mer 

kunskap om patienter med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008; Lethoba et al., 2006). 

Kunskapsbrist kan annars leda till att omvårdnadsprocessen påverkas negativt (Lethoba 

et al., 2006).  

Omvårdnad  

Omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau (1988) beskriver mötet mellan patient och 

vårdpersonal som grunden för god omvårdnad och hälsa. Hon liknar relationen vid en 

pedagogisk och terapeutisk interpersonell process som innefattar fyra olika 

överlappande utvecklingsfaser: identifieringsfasen, orienteringsfasen, nyttjandefasen 

och resolutionsfasen (Peplau, 1988). I dessa faser går relationen från att ge omvårdnad, 

information och att lära känna patienten till att patienten blir självständig och inte längre 

är i behov av stöd då relationen avslutas. I relationen med patienten antar sjuksköterskan 

olika roller såsom ledare, lärare och rådgivare. Peplau (1988) menar att tillit, respekt 

och ömsesidighet är grundpelaren för att skapa en god relation och förståelse för den 

unika patientens behov. Sjuksköterskan måste därmed kunna lyssna och förstå samt 

därefter kartlägga patientens psykologiska förutsättningar. På så sätt låter 

sjuksköterskan patientens upplevelse stå i centrum och hon ser till indvidens unika 

resurser (Peplau, 1988).  

 

Enligt Peplau (1988) är kärnbegreppen inom omvårdnad människa, miljö och hälsa. Det 

sätt en patient upplever hälsa innefattar följande områden: personlig utveckling genom 

kreativitet och sociala kontakter samt fysiskt välmående och välstånd. Sjuksköterskan 
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har här en ledande roll i processen som ska ge patienten nya erfarenheter i 

självkännedom och självkänsla. Den interpersonella processen ska leda till att patienten 

själv vill upptäcka sina problem istället för att ignorera dem. Peplau (1988) menar att 

patienterna lär sig mest då de återskapar känslor och erfarenheter som de varit med om. 

De kan sedan se på situationerna på ett annat sätt och förstå dem bättre. Vidare menar 

Peplau (1988) att det är sjuksköterskans rådgivande funktion som leder till hälsa där 

målet för den psykodynamiska processen främjar utveckling och hälsa hos patienten 

genom ett konstruktivt, kreativt och produktivt liv (Peplau, 1988).   

 

När sjuksköterskan möter en patient för första gången ska bemötandet innefatta två 

principer: se patienten som en unik individ samt bemöta patienten med tron att den är en 

känslomässig person i behov av omhändertagande (Peplau, 1988). Mötet med en patient 

får inte störas av sjuksköterskans egna tankar eller stereotyper. Sjuksköterskan ska 

använda en lämplig metod så att patientens förväntningar tillmötesgås. Intresset och 

respekten för patienten måste stå i centrum vilket gör att information dem emellan kan 

utbytas. Det är även då som grunden för en god relation läggs. Sjuksköterskan ska tala 

till patienten på ett sätt som patienten förstår eftersom information kan vara svår att ta 

till sig då man är sjuk och är i behov av vård. Vidare ska sjuksköterskan finnas där för 

patienten eftersom patienten har sökt vård av en anledning (Peplau, 1988).  

Bemötande  

Ett gott bemötande innebär ett fördomsfritt förhållningssätt gentemot varandra där 

respekt för en individ alltid ska finnas närvarande. I mötet mellan vårdpersonal och 

patient ska vårdgivaren ha ett professionellt och empatiskt förhållningssätt (Cleary, 

Deacon, Jackson, Andrew & Wai-Chi Chan, 2012; Peplau, 1988). Om en god relation 

inte etableras kan det innebära att den hälsofrämjande effekten uteblir och 

personcentrerad vård minskar (Cleary et al., 2012). Det är därför extra viktigt för 

vårdpersonal att etablera en bra relation till patienten så onödigt lidande undviks (Cleary 

et al., 2012; Morris, Scott, Cocoman, Chambers, Guise, Välimäki & Clinton, 2011). 

Arbetet som vårdpersonal innebär dagliga möten med olika patienter i olika situationer. 

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) från 1948 lade grunden för 

mänskliga rättigheter världen över vilket i dag är en av grundstenarna i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) som styr hur vården ska utföras i Sverige. Enligt denna lag 

ska alla behandlas med värdighet och respekt (SFS, 1982:763). Begreppen bemötande 

och värdighet är starkt förankrade i varandra. Värdighet är något naturligt och inbyggt i 

varje individ och skapar en känsla av mening och moral (Edlund, 2012). Begreppet 

värdighet ingår i de mänskliga rättigheterna i UDHR´s konvention och har även antagits 

för Convention on the Rights of Persons with Disabilities. I mötet med vårdpersonal är 

det viktigt att patienten känner sig trovärdig, betydelsefull, sedd och betraktad som 

någon (Saxena et al., 2015).  

I maj 2013 godkände 194 medlemsstater i World Health Organisation en handlingsplan 

för psykisk ohälsa, Mental Health Action Plan (MHAP). Planen belyser vikten av att 

stärka social och jämlik rättvisa för människor som drabbats av psykisk sjukdom eller 
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psykisk ohälsa. Visionen innebär att alla kan förlika sig med de mänskliga rättigheterna 

för att uppnå högsta möjliga nivå av hälsa som är fri från diskriminering och 

stigmatisering (Saxena et al., 2015). I flera länder förs diskussioner kring begreppet 

värdighet och hur patienter med psykisk ohälsa blir bemötta i vården. Det är viktigt att 

ett bemötande innefattar värdighet och respekt samt att de mänskliga rättigheterna 

efterföljs (Saxena et al., 2015). Negativa attityder gentemot patienter med psykisk 

ohälsa ser dock inte ut att minska. Inom den somatiska vården är dessutom negativa 

attityder från sjuksköterskor mer vanligt förekommande jämfört med den psykiatriska 

vården (Björkman et al., 2008). Det kan leda till ett undvikande beteende från 

vårdpersonal där patienter dessutom inte får den vård de är i behov av (Björkman et al., 

2008; Thornicroft et al., 2007). Allvarliga somatiska symptom kan därför bli 

underdiagnostiserade vilket kan leda till ett förlängt lidande för patienten (Thornicroft et 

al., 2007). 

Problemformulering 

Litteratur visar att det finns negativa attityder gentemot personer med psykisk ohälsa 

inom den somatiska vården. Forskning visar att det förekommer stigmatisering, rädsla 

och okunskap bland sjuksköterskor gällande personer med psykisk ohälsa. Dessa 

patienter blir inte tagna på allvar och får inte den vård de är berättigade till. Därmed är 

det av största vikt att belysa hur denna patientgrupp upplever bemötandet då de söker 

somatisk vård.  

Syfte  

Syftet var att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet inom 

somatisk vård. 

Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie med kvalitativ design. Kvalitativ design valdes 

eftersom studien presenterar personers levda erfarenheter kring ett fenomen (Henricson 

& Billhult, 2012). I studien användes stegen i Fribergs (2012b) modell för att göra en 

litteraturöversikt. Fenomenet upplevelser av bemötandet valdes i kontexten somatisk 

vård. Systematiska sökningar efter kvalitativa och kvantitativa artiklar har genomförts i 

tre olika databaser. Artiklar som svarat mot syftet har sedan granskats och diskuterats. 

Betydelse för vårdandet diskuteras i avsnittet resultatdiskussion (Friberg, 2012b).  

Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts genom systematisk litteratursökning enligt Östlundh (2012) 

i tre olika databaser. De valda databaserna var: PsycInfo som inriktar sig på psykiatri, 

Cinahl som är en databas för omvårdnad och PubMed som är en övergripande databas 

för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna ägde rum i februari och 

mars 2016 och en kontrollsökning genomfördes i april 2016. Utifrån syftet valdes 

följande sökord; Mental health, mental illness, somatic care, patients experiences och 
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treatment. Dessa ord valdes då alla ord var för sig ingår i studiens syftesformulering och 

söktes genom fritextord samt som MeSH-termer.  

Enligt Östlundhs (2012) grundläggande söktekniker gjordes först provsökningar på 

svenska sökord såsom psykisk ohälsa och somatisk vård. Dessa sökningar gav inga 

resultat och därmed gjordes vidare sökningar på engelska. Provsökningarna 

genomfördes även med MeSH-termer. I fas två i sökprocessen användes enligt Östlundh 

(2012) booleska sökoperatorer som AND och OR för att hitta synonymer och utöka 

antalet träffar vid olika kombinationer av sökord (bilaga b). För att utöka antalet 

relevanta abstract valdes efterhand också kompletterande sökord (bilaga a) samt 

trunkering (*) av vissa sökord (bilaga b). Alla sökord användes systematiskt i de tre 

databaserna (Östlundh, 2012). 

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa artiklar från 2006 och framåt då äldre 

artiklar inte ansågs inneha samma relevans för dagens forskning i ämnet. 

Språkavgränsning gjordes till engelska och svenska då dessa språk är de vi behärskar. 

Artiklarna skulle även vara peer-reviewed då det innebär att de är vetenskapligt 

granskade (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier var också vuxna patienter som är under 

behandling eller varit behandlade för någon typ av psykisk ohälsa.  

