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SAMMANFATTNING;  

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande inom den 

somatiska vården, för psykisk ohälsa eller både psykisk ohälsa och somatisk sjukdom. 

Tidigare forskning visar att patienter har upplevt sig kränkta och diskriminerade av 

sjukvårdspersonal inom den somatiska vården då de har psykisk ohälsa. Det gör att 

patienterna inte upplever att de får en god vård och kan leda till ett lidande för patienterna. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård 

Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes enligt Evans (2002), där 14 

kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar analyserats med induktiv ansats. 

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde patienter med psykisk ohälsa som en fara, att det 

psykiatriska inte var deras ansvar då de arbetar inom somatisk vård, att de inte kunde 

tillgodose patienternas behov och saknar kunskap för att vårda patienterna. De var skeptiska 

och beskrev negativa attityder och fördomar gentemot patienterna samt upplevde att 

somatisk vårdmiljö inte är anpassad för patienter med psykisk ohälsa. 

Slutsatser: Sjuksköterskor inom den somatiska vården är i behov av ökad kompetens inom 

psykiatrisk omvårdnad. Det behövs bredare introduktion i grundutbildningen och 

kompetensutveckling för yrkesverksamma sjuksköterskor för att kunna ge en god vård och 

minska stigmat kring patienterna med psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, Samsjuklighet, Stigma, Systematisk litteraturstudie   



ABSTRACT 

Background: Patients with mental illness is commonly present in physical healthcare for 

either mental illness or both mental illness and physical illness. Earlier research shows that 

patients feel aggrieved and discriminated against by healthcare professionals in physical 

healthcare due to mental illness. Patient experience that they do not receive good care, 

increasing the suffering. 

Aim: The aim was to describe nurses' experiences of caring for patients with mental illness 

in physical healthcare. 

Method: Systematic literature review with a descriptive synthesis according to Evans 

(2002), where 14 qualitative research articles where analyzed with an inductive approach. 

Result: The nurses experienced patients with mental illness as a danger and as not being 

their responsibility. They could not meet the patients' needs and experienced a lack of 

knowledge to care for them. They were sceptical about these patients and described negative 

attitudes and prejudices against them, and that the physical healthcare environment was not 

suitable for those patients. 

Conclusion: Nurses need skills in psychiatric nursing and a broader introduction into the 

basic psychiatric care. These skills are necessary to provide quality care that protects patients’ 

privacy and dignity and reduces the stigma of patients with mental illness. 

Keywords: Comorbidity, Nursing, Stigma, Systematic literature review
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1 INLEDNING 

Intresset kring psykisk ohälsa inom somatisk sjukhusansluten vård väcktes då vi under 

många år arbetat inom den somatiska sjukvården. Där har vi observerat att patienter som 

lider av psykisk ohälsa inte alltid får den vård de har behov av. Intresseområdet föreslås 

också av Vuxenpsykiatrin i Landstinget Västmanland.  

Människor med psykisk ohälsa söker somatisk vård då de även drabbas av somatiska 

sjukdomar eller tillstånd, men söker även ibland enbart för sin psykiska ohälsa och kan 

komma att vårdas inom den somatiska vården av olika mer strukturella anledningar. Vår 

erfarenhet är att psykisk ohälsa varit i fokus istället för människan som helhet och att det 

funnits en bristande tillit till sjuksköterskor från denna patientgrupp, på grund av negativa 

attityder och fördomar bland vårdpersonal. Det har i sin tur påverkat den vård patienterna 

fått på ett negativt sätt. Vi har observerat att psykisk ohälsa ibland varit ett hinder för 

patienter att få tillgång till adekvat vård. Det finns en specifik händelse som sticker ut och 

som berört oss båda på djupet. 

En kvinna i medelåldern sökte till en akutmottagning i Sverige för att hon upplevde ett tryck i 

bröstet och svårigheter att andas. Kvinnan bedömdes som somatiskt frisk i övrigt men är 

diagnostiserad sedan ett flertal år tillbaka med en psykiatrisk diagnos. Kvinnan har flera gånger det 

senaste året inkommit till akutmottagningen med panikångestattacker med liknande symptom som 

hon sökte för även denna gång. På akutmottagningen togs inte kvinnans besvär på allvar då 

sjukvårdspersonalen tog för givet att det var hennes psykiatriska diagnos som orsakade hennes 