Exklusionskriterier var de artiklar som inte innehöll patienters upplevelser av 

bemötandet i somatisk vård samt artiklar som endast innehöll patienters upplevelser i 

primärvård. Anledningen är att ett flertal av tidigare kandidatuppsatser inom omvårdnad 

redan har belyst detta. 

I sökningarna började vi med att läsa titel och därefter abstract för att få en överblick av 

artikeln. Totalt lästes 180 abstract från samtliga tre valda databaser. Om abstractet 

uppfyllde syftet samt inklusions- och exklusionkriterierna sparades artikeln för 

granskning. I sökhistoriktabell (bilaga b) redovisas endast 107 lästa abstract då 73 föll 

bort i de tabeller där inga resultatartiklar återfinns. Totalt sparades 23 artiklar för 

granskning. Artiklarna granskades efter Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativ- och kvantitativ metod vilket bedömer artiklarna vetenskapligt efter abstract, 

inledning, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Om artiklarna fick under 60% i 

vetenskaplig kvalitetsgranskning sparades inte dessa då de enligt granskningsmallen 

inte ansågs leva upp till tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Två artiklar uteslöts genom 

denna kriterie. Även artiklar som inte innehöll abstract eller en utförlig metoddel 

sparades inte då dessa inte heller ansågs uppfylla kraven för en väl genomförd 

vetenskaplig artikel. Det resulterade i att ytterligare fyra artiklar uteslöts. Två artiklar 

uteslöts då det framkom att dessa var reviewartiklar. Fyra artiklar behandlade intervjuer 

med patienter angående somatisk samsjuklighet men innehöll inte upplevelser av 

bemötandet vilket gjorde att dessa uteslöts. De sista två artiklarna som inte sparades var 

de som fokuserade på vårdpersonalens upplevelser av patienter med psykisk ohälsa i 

den somatiska vården. Totalt sparades nio artiklar från databassökningarna till resultatet. 

Därefter genomfördes sekundärsökningar för att inte gå miste om relevant litteratur 

(Östlundh, 2012). Vi bearbetade de nio resultatartiklarnas referenslistor och hittade 



 

6 

 

därigenom ytterligare tre artiklar som motsvarade vårt syfte. Artiklarna var referenser i 

intressanta delar i resultatartiklarna och uppmärksammades därmed. Dessa återfanns 

sedan i databasen PsycInfo och PubMed. Anledningen till att dessa inte 

uppmärksammats i tidigare sökningar kan bero på att artiklarnas titlar innehöll ord som 

primary care, psychotic disorders och self-efficacy. Primary care och self-efficacy var 

sökord som inte ansågs relevanta för vårt syfte. Psychotic disorders ansågs vara riktat 

mot en specifik diagnos och därför användes inte dessa som sökord. Vid djupare 

granskning framkom det dock att dessa artiklar även innehöll patientupplevelser från 

somatisk vård. Därför föll dessa också inom inklusionskriterierna. Totalt sparades åtta 

kvalitativa artiklar samt fyra kvantitativa artiklar för databearbetning. 

Sökhistoriktabeller som inte resulterade i någon resultatartikel presenteras inte i denna 

studie.  

Databearbetning 

Artiklarna som valdes till resultatet analyserades och granskades systematiskt enligt 

stegen i Fribergs modell (Friberg, 2012b). Alla artiklar lästes var för sig av båda 

författarna för att skapa en helhetsbild över artiklarnas resultat, diskussion och slutsats. 

Därefter utarbetades en kort sammanställning över artiklarnas resultat som svarade mot 

studiens syfte. I nästa fas jämfördes de olika sammanfattningarna för att hitta skillnader 

och likheter i upplevelser av bemötandet (Friberg, 2012b). Olika positiva och negativa 

upplevelser framkom och dessa markerades med olika färger i artiklarna och skrevs 

också ner för att senare kunna användas i resultatredovisningen. Resultatartiklarna 

fördes in i Carlsson & Eimans (2003) tabell för artikelöversikt (bilaga c). Artiklarna 

presenterades i alfabetisk ordning efter första författarnamn. Artikelöversikten beskriver 

syfte, metod, design, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall och slutsats. I kolumnen 

för slutsats presenteras resultat från artiklarnas resultat som svar på syftet i denna studie. 

I granskade artiklar benämns vårdpersonal olika. Ibland kategoriseras vårdpersonal i 

titlar såsom läkare eller sjuksköterska men genomgående används begreppet 

vårdpersonal. I denna studie används benämningen vårdpersonal och avser då läkare 

och sjuksköterska om inte exakt titel anges. 

Forskningsetik och etiska överväganden 

Svensk lagstiftning (SFS 2003:460) styr forskningsetiken i Sverige. Lagen innehåller 

bestämmelser angående forskning som avser människor. Forskningsetik är en viktig del 

i forskningsprocessen och man ska alltid värna om integritet, människors lika värde 

samt rätten till autonomi. Det innebär respekt för människor även då informanten väljer 

att avstå från studien (Kjellström, 2012). I forskningsetiken finns fyra klara direktiv 

man som forskare är skyldig att följa och dessa finns för att skydda den enskilda 

individen. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-  och 

anonymitetsprinciperna (Petersson & Lindskov, 2012). 

Elva artiklar i denna studie är etiskt granskade av olika etiska kommiteér. Tre artiklar 

behandlar inte etiska aspekter men författarna till artiklarna har skrivit på att de följer 

tidsskrifternas etiska policy. Det innebär att de följer de etiska principerna om 
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informerat samtycke och etisk behandling av människor och djur i forskning och de har 

därmed fått publicera artiklarna i tidsskrifterna. I artikeln som inte är etiskt granskad 

hänvisar författarna till att artikeln inte är en observationsstudie. Den är istället en 

förberedande utredning om personliga åsikter om hälso- och sjukvårdskvalitet. Den 

behöver därför inte granskas etiskt enligt EU-direktiv 2001/20/EC.  

I forskning måste risk-nytta förhållandet övervägas. Forskningen måste ge en utveckling 

framåt utan att kränka individen. I denna studie uppmärksammas patienter med psykisk 

ohälsa med ambitionen att inte skuldbelägga eller kränka denna patientgrupp. Vi har 

vägt risk mot nytta och hoppas att kunskap om psykisk ohälsa kommer öka bland 

vårdpersonal. 

Förförståelse 

Författarnas erfarenhet av psykisk ohälsa återfinns i olika former från arbetslivet bland 

annat inom Räddningstjänsten, Kriminalvården, Socialpsykiatrin inom kommunen och 

som personlig assistent. Båda författarna har därmed kommit i kontakt med personer 

som har uttalad depressions- och ångestproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder 

och psykossjukdomar exempelvis schizofreni.  

Resultat 

Resultatet av de granskade artiklarna delas in i positiva och negativa upplevelser av 

bemötandet i den somatiska vården. De negativa upplevelserna delas i sin tur in i två 

olika kategorier: upplevelser av stigmatisering samt upplevelser av barriärer i vården. 

Negativa upplevelser av bemötandet i somatisk vård 

Upplevelser av stigmatisering 

Flera patienter upplever att de inte blir tagna på allvar och inte bemötta med värdighet 

och respekt i den somatiska vården. De blir sedda som dårar och offer och inte som 

unika individer (Borba, DePadilla, McCarty, Esenwein, Druss & Sterk, 2011; Clarke, 

Dusome & Hughes, 2007; Lawn & McMahon, 2015; McCabe & Leas, 2008; Van den 

Tillaart, Kurtz & Cash, 2009). Många patienter saknar upplevelsen där läkare ser 

helheten då de söker somatisk vård (Clarke et al., 2007). När vårdpersonal 

uppmärksammar patientens problematik av psykisk ohälsa riktas fokus istället på den 

(Borba et al., 2011; Clarke et al., 2007; McCabe et al., 2008; Nankivell, Platania-Phung, 

Happel & Scott, 2013; Van den Tillaart et al., 2009).  

Patienter blir kallade lögnare av läkare och det talas nedlåtande och över huvudet på 

dem. Om patienten har med sig en anhörig vänder sig vårdpersonalen till den istället 

eftersom patienten inte anses kapabel att kunna tala för sig. Bemötandet leder till lägre 

självkänsla och lägre självförtroende (Van den Tillaart et al., 2009). Patienter får även 

höra att de är hypokondriska (Borba et al., 2011; Nankivell et al., 2013). Läkare har 

också bland annat sagt att då värdet på p-glukostestet varit för högt har det berott på att 

patienten inte alls har fastat som den tidigare uppgett. Känslan av att bli nedtryckt ökar 
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hos patienten. Läkaren intar en maktställning och förser därmed patienten med droger 

då medicinerna gör patienterna beroende. De fysiska symptomen blir då också värre 

(Van den Tillaart et al., 2009). Även när patienter inte blir bättre fysiskt sett omvärderar 

inte läkarna den pågående behandlingen utan fortsätter medicinera patienterna för 

psykiska besvär vilket känns frustrerande (McCabe et al., 2008). Många patienter 

känner stor oro inför mötet eftersom de kanske inte kommer att bli tagna på allvar och 

lyssnade till (McCabe et al., 2008; van Hasselt, Oud & Loonen, 2013b). Det leder sedan 

till en känsla av trötthet efter mötet eftersom energin känns förbrukad (van Hasselt et 

al., 2013b). 

Upplevelser av diskriminering på grund av sin diagnos är vanligt förekommande då 

patienten är inneliggande på sjukhus (Lawn et al., 2015). Flera kvinnliga patienter 

känner sig misstrodda och förlöjligade av vårdpersonal i den somatiska vården. Vissa 

beskriver att läkare har vägrat ta i samma papper eller penna som dem vilket ger en 

känsla av nedstämdhet och situationen blir därmed obekväm (Borba et al., 2011). 

Känslan av att bli ignorerad är också vanlig i bemötandet med vårdpersonal (Williams 

& Mfoafo-M´Carthy, 2006). Kvinnor som tvingas byta vårdgivare varje gång de söker 

somatisk vård upplever på grund av sin psykiska ohälsa sig som ett nummer och inte 

som en människa. Det skapar en motvilja att söka somatisk vård och ger stor otrygghet 

(Borba et al., 2011). Känslor som maktlöshet, frustration samt att bli marginaliserad 

beskrivs av flera patienter. Diskriminering av etnicitet förekommer också då det 

uppdagas att patienten lider av psykisk ohälsa (Van den Tillaart et al., 2009). Kvinnor 

upplever även att den socioekonomiska statusen spelar en negativ roll i bemötandet i 

vården. Om de ekonomiska förutsättningarna saknas erhålls heller inte den vård 

patienten behöver och därmed upplevs bemötandet som negativt (Borba et al., 2011). 

Patienter som lider av psykisk ohälsa känner sig skamfulla, dumma och kriminella inte 

minst när de uppsöker somatisk akutmottagning (Clarke et al. 2007). Patienter vittnar 

om dåligt bemötande när somatisk akutsjukvård uppsöks och känslan av att tvingas 

vänta extra länge är påtaglig (Clarke et al., 2007; Schmutte, Flanagan, Bedregal, 

Ridgway, Sells, Styron & Davidson, 2008). Patienter hamnar i kläm i triagesystemet 

och nerprioriteras när personalen uppmärksammar deras problematik av psykisk ohälsa. 

Många patienter får även höra hur deras somatiska besvär är inbillning och inte 

tillräckligt allvarliga. Patienter med självskadebeteende hamnar dessutom ännu längre 

ner i prioriteringen (Clarke et al., 2007). Patienter med psykisk ohälsa upplever att 

vårdpersonal inom somatisk akutsjukvård också ofta ignorerar fysiska tecken och 

symptom (Clarke et al., 2007; Van den Tillaart et al., 2009). En patient med psykisk 

ohälsa beskriver hur hon kommit in med gallbesvär efter att ha haft kraftiga smärtor 

hela natten. Läkaren ansåg att den antidepressiva medicinen skulle uteslutas eftersom 

läkaren trodde att medicinen hade orsakat magbesvären. Det resulterade i 

hallucinationer, paranoia och patienten kände en fruktansvärd rädsla. Patienten 

upplevde att vårdpersonalen inte trodde på de somatiska besvären (Van den Tillaart et 

al., 2009). Vid ett annat akut tillstånd av gallblåseinflammation blev en patient hänvisad 

till psykakuten (Clarke et al., 2007) och uppföljning av undersökningar såsom hypertoni 
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och p-glukos utreddes inte (Van den Tillaart et al., 2009). Flera patienter upplever 

bemötandet som en känsla av osynlighet, inte få sin röst hörd och inget gehör tillbaka. 

De beskriver en känsla av ständig kamp för att få den vård de är berättigade till (Clarke 

et al., 2007; Lawn et al., 2015; Van den Tillaart et al., 2009). Vårdpersonalen ger 

patienterna en känsla av att vara problematiska. Känslan av att hamna i ett 

ingenmansland och behöva stå på sig för att bli tagna på allvar skapar frustration. 

Samtidigt leder det också till känslan av utanförskap och inte känna sig välkommen 

inom somatisk akutsjukvård. Det utmynnar i sin tur till att patienterna drar sig för att 

söka somatisk akutsjukvård in i det sista (Clarke et al., 2007). Flertalet patienter 

undviker den somatiska vården eftersom de vill undvika stigmatisering och bli sedda 

som psykiskt sjuka (Borba et al., 2011; Van den Tillaart et al., 2009). Istället ignorerar 

patienterna själva sina symptom (Van den Tillaart et al., 2009) eller undanhåller sitt 

psykiska tillstånd för vårdpersonalen (Schmutte et al., 2008). Vissa kvinnor väljer att 

inte genomgå en mammografiundersökning till följd av detta (Borba et al., 2011).  

De patienter som upplever sig minst nöjda med den somatiska vården är de som endast 

har en sporadisk kontakt med sin läkare (Östman & Björkman, 2012). Många patienter 

känner också sig missnöjda med sjukvården eftersom möjligheten att ställa frågor 

uteblir och någon förklaring till sina hälsoproblem erhålls inte. Besökstiden går istället 

åt till att prata om den psykiska hälsan och därmed blir den fysiska hälsan aldrig utredd 

(McCabe et al., 2008). Flertalet patienter upplever väntetider till den somatiska vården 

som långa. När de väl fått en läkartid är antingen de somatiska symptomen borta eller 

kraftigt förvärrade (Schmutte et al., 2008).   

Patienter med psykisk ohälsa upplever att de måste ha värre somatiska besvär för att 

erhålla samma vård och behandling jämfört med andra patienter (Souminen, Karlsson, 

Rissanen, Valtonen, Räsänen, Sintonen & Roine, 2011). Den enda gången läkaren 

fokuserar på den fysiska hälsan är då patienterna är riktigt sjuka vilket upplevs som 

kränkande (McCabe et al., 2008). Nekande av inläggning på sjukhus för somatiska 

besvär förklaras också för patienterna med att det inte finns tillräckligt många platser 

kvar på avdelningen (Lawn et al., 2015). De somatiska besvären ses inte som tillräckligt 

allvarliga vilket skapar stark oro, ilska, frustration, nedstämdhet och uppgivenhet (Lawn 

et al., 2015; McCabe et al., 2008).  

Socioekonomiska skillnader visar också att patienter med psykisk ohälsa inte får den 

vård och läkemedel de är i behov av (Bradford, Kim, Braxton, Marx, Butterfield & 

Elbogen, 2008). Rädsla för att ådra sig skulder och inte ha en tillräcklig sjukförsäkring 

är några orsaker till att dessa patienter inte söker somatisk vård (Schmutte et al., 2008).  

Upplevelser av barriärer i vården 

Flera patienter med psykisk ohälsa upplever en barriär och en distans till vårdpersonal 

framförallt om läkare byts frekvent. Det leder till att en djup och nära relation uteblir 

(Borba et al., 2011; Clarke et al, 2007; Nankivell et al., 2013; Van den Tillaart et al., 

2009; van Hasselt et al., 2013b). Upplevelser av stigmatisering är också en orsak till 

barriärer mellan patienter och vårdgivare (Nankivell et al., 2013). Känslan av ett 
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opersonligt och ett icke professionellt bemötande från vårdpersonal i somatisk vård ger 

en negativ upplevelse av bemötandet. Många patienter känner en rädsla att söka vård på 

egen hand eftersom de upplever svårigheter att göra sig förstådda och kan därför lätt bli 

missförstådda. Dessa patienter önskar se en vårdgivare som är mer empatisk och 

förstående. Patienter med psykisk ohälsa menar också att vårdpersonal inte vet hur de 

ska relatera till patienter med svår psykossjukdom såsom schizofreni (McCabe et al., 

2008).  

Barriärer mellan vårdgivare och patienter med psykisk ohälsa leder till en ökad distans. 

Resultatet blir en ojämlik vård och patienterna får inte receptbelagda mediciner som de 

är i behov av (Bradford et al., 2008). Patienter med psykisk ohälsa upplever samverkan 

mellan den psykiatriska vården och den somatiska vården som obefintlig. Det leder till 

hinder och möjligheten att få tillräckligt bra vård minskar. Dessutom innebär det 

förvirring och kaos för patienterna eftersom de inte vet vilken läkare som är ansvarig för 

deras somatiska besvär (van Hasselt et al., 2013b).  

Patienter med psykisk ohälsa upplever svårigheter att kommunicera med läkare och 

sjuksköterskor. Patienterna känner sig stressade och anser att de inte får fortsatt vård på 

grund av sina besvär. Därmed blir det svårt att få en god kvalitet på vården. Många 

patienter känner också stor frustration över att de heller inte bli remitterade till somatisk 

specialistsjukvård (McCabe et al., 2008; Schmutte et al., 2008). Patienterna får heller 

inte information om vilka olika behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Det 

resulterar i känslor av ledsamhet och missnöje. Patienterna känner också att tillräcklig 

och utförlig information inte ges för att förstå sina symptom eller diagnoser. Flera 

patienter med borderline personlighetsstörning har aldrig fått sin diagnos förklarad av 

vårdpersonal. Om de väl har fått en förklaring har informationen varit för svår att förstå. 