symtom. De lät henne därför sitta i väntrummet med sina anhöriga och vänta trots att både 

kvinnan och hennes anhöriga påtalat att de symptom hon upplever är nytillkomna. Efter två 

timmar i väntrummet blev kvinnan medvetslös och tillståndet livshotande… 

Händelsen kring den kvinna som beskrivits ovan väcker tankar på hur sjuksköterskor kan 

arbeta för att det som hände denna kvinna inte ska behöva hända igen. Som blivande 

sjuksköterskor tror vi att det är viktigt att vara lyhörd inför alla människor man möter för att 

kunna vara med och stödja patientens hälsoprocesser, samt lindra det lidande som upplevs 

oavsett orsaker till lidandet. Våra erfarenheter väcker funderingar om liknande händelser och 

den som exemplifierades är vanligt förekommande inom den somatiska vården. Genom att 

sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa kan vi 

se om våra erfarenheter är en del av ett större problem. I ett större perspektiv kan en 

sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter ge en ökad medvetenhet kring de faktorer 

som kan påverka vårdandet, samt belysa områden som kan behöva förbättras för att alla 

patienter ska få en god och jämlik vård.  
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att begreppet somatisk vård beskrivs för att tydliggöra dess 

innebörd. Därefter definieras psykisk ohälsa som begrepp för att få en överblick av vad det 

innebär. Vidare beskrivs samsjuklighet som kan finnas hos patienter med psykisk ohälsa och 

deras upplevelse av att vårdas inom somatisk vård. Detta följs av en beskrivning av stigma 

och den diskriminering som kan upplevas hos patienter med psykisk ohälsa, Sjuksköterskans 

ansvar utifrån gällande styrdokument samt Katie Erikssons teorier om vårdandet och 

lidandet. Bakgrunden avslutas med examensarbetets problemformulering. 

2.1  Definition av somatisk vård 

Somatisk härstammar från begreppet ”soma” som omfattar människokroppen, det 

kroppsliga, skiljt från psyket (Nationalencyklopedin, 2016). I detta examensarbete kommer 

benämningen somatisk vård omfatta den vård som ges till patienter på vårdavdelningar samt 

akutmottagningar på sjukhus. Akutmottagningen inkluderas för att det är en del av sjukhuset 

och en plats dit många patienter söker sig till för att få vård. Vårdavdelningar inkluderas för 

att det är där heldygnsvården sker. 

2.2 Somatisk vård på akutmottagning respektive vårdavdelning 

I den somatiska vården på en akutmottagning sker oftast korta möten där målet är att 

patienten ska få en snabb bedömning och behandling, för att sedan föras vidare till en 

vårdavdelning för specialistvård. De människor som söker en akutmottagning har ofta 

varierande behov, olika åldrar och ursprung. Då vissa patienter är i behov av mer akut hjälp 

än andra ställs det krav på personal att göra rätt prioriteringar och ha kompetens att göra en 

första bedömning. Det är ofta en miljö med mycket folk, stress och tät planlösning 

(Wikström, 2012). En vårdavdelning kan bestå av både enkelsalar och salar där 2-4 patienter 

ligger tillsammans och inte sällan skiljs åt med draperier. Vårdavdelningen är som regel till 

ytan större än en akutmottagning och har mer avskilda utrymmen, färre människor, en 

matsal, större toaletter med dusch, läkemedelsrum och en expedition där personalen kan 

ägna sig åt rapportering, rond med läkare och dokumentation. Patienter som vårdas på en 

avdelning är inneliggande en längre tid jämfört med en akutmottagning, då vårdtiden på en 

avdelning kan variera mellan 1-3 dagar eller till och med flera veckor. Där har sjuksköterskor 

ansvar för ett flertal patienter och driver arbetet kring patienterna där ansvaret innefattar 

medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och nutrition (Liu, Manias & Gerdtz, 

2014). 
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2.3 Psykisk ohälsa 

För att få en förståelse för begreppet psykisk ohälsa definieras först psykisk hälsa då hälsa 

och ohälsa står i relation till varandra.  