Detsamma gäller läkemedel som skrivs ut. Många patienter vet inte vilken medicin de 

tar och varför. Flera patienter med borderline personlighetsstörning upplever i mötet 

med sin läkare hur dokumentation av diagnosen uteblir. Läkaren tror helt enkelt inte att 

patienten har diagnosen och läkaren uppträder därmed obekvämt (Lawn et al., 2015). 

Forskning visar att patienter med psykisk ohälsa har ett stort intresse om kost, träning 

och att sluta röka men upplever ändå information om en hälsosam livsstil som bristfällig 

från vårdpersonal. Detta sker trots att vårdpersonal påpekar betydelsen av en sund 

livsstil för patienten. Bristande information leder till vilseledda patienter som känner sig 

tveksamma till sin egen förmåga (Schmutte et al., 2008).  

Positiva upplevelser av bemötandet i somatisk vård 

En tät och nära kontakt med sin läkare eller annan vårdpersonal upplevs positivt av 

patienter med psykisk ohälsa (Borba et al., 2011; Lawn et al., 2015; Williams et al., 

2006). En glad, positiv och intresserad vårdgivare ger ett bra bemötande och en känsla 

av välbefinnande och trygghet. Tillsammans byggs en djupare och mer ömsesidig 

relation vilket utmynnar i en mer engagerad patient i vårdförloppet. Patienterna känner 

sig tryggare och mer avslappnade vilket leder till att samma vårdgivare väljs nästa gång 

(Borba et al., 2011; Williams et al., 2006). Vid långvariga och ömsesidiga relationer 

med samma läkare upplever patienterna läkaren som genuint intresserad och känslan av 
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förståelse och positivt bemötande ökar. Det leder till en bättre kommunikation där 

patienter upplever det enklare att förmedla sina känslor och behov. I förlängningen 

innebär det en ökad positiv känsla av bemötandet. Vissa patienter vittnar om ett starkt 

vänskapsband till sin läkare och de upplever vårdgivarens tillmötesgående attityd som 

positiv (Williams et al., 2006).  

Betydelsen av att träffa en sjuksköterska som är utbildad inom psykiatri när patienter 

med psykisk ohälsa uppsöker somatisk akutmottagning har visat sig förändra 

upplevelsen i positiv bemärkelse. Patienterna känner sig sedda och förstådda och 

professionellt mottagna med respekt och ett icke dömande bemötande (Clarke et al., 

2007). En god tillgänglighet till vården och stöd av familjemedlemmar vid besöket 

upplevs också som positivt (Borba et al., 2011; Clarke et al., 2007;  Williams et al., 

2006; Östman et al., 2012). En annan aspekt som skulle förändra upplevelsen i positiv 

riktning skulle vara om det redan vid bokningen av läkarbesöket finns en markör som 

dels indikerar att patienten har en problematik av psykisk ohälsa men också behov av 

extra stöd och uppmuntran vid läkarbesöket. På så sätt skulle stress inför läkarbesöket 

reduceras och patienterna kan därmed känna sig lugnare (van Hasselt et al., 2013b). 

Flera patienter anser att vårdgivaren är kompetent och välutbildad (McCabe et al., 

2008). De känner heller inte att deras psykiska ohälsa påverkar hur vårdpersonalen inom 

den somatiska vården behandlar dem utan vårdgivarna upplevs som omhändertagande 

(Schmutte et al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion   

Vi ville med denna litteraturstudie få en djupare kunskap om patienter med psykisk 

ohälsa och belysa deras upplevelser av bemötandet inom den somatiska vården. Studien 

behandlar fenomenet upplevelser av bemötandet hos patienter med psykisk ohälsa. 

Syftet med studien formulerades till att belysa hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötandet inom somatisk vård. Vi ville med detta inspirera till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning (Friberg, 2012a). 

Det innebär att flera kvalitativa forskningsstudier har sammanställts i en gemensam 

helhet för att öka förståelsen angående fenomenet upplevelser av bemötandet. I denna 

studie ingår även fyra kvantitativa artiklar. Resultatet skulle kunna vägleda det praktiska 

vårdarbetet och ge djupare kunskap om bemötandet (Friberg, 2012a) till personer med 

psykisk ohälsa eftersom sjuksköterskan möter denna patientgrupp dagligen i den 

somatiska vården. Med resultaten av de vetenskapliga artiklarna som grund har en 

fördjupad inblick och förståelse över hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet inom somatisk vård skapats. Nyttan med studien kan vara en ökad 

förståelse och kunskap om patienter med psykisk ohälsa. Det kan i sin tur leda till ett 

bättre bemötande gentemot denna patientgrupp. Metoddiskussionen följer Henricsons 

modell där styrkor och svagheter diskuteras i datainsamling, granskning och analys 

(Henricson, 2012).  
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Sökord 

För att hitta relevanta artiklar till denna studie utformades sökorden mental health, 

patients experiences, somatic care och treatment. Mental health valdes för att det är ett 

övergripande ord för hur vi mår psykiskt och innefattar känslor, psykologi och 

välbefinnande (World Health Organisation, 2013). Sökordet patients experiences var 

nödvändigt att använda då det var grunden för studiens syfte. Patients perspective 

användes också och gav liknande resultat som patients experience med samma artiklar i 

träfflistan. Somatic care och physical care svarar mot vårat syfte om att upplevelsen 

skulle infunnit sig då patienterna sökt somatisk vård. Sökordet treatment och receiving 

care innebär bemötande och behandling och täcker området från att patienten söker vård 

tills den är färdigbehandlad. Andra ord för bemötande på engelska såsom reply 

användes också vid primärsökningarna (Östlundh, 2012) men gav färre resultat i antalet 

träffar. Svårigheter som upplevdes med sökorden var att flera artiklar med primärvård 

gav onödigt många träffar. Vi ville med denna studie belysa upplevelsen i somatisk vård 

vid sjukhusvistelse då andra uppsatser redan behandlat upplevelser från patienter med 

psykisk ohälsa i primärvården. Primärvården räknas dock till somatisk öppenvård och 

hade vi använt oss av booleska operatorer som NOT primary care hade vi förmodligen 

missat relavanta artiklar. Inklusionskriterier och exklusionskriterier angavs för att öka 

bekräftelsbarheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012).  

Datainsamling  

Inför datainsamlingen har vi diskuterat vår förförståelse och hur den eventuellt skulle 

kunna påverka vår datainsamling. Eftersom vi har tidigare erfarenhet från psykiatrin och 

olika delar inom vården har vi kommit i kontakt med stigmatisering i olika former. Vår 

ambition då titlar och abstract lästes har varit att ha ett öppet och fördomsfritt synsätt. 

Genom reflektion över förförståelsen ville vi stärka pålitligheten i studien (Wallengren 

& Henricson, 2012). 

Databassökningarna gjordes enligt Östlundhs (2012) söktekniker med provsökning för 

att se vilken litteratur som fanns tillgänglig och sedan sökning i fas två där sökorden 

användes. Genom att göra två olika sökningar stärks bekräftelsebarheten i sökningarna 

(Wallengren & Henricson, 2012). Valet av de tre databaserna gjordes till den 

psykiatriskt inriktade databasen PsycInfo, omvårdnadsdatabasen Cinahl och PubMed 

som är en övergripande databas för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Denna  

kombination av databaser ansågs stärka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012) 

genom att ge möjlighet att finna artiklar med psykisk ohälsa och somatisk vård.  

I datainsamlingen användes också metoden sekundärsökning enligt Östlundh (2012). 

Det gjordes för att inte gå miste om relevant litterratur. Vi ansåg att endast nio artiklar 

från databassökningarna inte gav ett tillfredsställande reslutat för vår studie. För att öka 

trovärdigheten gjordes då sekundärsökning (Wallengren & Henricson, 2012). 

Bearbetning av de funna resultatartiklarnas referenslistor resulterade i ytterligare tre 

artiklar som sedan återfanns i PsycInfo och PubMed.  
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Analys  

Inför dataanalysen diskuterade vi återigen vår förförståelse och hur resultatartiklarna 

skulle behandlas. Förförståelsen dokumenterades och bearbetades till ett avsnitt i 

studien. Vår ambition var en neutral inställning till patienters upplevelse av bemötandet 

i somatisk vård. Vi började dataanalysen med att endast söka upp de positiva 

upplevelserna i bemötandet i artiklarna och markera dessa. Därefter lästes artiklarna 

igen och denna gång markerades de negativa upplevelserna. För att öka trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2012) lästes alla artiklarna var för sig av båda författarna till 

denna studie och granskningarna jämfördes sedan. Av resultatet kan vi utläsa att de 

negativa upplevelserna är övervägande. Genom en grundlig diskussion av vår 

förförståelse innan dataanalysen anses också pålitligheten i vår studie vara hög 

(Wallengren & Henricson, 2012).  

Denna studie har främst fokuserat på patienter med ångest, oro och depression samt 

psykossjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder eftersom de är mest vanligt 

förekommande i våra artikelsökningar. Alla artiklarna i studien kvalitetgranskades i 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier efter Carlsson & Eiman 

(2003) där ingen artikel fick under 79% , grad II. En svaghet i denna studie är dock att 

kvalitetsgranskningen till bedömningsmallarna gjordes tillsammans. Om detta hade 

gjorts var för sig och sedan jämförts hade trovärdigheten på artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet möjligen kunnat stärkts (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna anses ändå 

hålla god kvalitet då de troligtvis inte hade sjunkit till grad III genom oberoende 

bedömning. Dessutom bedömdes både den första och andra artikeln på liknande sätt 

vilket talar för samsyn mellan författarna till denna studie (Henricson, 2012). 

Pålitligheten hur denna studie har genomförts anses god då urval, sökord, datainsamling 

och dataanalys redovisats utförligt i metodavsnittet och dessutom håller artiklarna i 

studien hög nivå. De etiska aspekterna och etisk granskning är också kommenterade i 

artiklarna vilket stärker pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012).  

Metoder för datainsamnling som använts i artiklarna är i huvudsak intervjuer, 

gruppdiskussioner och ibland frågeformulär med patienter som har problematik av 

psykisk ohälsa. Vid intervjuer har öppna frågor ställts (Danielson, 2012) och 

gruppdiskussioner har utökat tankar och känslor av erfarenheterna angående hur man 

upplever bemötandet och omhändertagandet av vårdpersonal. Frågeformulär som 

använts har delats in i olika teman och underkategorier (Bradford et al., 2008; Lawn et 

al., 2015; Souminen et al., 2011; Östman et al., 2012). Endast en artikel använder sig av 

intervjuer med sjuksköterskor från psykiatrin där de besvarar hur patienter upplevt 

bemötandet med läkare i somatisk vård med stöd från sjuksköterskan (Nankivell et al., 

2013). Vi ansåg att denna artikel svarar mot vårt syfte eftersom den belyser barriärer 

mellan patienter och vårdgivare. Den speglar även patienter med psykisk ohälsa och 

deras upplevelser av bemötandet. Bekräftelsebarheten i artiklarna anses god då flera av 

författarna beskriver sin förförståelse och har dessutom låtit deltagarna läsa resultatet 

för att se om det stämmer överens med vad de uppgivit i intervjuerna. Urvalet i 

artiklarna är också väl beskrivet likaså finns det en tydlig redogörelse över 
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analysprocessen i samtliga artiklar (Wallengren & Henricson, 2012). Fribergs modell 

(2012b) för granskning av resultatartiklar resulterade i 12 artiklar. 

Artiklarna i denna litteraturstudie kommer från Australien, Finland, Kanada, 

Nederländerna, USA och Sverige. Resultatet visar att negativa patientupplevelser i den 

somatiska vården finns i länder världen över. De flesta positiva upplevelserna kommer 

från studierna gjorda i Kanada och Sverige. Om det beror på att sjukvårdssystemet är 

liknande uppbyggt i dessa länder beskrivs inte i artiklarna då ingen av artiklarnas syfte 

behandlar sjukvårdsorganisationen i landet. Överförbarheten från denna studie till 

Sveriges somatiska sjukvård kan styrkas med att analysprocessen i artiklarna är 

noggrant beskriven (Henricson, 2012) och att det rapporteras om ojämlik vård från olika 

delar av världen. Dessutom visar svensk forskning att personer med psykisk ohälsa är 

missnöjda med bemötande och behandling i den somatiska vården (Östman et al., 

2012). Analysprocessen av artiklarna är bearbetad och redovisad i flera steg enligt 

Friberg (2012b) vilket visar att resultaten förmodligen blivit liknande om studien 

upprepats (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Utifrån vårt syfte och problemformulering har vi undersökt hur patienter med psykisk 

ohälsa upplever bemötandet inom somatisk vård. Tidigare forskning visar hur denna 

patientgrupp utsätts för ojämlik vård och stigmatisering i den somatiska vården (Cleary 

et al., 2012; Thornicroft et al., 2007). Det har även bekräftats av våra resultatartiklar. 

Resultatdiskussionen förs med utgångspunkt från de två största huvudfynden från 

reslutatet: upplevelser av stigmatisering och upplevelser av barrärer i vården. 

Resultatdiskussionen presenteras som en diskussionsdel och är inte uppdelad i olika 

teman (Henricson, 2012). 

Resultatet från granskade artiklar visar att patienter med psykisk ohälsa upplever både 

positivt och negativt bemötande när de söker somatisk vård. De negativa upplevelserna i 

vårt resultat är dock i majoritet. Nedvärderande egenskaper på grund av personlighet 

finns beskrivet i samtliga artiklar i resultatet. Patienter upplever att de blir bemötta med 

stigmatisering och diskriminering när de söker somatisk vård. Stort fokus ligger på de 

psykiska besvären och på medicinering istället för att lyssna på patienten och uppträda 

på ett professionellt sätt. Vårdpersonal behandlar inte de somatiska besvär som 

patienterna faktiskt söker för (Clarke et al., 2007; McCabe et al., 2008; Van den Tillaart 

et al., 2009). Förklaringen kan bero på flera saker. Bland annat visar forskning att det 

förekommer både negativa attityder och okunskap gentemot personer med psykisk 

ohälsa (Björkman et al., 2008). Denna patientgrupp upplevs som skrämmande och 

oberäknelig (Björkman et al., 2008; Lawn et al., 2015; Lethoba et al., 2006; Lysaker et 

al., 2007; Thornicroft et al., 2007) vilket resulterar i undvikande beteende från 

vårdpersonalens sida (Björkman et al., 2008; Lawn et al., 2015). Resultatet visar också 

att värdighet, tillit och respekt ofta saknas i mötet vilket leder till barriärer mellan 

patient och vårdpersonal (Borba et al., 2011; Clarke et al, 2007; Lawn et al., 2015; 

McCabe et al., 2008; Van den Tillaart et al., 2009). Flertalet patienter får höra att de 

fysiska symptomen är inbillning vilket leder till ytterligare misstro till vårdpersonal. 
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Konsekvensen kan bli färre antal besök till somatisk vård för patienter med psykisk 

ohälsa (Borba et al., 2011; Souminen et al., 2011; Van den Tillaart et al., 2009). Detta 

förstärks även från annan forskning (Björkman et al., 2008; Swildens et al., 2015). För 

att komma till rätta med problematiken behöver vårdpersonal ökad kunskap om psykisk 

ohälsa och om bemötandet till patienter med psykisk ohälsa (Lethoba et al., 2006; 

Morris et al., 2011). Enligt Peplau (1988) ska inte sjuksköterskan låta sig störas av 

stereotyper och negativa tankar i mötet med patienter. Vidare menar Peplau (1988) att 

sjuksköterskan ska inta en ledande roll där både undervisning och rådgivning till 

patienten ska ingå. Tillit, respekt och ömsesidighet ska stå i centrum och därmed läggs 

fokus på den unika individen.  

Kunskapsbrist kan leda till en ökning av negativa attityder vilket resulterar i en sämre 

relation. Det skulle i förlängningen kunna innebära ökad isolering, mindre sociala 

kontakter och minskad livskvalitet för patienten (Björkman et al., 2008). Det skulle 

även kunna innebära ökade vårdkostnader för samhället och en minskad effektivitet som 

i sin tur utmynnar i en sämre vårdkvalitet. Forskning visar att de sjuksköterskor som har 

längst erfarenhet av arbete med patienter som lider av psykisk ohälsa och 

vidareutbildning inom psykiatri har färre fördomar gentemot denna patientgrupp 

(Björkman et al., 2008). Det har också visat sig att då det finns psykiatrisjuksköterskor 

att tillgå vid somatiska akutmottagningar upplevs bemötandet positivt av patienter med 

psykisk ohälsa (Clarke et al., 2007). Det är intressant eftersom ökad kunskap om 

psykisk ohälsa leder till minskad stigmatisering och vården upplevs mer jämlik utifrån 

patientens perspektiv. Känslan av ett mer positivt bemötande skulle också kunna bero 

på att en djupare kontakt mellan patient och psykiatrisjuksköterska uppstår. Då läggs 

ytterligare tid och fokus på patienten och känslan av värdighet och respekt ökar i mötet. 

Peplau (1988) benämner detta som den terapeutiska interpersonella processen vilket 

leder till en personcentrerad vård där patientens unika resurser och upplevelser utgör 

kärnan i omvårdnaden.  

I samtliga resultatartiklar belyses problematiken kring stigmatisering och 

diskriminering. Det tyder på att bemötandet gentemot patienter med psykisk ohälsa inte 

är det samma som för andra patienter. Dessutom visar tidigare studier en ökning av 

stigmatiseringen i bemötandet av denna patientgrupp (Björkman et al., 2008). Om det 

föreligger en skillnad gällande stigmatisering mellan de olika professionerna inom 

somatisk vård gentemot patienter med psykisk ohälsa framgår dock inte i 

resultatartiklarna. I en tidigare studie framkom det övervägande positiva upplevelser 

från patienter med psykisk ohälsa då man valt att kombinera psykiatrisk 

sjukvårdsavdelning med somatisk vård. Därmed erhölls både somatisk och psykiatrisk 

vård vid en och samma sjukhusvistelse. Patienterna upplevde lägre grad av 

stigmatisering och möjlighet till bättre tillgång till vård (Eytan, Bovet, Gex-Fabry, 

Alberque & Ferrero, 2004).  