Psykisk hälsa beskrivs vara ett tillstånd där en individ upplever ett psykiskt, fysiskt och 

socialt välbefinnande. Att en individ är kapabel till att ta egna beslut och klara av olika 

påfrestningar som kan uppstå i livet innebär inte nödvändigtvis att man har en avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder (World Health Organization [WHO], 2014). Psykisk ohälsa är 

ett stort och svårdefinierat begrepp som används övergripande för att beskriva olika former 

av psykisk ohälsa, av lindrig till allvarlig karaktär beroende på hur funktionsnedsättande det 

är för individen i vardagen (Herlofson & Ekselius, 2016; Socialstyrelsen, 2013). De lindriga 

besvären kan förvisso påverka en individs vardag och välbefinnande på ett påfrestande vis, 

men det betyder inte nödvändigtvis att individen har en psykiatrisk diagnos eller är i behov 

av vård. Psykisk ohälsa av mer allvarlig karaktär kan innebära att få en psykiatrisk diagnos, 

vilket innebär att en individ haft besvär och efter olika symptomkriterier kan erhålla en 

diagnos. Diagnosen kan kräva behandling, hjälp och stödinsatser av bland annat kommun 

och landsting då tillståndet blivit en funktionsnedsättning för individen (Socialstyrelsen, 

2013).  

Den symtombild som finns vid olika typer av psykisk ohälsa kan göra att människan varken 

är medveten eller själv lider av det. Det kan leda till att en individ upplever sig vara i hälsa 

trots att individen är i ett djupt destruktivt beteende, vilket kan ses vid exempelvis en manisk 

fas i bipolär sjukdom typ 1, substansmissbruk, schizofreni och psykossyndrom (Allgulander, 

2014). Psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse eftersom alla individer är unika, men det 

finns upplevelser som är gemensamma för de flesta människor och det är att livet förändras. 

Rollerna man haft i livet är inte riktigt såsom de tidigare var. Den psykiska ohälsan kan 

påverka relationerna som man har med sin familj, sina vänner och bekanta negativt 

(Skärsäter, 2014). Psykisk ohälsa kan också minska förmågan att ha kraft och ork att kunna 

genomföra vardagliga rutiner (Connell, Braizer, O’Cathain, Lloyd-Jones & Paisley, 2012; 

Skärsäter, 2014) såsom att gå till arbetet eller att genomföra något så enkelt som att duscha, 

äta eller sova (Skärsäter, 2014).  

Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter är vanligt och att inte kunna genomföra 

saker man tidigare gjort kan medföra att man upplever en förlust av kontroll över sitt eget liv. 

Psykiska symtom som oro och ångest kan beskrivas som normala reaktioner på olika 

händelser i livet. Det kan också vara ett sjukligt tillstånd då oron och ångesten upplevs som 

obegriplig och påverkar en individs livskvalitet till de sämre. Dessa symtom är något som kan 

upplevas vid olika psykiatriska diagnoser och kan påverka livet på ett förlamande vis genom 

att personen exempelvis undviker situationer och olika miljöer som kan trigga oron och 

ångesten. Oron och ångesten kan även ge fysiska symtom och är ett sätt för både kropp och 

själ att försvara sig mot det som upplevs som ett hot mot existensen. Det genom att sätta 

igång det sympatiska nervsystemet i kroppen och ge symtom som ökad puls, 

andningsfrekvens, muskelanspänning, vidgade pupiller och svettningar (Skärsäter, 2014). 

Långvariga problem med social isolering, ångest och oro kan leda till svår psykisk ohälsa med 
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ett suicidbeteende, som i värsta fall kan resultera i ett fullbordat suicid. Suicidförsök är en 

vanlig orsak till besök på akutmottagningar idag och därför är det viktigt att kunna känna 

igen riskpatienter, registrera samt remittera patienterna vidare så att de får hjälp 

(Allgulander, 2014).  

2.4 Psykiatrisk diagnos 

Diagnostical and Statistical Manual [DSM-5] (American Psychiatric Association, 2013) och 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health [ICD-10] (World 

Health Organization, 2016) är två av de diagnossystem som sammanställer och klassificerar 

olika typer av psykiska symtom till psykiatriska diagnoser för att underlätta vid 

diagnostisering. För att en människa ska kunna få en psykiatrisk diagnos krävs det enligt 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) att individen uppfyller olika 

symptomkriterier som hör till de olika psykiatriska diagnoserna. Där finns diagnoser som 

depression, bipolär sjukdom, schizofreni och andra psykossjukdomar, emotionellt instabil 

personlighetsstörning, ångestsyndrom och ätstörning. Vidare beskrivs det att de olika 

psykiatriska diagnoserna kan variera i svårhetsgrad beroende på hur funktionsnedsättande 

det är för individen.  