En intressant aspekt att belysa är då vårdpersonalen uppmärksammar patientens 

psykiska ohälsa bemöts patienten med stigmatisering (Clarke et al., 2007; McCabe et 

al., 2008; Van den Tillaart et al., 2009). Om stigmatisering uppkommer innan 



 

16 

 

vårdpersonalen träffat patienten framgår inte. Eftersom journaler finns tillgängliga kan 

man anta att stigmatisering inleds då journalen öppnas. Följden blir att den 

personcentrerade vården uteblir precis som tidigare studier visat (Cleary et al., 2012; 

Lethoba et al, 2006; Morris et al., 2011). Detta motsägs av vissa patienter som ser en 

fördel med att vårdpersonalen redan vid tidsbokningen kan se om patienten har en 

problematik av psykisk ohälsa. Därmed ökar förståelsen av patientens behov av ökat 

stöd och uppmuntran. Om det efterlevs i omvårdnaden anses stressen minska hos 

patienterna och de känner sig betydligt lugnare inför läkarbesöket (van Hasselt et al., 

2013b). En möjlig förklaring kan vara sättet information förmedlas på och hur det i sin 

tur speglar bemötandet. Om vårdpersonal får information via varningsmarkörer likt 

dagens markeringar gällande allergi, smitta och hjärtvård som återfinns i 

vårdadministrativt system (VAS), skulle fokus istället bli att stötta, förstå och 

uppmuntra patienten. Enligt Peplau (1988) ska sjuksköterskan i mötet med patienten ge 

stöd, vägledning och förstå den unika individens psykologiska förutsättningar. Därmed 

kan information bli mer begriplig för patienten och den vårdvetenskapliga kvaliteten 

ökar (Peplau, 1988). 

I åtta av de 12 granskade artiklarna återfinns patientupplevelser av en ojämlik vård som 

uppkommer till följd av barriärer mellan vårdpersonal och patienter med psykisk ohälsa. 

Ojämlik vård gestaltar sig i upplevelser av extra långa väntetider vid somatiska 

akutmottagningar men också att fysiska symptom nonchaleras (Clarke et al., 2007; 

Schmutte et al., 2008; Van den Tillaart et al., 2009). Upplevelsen av tid är subjektiv. 

Det skulle kunna förefalla att denna patientgrupp faktiskt får vänta extra länge på grund 

av sina psykiska besvär. Det skulle också kunna vara så att dessa patienter är extra 

känsliga på grund av sitt psykiska hälsotillstånd (van Hasselt et al., 2013b) och på så 

sätt upplevs väntetiden längre. Om patienter med psykisk ohälsa tvingas till längre 

väntetider jämfört med andra patienter på grund av sitt mentala tillstånd efterlevs inte 

kraven om en lika vård för alla. De berövas därmed rätten till värdighet (Edlund, 2012)  

och respekt vilket strider mot de mänskliga rättigheterna (Saxena et al., 2015). 

Dessutom kan allvarliga fysiska hälsotillstånd snabbt försämras och vårdpersonalen 

bryter även mot hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som säger att den som har störst 

behov av vård ska ges företräde (SFS 1982:763).  

Flera patienter upplever att de blir utsatta för vårdpersonalens maktförhållande gentemot 

dem. Information om vilka olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga uteblir. De 

blir istället ofta hänvisade till fortsatt medicinering med antidepressiva läkemedel 

(Lawn et al., 2015). Självfallet kan det föreligga på detta sätt men en annan tänkbar 

förklaring kan vara att denna patientgrupp inte besitter de medicinska kunskaper som 

behövs och därmed förstår de inte vårdförloppet. En annan förklaring kan även vara att 

de har svårt att ta till sig och förstå den information som ges. Resultatartiklar i denna 

studie samt annan forskning visar dock att patienter med psykisk ohälsa får färre 

remisser till somatisk specialistvård (Li, Cai, Du, Glance, Lyness, Cram & Mukamel, 

2011; Schmutte et al., 2008). Psykisk sjukdom med samtidig somatisk sjuklighet har 

visat sig vara problematisk. Patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk vård för 
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hjärtsjukdom får i lägre utsträckning behandling och insatta åtgärder jämfört med andra 

patienter (Laursen, Munk-Olsen, Agerbo, Gasse & Mortensen, 2009). En tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att denna patientgrupp är friskare än övriga befolkningen 

vilket verkar osannolikt eller utsätts dessa patienter för stigmatisering, diskriminering 

och därmed en ojämlik vård. En annan intressant förklaring kan vara att denna 

patientgrupp på grund av sitt utsätta läge och sin psykiska sinnesstämning inte har den 

ork och de förutsättningar som krävs för att kunna argumentera och ställa krav på 

vården. Oavsett orsakerna är det ytterst anmärkningsvärt att vården inte har kommit 

längre när det gäller människors lika värde och rätten till en rättvis och jämlik vård. Ett 

närmare samarbete mellan psykiatrisk och somatisk vård skulle kunna förbättra 

upplevelsen av den somatiska vården för patienter med psykisk ohälsa. En ojämlik vård 

där patienten inte står i centrum och blir nekad behandling på grund av sitt psykiska 

tillstånd leder till extra lidande för patienten och en förlängd återhämtning (Li et al., 

2011). Målet för omvårdnaden är enligt Peplau (1988) samt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) att främja hälsa och välmående hos patienten. 

Konklusion 

När det gäller att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet inom 

somatisk vård framkommer det i resultatet att negativa upplevelser är i klar majoritet. 

De negativa upplevelserna av den somatiska vården innefattar ett respektlöst och 

oprofessionellt bemötande från vårdpersonalens sida där stigmatisering, barriärer och en 

ojämlik vård förekommer. Upplevelser av barriärer uppkommer när en icke ömsesidig 

och endast sporadisk kontakt mellan patienter med psykisk ohälsa och vårdpersonal 

sker. Stigmatisering tar sig uttryck i olika former och utmynnar i en ojämlik vård. De 

lärdomar som dragits av denna studie är vikten av att ha ett fördomsfritt förhållningssätt 

i mötet med patienter med psykisk ohälsa och bemöta alla med värdighet och respekt.  

Implikation 

Kunskap om det undermåliga bemötande av patienter med psykisk ohälsa i somatisk 

vård och en vård som är ojämlik kräver drastiska åtgärder. Vi rekommenderar att 

sjuksköterskeutbildningen och vårdverksamheten snarast påbörjar utbildning kring 

bemötande av patienter med psykisk ohälsa men även utbildning i hur vården ska 

bedrivas för att motverka ojämlikhet i vårdandet. Ytterligare forskning behövs om 

upplevelser av bemötandet som skapar välbefinnande för patienter med psykisk ohälsa i 

somatisk vård. 
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Tabell 1: Sökordshistorik 

 

 

  

Sökord PsycInfo PubMed [MeSH] Cinahl 

Psykisk hälsa Mental health  Mental health  Mental health 

Somatisk vård Somatic care Somatic care  Somatic care 

Patienters upplevelser Patients experienc* Patients experiences  Patients experienc* 

Psykisk ohälsa/psykisk 

sjukdom 
Mental illness Mental illness  Mental illness 

Sjukhusvård Hospital care  Hospital care  Hospital care 

Sjukvård Health care Health care Health care 

Attityder Attitudes Attitudes Attitudes 

Patienters perspektiv Patients perspective Patients perspective Patients perspective 

Patienters  Patients view* Patients view Patiens view* 

Bemötande Treatment Treatment Treatment 

Hälsovård Physical healthcare Physical healthcare  Physical healthcare 

Upplevd Perceived Perceived Perceived 

Upplevelser Experienc* Experience  Experienc* 

Erhålla vård Receiving care Receiving care Receiving care 
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Tabell 2: Sökhistorik  

 

  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-04-

07 PsycInfo 

Mental health AND treatment 

AND  somatic care/peer 

reviewed/Swedish-English/date: 

after 2006 318 19 4 

 

2 

2016-04-

07 PsycInfo 

Mental health AND patients 

perspective AND hospital care  

AND treatment/peer 

reviewed/Swedish-English/date: 

after 2006 457 15 1 1 

2016-04-

07 

Sekundär-

sökning PsycInfo 

Sökning med stöd från 

referenslista i studiens valda 

artiklar. 2 2 2 2 

2016-04-

07 PubMed 

Mental illness AND physical 

healthcare  AND patients 

view/Swedish-English/date: 

after 2006 52 8 1 1 

2016-04-

07 

Sekundär-

sökning  PubMed 

Sökning med stöd från 

referenslista i studiens valda 

artiklar 1 1 1 1 

2016-04-

07 Cinahl 

Mental illness hospital care 

AND mental health AND 

experienc* AND attitudes/ peer 

reviewed/English/date: after 

2006  394 48 9 3 

2016-04-

07 Cinahl 

Mental illness AND receiving 

care/ peer 

reviewed/English/date: after 

2006 53 3 1 1 

2016-04-

07 Cinahl 

Mental illness AND healthcare/ 

peer reviewed/English/date: 

after 2006  248 12 4 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

  

Referens Borba, C. P. C., DePadila, L. McCarty, F. A., von Esenwein, S. A., Druss, B. G., & 

Sterk, C. E. (2011). A qualitative study examining the perceived barriers and 

facilitators to medical healthcare services among women with serious mental illness. 

Women´s Health Issues, 22(2), 217-224. 

Land  

Databas 

USA. PubMed. 

 

Syfte Denna studie undersöker hinder och redskap för tillgång till och användning av hälso- 

och sjukvårdstjänster bland kvinnor med med en allvarlig psykisk sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. Grounded Theory design. 

Urval 30 fattiga afroamerikanska kvinnor med diagnosen schizofreni, bipolär sjukdom, svår 

depression, tvångssyndrom och posttraumatisk stress. 

Datainsamling Inspelade intervjuer. Öppna frågor angående bemötandet och omhändertagandet av 

sjukvårdspersonal. Transkriptiv kodning genom NVIVO. 

Dataanalys Mellan tre till fem intervjuer har gjorts med varje individ som sedan kodats i en 

kodbok. Koderna grupperades och sammanfattades. 

Bortfall Oplanerat bortfall* ej angivet. 

Slutsats Patienter med uttalad psykisk ohälsa påvisar högre grad av dödlighet och medicinsk 

sjuklighet jämfört med normalpopulationen. De får sämre vård och upplever 

bemötandet i somatisk vård negativt på grund av stigmatisering och barriärer. De går 

inte på lika täta läkarundersökningar vilket resulterar i en sämre omvårdnad men även 

en ökad distans till vårdpersonal. Dessutom påvisar de en högre grad av låg social och 

ekonomisk status.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,6%. Grad I. 
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Artikel 2 

 

  

Referens Bradford, D. W., Kim, M.M., Braxton, L.E., Marx, C.E., Butterfield, M., & Elbogen, 

E.B. (2008). Access to medical care among persons with psychotic and major affective 

disorders. Psychiatric Services, 59(8), 847-852. 

Land  

Databas 

USA. PubMed. 

Syfte Granska tillgängligheten och barriärer i sjukvård bland personer med psykisk ohälsa.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Urval 156 475 personer över 18 år tillfrågades.  2931 personer med psykisk ohälsa såsom 

psykoser, bipolär sjukdom och allvarlig depression jämfördes med personer utan 

psykisk ohälsa. 

Datainsamling National Health Interview Survey (NHIS) och NHIS-Disability Component  phase I.   

Dataanalys Pearson’s chi- square analys. SAS 8.2. SUDAAN 8.0.0. 

Bortfall 5,9 - 7,5% svarade inte fullt på frågeformuläret. 

Slutsats Patienter med bipolär sjukdom, depression och psykossjukdom upplever en barriär i 

mötet med vårdpersonal samt att de inte få den vård de är berättigade till. Det kan leda 

till ett förlängt vårdförlopp som missgynnar patienten i form av försämrad vårdkvalitet. 

Omvårdnaden blir även sämre för denna patientgrupp och den unika individen sätts inte 

i centrum. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

93,7%. Grad I. 
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Artikel 3 

Referens Clarke, D. E., Dusome, D., & Hughes, L. (2007). Emergency department from the 

mental health client´s perspective. International Journal of Mental Health Nursing, 

16(2), 126-131. 

Land  

Databas 
Kanada. PsycInfo. 

Syfte Undersöka hur nöjda patienter med psykisk ohälsa och deras familjer är med offentliga 

akutmottagningar i mötet med sjuksköterskan med inriktning mot psykiatri. 

Metod: 

Design 
Kvalitativ metod. 

Urval Åtta fokusgrupper bestående av 27 klienter, sju familjemedlemmar och  fem personer 

från intressegrupper. 

Datainsamling Frågeformulär angående tillfredsställelse på somatisk akutvårdsavdelning som sedan 

diskuterats i focusgrupper. Diskussioner från gruppträffar skrevs ner ord för ord. 

Dataanalys Svar indelades i sex olika teman.  

Bortfall Inget bortfall från deltagare.  

Slutsats 
Patienter med psykisk ohälsa upplever att bemötande i den somatiska vården har blivit 

avsevärt bättre när de har funnits tillgång till en psykiatrisjuksköterska på de somatiska 

akutmottagningarna. Därmed har en större förståelse kring denna patientgrupp ägt rum 

och en mer professionell och respektfull relation mellan patient och vårdpersonal har 

skapats.  

Vetenskaplig kvalitet 93,7%. Grad I. 
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Artikel 4 

 

  

Referens Lawn, S., & McMahon, J. (2015). Experiences of care by australians with a diagnosis 

of borderline personality disorder. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 

22(7), 510-521. 

Land  

Databas 

Australien. Cinahl. 

Syfte Beskriva hur patienter med borderline personlighetsstörning upplever bemötandet när 

de söker somatisk vård inom offentlig och privat sektor. 

Metod:  

Design 

 Kvantitativ studie.   

Urval  29 olika verksamheter varav 20 inom klinisk mental/psykiatrisk vård deltog i 

undersökningen. Totalt deltog 153 patienter med borderline personlighetsstörning. 

Studien vände sig till alla som hade borderline personlighetsstörning. 

Datainsamling  Online-undersökning med 75 frågor angående erfarenheter av att söka och få olika 

typer av vård. Bemötande och behandling; påverkan; kontakt med läkare; psykiatriska 

vård; sjukhus; och hjälp vid självskade/självmords problematik. 

Dataanalys Chi-square test som kategoriserade grupper därefter användes Fisher´s exact test. 

Bortfall 60% svarade fullt på alla frågor. 

Slutsats Patienter med borderline personlighetsstörning känner sig diskriminerande och blir inte 

tagna på allvar då de söker somatisk vård inom offentlig och privat sektor. Följden kan 

leda till en ökad distans mellan patienter och vårdpersonal men också till en känsla av 

utanförskap från patientens sida. Dessutom bemöts inte denna patientgrupp med 

värdighet och respekt vilket resulterar i en ojämlik vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87,5%. Grad I. 
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Artikel 5 

 

  

Referens McCabe, P., & Leas, L. (2008). A qualitative study of primary health care access, 

barriers and satisfaction among people with mental illness. Psychology, Health & 

Medicine, 13(3), 303-312. 

Land  

Databas 

Australien. PubMed.  

Syfte Undersöka tillgång och hinder för hälso- och sjukvård samt tillfredsställelse med hälso- 

och sjukvården bland personer med schizofreni och depression. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Urval 20 personer med schizofreni och depression från sju psykiatriska rehabiliteringscenter 

samt 16 st vårdgivare. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med 14 öppna frågor för de med psykisk ohälsa och nio 

öppna frågor för vårdgivare. 

Dataanalys Inspelade intervjuer. Grupperade i teman och kodade. 

Bortfall Oplanerat bortfall* ej angivet. 

Slutsats Patienter med psykisk ohälsa upplever ett dåligt bemötande när de söker somatisk vård 

men också en barriär mellan dem och vårdpersonal. Barriären uppkommer av dålig 

kommunikation och patienterna önskar att vårdpersonal var mer förstående och 

empatiska. Flera patienter upplever stigmatisering och att inte bli tagna på allvar samt 

att läkare främst fokuserar på de psykiska besvären istället för att behandla de fysiska 

problem de söker vård för. Vårdkvaliteten och omvårdnaden blir därmed försämrad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

81,2% Grad I. 
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Artikel 6 

 

  

Referens Nankivell, J., Platania-Phung, C., Happell, B., & Scott, D. (2013). Access to physical 

health care for peopla with serious mental illness: a nursing perspective and human 

rights perspective – common ground? Issues in Mental Health Nursing, 34(6), 442-450.  

Land  

Databas 

Australien. Cinahl. 

Syfte Identifiera sjuksköterskans uppfattning och upplevelser angående rättigheterna för 

patienter med psykisk ohälsa  och tillgången till läkarvård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Urval Sex fokusgrupper innehållande 38 sjuksköterskor från psykiatrin. 

Datainsamling Intervjuer med fokusgrupper bestående av sjuksköterskor från stad och glesbygd. 

Frågor ställdes angående dessa sjuksköterskors behandlande patienter och patientens 

upplevelser av hälsa och syn på kvaliteten av den somatiska sjukvården. 

Dataanalys Svaren från intervjuerna analyserades av två oberoende utredare. De letade efter 

uttalanden angående mänskliga rättigheter och komprimerade svaren till olika teman 

enligt Braun och Clarke metodologi. 

Bortfall Oplanerat bortfall *ej angivet. 

Slutsats Patienter med psykisk ohälsa vittnar om stigmatisering, dålig tillgänglighet till somatisk 

vård samt att de mänskliga rättigheterna inte efterföljs. Därmed uppfattar de 

bemötandet som icke fullt tillfredsställande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

81,2%. Grad I. 
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Artikel 7 

 

  

Referens Schmutte, T., Flanagan, E., Bederegal, L., Ridgway, P., Sells, D., Styron, T., & 

Davidson, L. (2008). Self-efficacy and self-care: missing ingredients in health and 

healthcare among adults with serious mental illnesses. Psychiatric Quarterly, 80(1), 1-8.  

Land  

Databas 

USA. PubMed. 

Syfte Identifiera hur människor med allvarliga psykiska sjukdomar uppfattar sig själva och 

sina erfarenheter av sjukvård i förhållande till hur de själva hanterar sin fysiska hälsa  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Urval 20 vuxna personer med allvarlig psykisk sjukdom.  