I en kvantitativ enkätstudie framkom det att patienter med de psykiatriska diagnoserna 

schizofreni, svår depression, ångestsyndrom och substanssyndrom sågs som problematiska i 

den somatiska vården (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Gemensamt hos dessa olika 

psykiatriska diagnoser är att de kan ha inslag av psykossymtom. Att ha en psykos är ett 

allvarligt tillstånd som innebär att individen kan ha en skev verklighetsuppfattning, där 

svårigheter finns i att skilja på vad som är verkligt och inte. Hallucinationer kan uppkomma 

från kroppens alla sinnen, där hörselhallucinationer beskrivs vara vanligast. Individen kan 

även ha svårigheter att kontrollera sina känslor, få kraftiga humörsvängningar och lida av 

vanföreställningar som att exempelvis känna sig jagad och hotad. Det kan i sin tur leda till att 

individen blir aggressiv och utåtagerande mot andra människor som individen själv tror är 

fiender (American Psychiatric Association, 2013). 

Eftersom Socialstyrelsen (2013) använder psykisk ohälsa som övergripande term för all 

psykisk problematik, kommer psykisk ohälsa fortsättningsvis att användas för de olika 

psykiatriska diagnoserna i examensarbetet. 

2.4.1 Samsjuklighet 

Sambandet mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom är i dag väl känt, då människor med 

psykisk ohälsa också kan lida av någon form av eller riskerar att utveckla en somatisk 

sjukdom, vilket kallas samsjuklighet. Psykisk ohälsa ger högre risk för drabbas till exempel av 

diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, metabola syndrom, förhöjda blodfetter och 

övervikt. Det kan även ses en ökad prevalens av leversjukdom, astma och lungsjukdomar hos 
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patienter med psykisk ohälsa. Det resulterar i en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar i 

till exempel åldersgruppen 25-30 års ålder, som kan löpa upp till 30 gånger högre risk för 

dödlig utgång. Människor med psykisk ohälsa löper också en signifikant ökad risk att hamna 

i missbruk av alkohol och droger, i synnerlighet gällande psykisk ohälsa såsom schizofreni 

och bipolär sjukdom (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, 2013). Psykisk 

ohälsa kan också orsakas av somatisk sjukdom, där psykotiska symtom kan utvecklas av 

tillstånd såsom stroke, hjärnskada, hjärntumör, migrän, thyroideadysfunktion, hypoglykemi, 

salt- och vätskebalansrubbning och ett flertal andra sjukdomar (Allgulander, 2014). Stroke 

kan till exempel leda till långvariga eller bestående komplikationer som depression, ångest 

och kognitiva nedsättningar. Dessa kan ge allt från koncentrations-, minnes- och 

talsvårigheter, delirium och epileptiska anfall, men några av dessa symtom kan även vara 

symtom på en nytillkommen stroke (Bustamante et al., 2016). 

I tidigare forskning framkom det i en studie av Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung och 

Stanton (2016) ett exempel på en patient med hjärtsjukdom som antogs ha ångest och sedan 

dog på grund av sin hjärtproblematik, vilket innebar att patienten blev underdiagnostiserad 

på grund av sin psykiska ohälsa. En annan patient som under två år sökte vård för att ha 

svimmat upprepade gånger, fick på grund av sin psykiska ohälsa inte tillgång till rätt vård och 

fick istället ökad farmakologisk behandling för sin psykiska ohälsa. När patienten sedan sökte 

vård för likadana besvär på ett annat sjukhus fick patienten veta att hon led av diabetes. 

Socialstyrelsen (2013) betonar vikten av att identifiera de orsaker som påverkar en människa 

psykiskt för att förhindra svårare psykisk ohälsa eller att förvärra ett tillstånd från att bli allt 

mer funktionsnedsättande. I den tidigare forskningen framgår det i en studie av Clarke, 

Dusome och Hughes (2007) och McCabe och Leas (2008) hur viktigt det är att vårda 

patienter i ett holistiskt perspektiv och se den psykiska och somatiska problematiken för att 

kunna vårda båda delarna. Enligt Socialstyrelsen (2011) resulterar samsjukligheten i att 

patienter med psykisk ohälsa kan vara i större behov av somatisk vård än patienter utan 

psykisk ohälsa, samt att sjukvårdspersonal med ett annat kompetensområde kommer att 

möta denna patientgrupp.  