Datainsamling Intervjuer med fyra semi-strukturerade fokusgrupper med patienter från psykiatrisk 

klinik.  

Dataanalys Inspelade intervjuer som analyserats genom Interpretive Phenmenological qualitative 

data analytic strategies. Olika teman framträdde från varje grupp och mellan grupperna. 

Dessa granskades separat av tre olika forskare för att säkerställa resultatet. Sedan 

diskuterades resultatet med deltagarna för att se om deras synpunkter var korrekt 

representerade. 

Bortfall Oplanerat bortfall* ej angivet. 

Slutsats Patienter med psykisk ohälsa känner sig illa bemötta inom den somatiska vården och 

menar att vårdpersonal inte bemöter dem på ett professionellt sätt. Värdighet och respekt 

uteblir och patienter med psykisk ohälsa känner sig stigmatiserade och därmed uppstår 

barriärer. Det resulterar i sin tur till att dessa patienter i högre utsträckning väljer att 

uppsöka somatisk akutmottagning vid somatiska besvär istället för en vårdcentral trots 

att väntetiden vid akutmottagningar är längre. Vårdförloppet förlängs och patientens 

symptom kan förvärras i väntan på vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83,3%. Grad I. 
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Artikel 8 

Referens Suominen, K., Karlsson, H., Rissanen, A., Valtonen, H.M., Räsänen, P., Sintonen, H., 

& Roine, R.P. (2010). Perceived burden of illness in patients entering for treatment in a 

university hospital – is the threshold to secondary care higher for patients with 

depression than for those with somatic disorders? European Psychiatry, 26(7), 441-

445. 

Land Databas Finland. PsycInfo. 

Syfte Jämföra om upplevelsen av ohälsa är sämre för patienter med psykisk ohälsa och om 

kravnivån för att få somatisk vård är högre för denna patientgrupp jämfört med andra 

patienter. 

Metod 

Design 
Kvantitativ metod. 

Urval 1395 st patienter fördelat på sex grupper av patienter med; katarakt, ryggproblematik, 

urinvägsproblematik, höft och knäproblematik, hjärtsjukdom samt depression. 

Datainsamling Validerat health-related quality of life- (HRQoL) instrument. HRQoL- 15D 

frågeformulär mellan 2002-2008. 15 dimensionsfrågor angående bland annat aktivitet, 

sömn, mentala funktioner, symtom, rastlöshet och kost som i sin tur besvarades med 

skala 1 (bäst nivå) till 5 (sämst nivå). 

Dataanalys Samples t-test. SPSS 15.0 

Bortfall Oplanerat bortfall* 5%  

Slutsats Patienter med depression upplever sämre hälsa jämfört med andra patienter när de 

söker behandling för somatiska besvär. Kravnivån för att få somatisk vård är högre för 

patienter med depression och de upplever att de behöver en högre grad av sjuklighet 

för att få somatisk vård jämfört med andra patienter. Därmed upplever inte dessa 

patienter bemötandet som tillfredsställande.  Det kan leda till en sämre vårdkvalitet och 

en sämre omvårdnad för denna patientgrupp. 

Vetenskaplig kvalitet 83,3%. Grad I. 
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Artikel 9 

 

  

Referens Van Den Tillaart, S., Kurtz, D., & Cash, P. (2009). Powerlessness, marginalized 

identity, and silencing of health concerns: voiced realities of women living with a 

mental health diagnosis. International Journal of Mental Health Nursing, 18(3), 153-

163. 

Land  

Databas 

Kanada. Cinahl. 

Syfte Belysa kvinnor med psykisk ohälsa och deras upplevelser av somatisk vård för att 

förbättra sjukvården och behandling för dem. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med feministisk metodologi.  

Urval Sju kvinnor över 19 år  som deltog i Peer Outreach Group som är en kanadensisk 

organisation inom psykisk ohälsa. Godkända enligt British Columbia Mental Health 

Act, levde ensamna, hade ett minimum av sex månader sedan den var inlagda för 

psykisk ohälsa. 

Datainsamling Kvinnor samlades för att diskutera erfarenheter av sjukvård. Tre forskare hade 

djupgående samtal med separata grupper av tre till fyra kvinnor i en timme uppdelat på 

två till fyra tillfällen. Två möten igen efter 1 år. En slutgiltig stor grupp samlades sedan 

för att studera resultaten. 

Dataanalys Data kodades till olika kategorier där olika teman presenterades. 

Bortfall Oplanerat bortfall* ej angivet. 

Slutsats Kvinnor med psykisk ohälsa upplever att de blir diskriminerade, underdiagnostiserade 

och marginaliserade i mötet med vårdspersonal i den somatiska vården. Det leder till en 

ojämlik vård där barriärer mellan vårdpersonal och patienter med psykisk ohälsa ökar. 

Detta leder till en försämrad vårdkvalitet och en sämre omvårdnadsprocess gentemot 

dessa patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

79,2%. Grad II. 
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Artikel 10 

 

  

Referens van Hasselt, F., Oud, M.  J. T., & Loonen, A. J. M. (2013). Improvement of care for 

the physical health of patients with severe mental illness: a qualitative study assessing 

the view of patients and families. BMC Health Services Research, 13(426). 

Land  

Databas 

Nederländerna. PubMed. 

Syfte Förbättra sjukvården för patienter med uttalad psykisk ohälsa och vilka förändringar i 

organisationn som är nödvändiga för det ska ske. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Urval 10 patienter som har behandlats av psykiatrisk specialistvård under minst två år samt 13 

familjemedlemmar till dessa patienter. 

Datainsamling Intervjuer med patienter och ibland med dess familjemedlem. Öppna frågor där 

intervjuaren stälde kontrollfrågor för att se om deltagaren förstått frågan korrekt.  

Dataanalys Specialistläkare i psykiatri samt en forskarstudent i psykiatri granskade oberoende av 

varandra intervjuerna och identifierade gemensamma nämnare. Avvikelser 

diskuterades. Sammanfattning skickades tillbaka till flera deltagare från 

gruppintrevjuerna och de gavs möjlighet att bekräfta eller förkasta svaren. Analysen 

fortsatte och gruppering av huvudområden gjordes. 

Bortfall Oplanerat bortfall* ej angivet. 

Slutsats Patienter vittnar om utanförskap när de söker somatisk vård. De känner stress före och 

under läkarundersökningar och de tycker att läkare behandlar dem nedlåtande. 

Samverkan mellan den somatiska och psykiatriska vården fungerar otillfredsställande.  

På sikt leder det till en sämre kvalitet på både vården och omvårdnadsprocessen där ett 

längre vårdförlopp skapas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

79,1%. Grad II. 
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Artikel 11 

 

  

Referens Williams, C., & Moafo-M´Carthy, M. (2006). Care: giving, receiving and meaning in 

the context of mental illness. Psychiatry Interpersonal & Biological Processes, 69(1), 

26-46. 

Land  

Databas 

Kanada. Cinahl. 

Syfte Undersöka hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Urval Patienter med psykisk ohälsa vid Centre for Addiction and Mental Health tillfrågades 

att delta. Exklusionsfaktorer var: kognitiv svikt, förståndshandikappad, organisk 

hjärnskada eller oförmåga att förstå innebörden i deltagandet i studien. 

Datainsamling Sekundär analys av tidigare undersökningar. Semi-strukturerade intervjuer med 21 

personer mellan 21-54 år med schizofreni. Sju kvinnor och 14 män. 

Dataanalys Transkription i olika textfiler. Manuell kodning baserad på olika teman. QRS-N5 

användes till att underlätta analys. 

Bortfall 16% 

Slutsats Patienter med psykisk ohälsa upplever att bemötandet inom vården blir bättre om en 

nära och lång relation till vårdpersonal etableras. Bemötandet upplevs då som djupare 

och mer förstående. En ömsesidig relation som bygger på tillit och respekt skapas och 

patientens unika resurser sätts i centrum i omvårdnaden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87,5%. Grad I. 
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Artikel 12 

 

* Oplanerat bortfall (Billhult & Gunnarsson, 2012) 

Referens Östman, M.,  & Björkman, T. (2012). People living in community with a severe mental 

illness: utilization and satisfaction with care and support. Community Mental Health 

Journal, 50(8), 926-931.  

Land  

Databas 

Sverige. PsycInfo. 

Syfte Undersöka patienter med psykisk ohälsa och i vilket usträckning de utnyttjar sjukvård 

och behandlingar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

 

Urval 18 år eller äldre med psykisk ohälsa under minst 2 år. Boende i två utvalda stadsdelar i  

Malmö med boendestöd/hjälp i vardagen i minst 6 månader.  

Datainsamling 80 personer. Frågeformulär (The Manchester short assessment of quality of  life). 76 

frågor organiserade i fyra olika domäner. 

Dataanalys Chi square test. SPSS. 

Bortfall Oplanerat bortfall* 0%. 

Slutsats God tillgänglighet av vård är en förutsättning för att känna sig nöjd och det ökar 

välbefinnandet i stort. Det leder i sin tur till bättre relationer mellan vårdpersonal och 

patienter. Tillfrisknandet påskyndas, patientens lidande minskar och vårdförloppet 

förkortas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87,5% . Grad I. 
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