I tidigare forskning framgår det att patienter inte är nöjda med det bemötande och den vård 

de erhåller inom den somatiska vården. I en studie av McCabe och Leas (2008) beskriver 

patienter med psykisk ohälsa att de var missnöjda med vården de fått. De upplevde att 

personalen inte var förstående nog, hade brist på empati och inte kunde relatera till dem 

vilket gjorde att patienterna ibland valde att undanhålla att de hade psykisk ohälsa. I studier 

gjorda av Clarke et al. (2007), Happell et al. (2016) och McCabe och Leas (2008) beskrev 

patienterna att personalen inom den somatiska vården ansågs lägga mer vikt på deras 

psykiska ohälsa varpå man bortsåg från den somatiska problematiken, vilket resulterade i en 

sämre vård och att patienterna inte upplevde sig sedda och hörda. Personalen upplevdes 

fastställa att det var psykisk ohälsa som var orsaken till problematiken och att den orsakade 

de somatiska symtomen. 



 

6 

 

2.4.2 Stigma och diskriminering 

Människor med psykisk ohälsa kan uppleva att de uppfattas som onormala då de skiljer sig 

från andra människor som inte har avvikande uttryck som psykisk ohälsa kan orsaka. 

Begreppet stigma myntades av grekerna som ett ord på fysiska tecken hos en människa som 

avvek från majoriteten, då en människa hade egenskaper som ansågs mindre önskvärda och 

skiljer sig från det ansågs vara normalt. Det kunde vara en slav, förrädare eller någon som 

begått en kriminell handling som skars och fick tecken inbränt på kroppen för att de 

människorna skulle kunna identifieras, och det kallas stigma. I dagens samhälle används 

ordet stigma på ett liknande sätt med skillnaden att man inte märker eller bränner 

människorna fysiskt utan snarare stämplar människor mer utefter beteende och i 

synnerlighet beteenden som kan väcka obehag. Det skapas vissa förväntningar hur en 

människa kommer att bete sig och vilka personliga drag en människa kan ha och genom de 

förväntningarna kan det väckas känslor som rädsla, avsky och osäkerhet. Detta kan leda till 

att en människa reduceras från en likvärdig individ till en utstött och mindre önskvärd 

människa, denna stämpling kallas stigma. Det är givetvis mycket misskrediterande då det 

kan vara en brist på överensstämmelse mellan den stigmatiserade bilden och den verkliga 

bilden av hur en människa faktiskt är som individ. Sjukvården spelar en väsentlig roll i 

samhället där vårdpersonalen är en del av samhället och även de exponerade för den 

stigmatisering som råder över patienter med psykisk ohälsa (Goffman, 2014). 

Människor med psykisk ohälsa förekommer dagligen på flera ställen i den somatiska vården. 

De besöker tandläkare, barnmorska, olika mottagningar och avdelningar för både kirurgiska 

och medicinska sjukdomar, men även för psykisk ohälsa då primärvården är första linjen för 

psykiatrin, samt till vanliga akutmottagningar då den ofta är lättast tillgänglig på jourtid. 

Därför är det viktigt att allmänsjuksköterskan har god kunskap om psykisk ohälsa och vilka 

omvårdnadsbehov dessa patienter kan ha (Løkensgard, 2009). Världshälsoorganisationen 

[WHO] rekommenderar länder till att utbilda alla yrkesroller som möter människor med 

psykisk ohälsa om vad psykisk ohälsa är och deras rättigheter. Detta för att höja medvetenhet 

och på sikt minska diskriminering och det stigma som råder kring människor med psykisk 

ohälsa (World Health Organization, 2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

har också arbetsgivaren ett ansvar för att kompetensutveckla personal för att kunna vårda de 

patienter som de möter. Legitimerad vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, har också ett 

eget ansvar att uppdatera sin kunskap kontinuerligt. Även Eriksson (2014) belyser vikten av 

att vårdaren har ett eget ansvar att fördjupa sin kunskap och ta del av aktuell forskning. 

I tidigare forskning visade en studie att när patienter med psykisk ohälsa kom i kontakt med 

den somatiska vården upplevde de stigmatisering av vårdpersonal och kände sig 

diskriminerade, avvisade, hånade och orättvist behandlade. Detta i synnerlighet vid bara 

vetskapen hos vårdpersonal att de hade psykisk ohälsa (Lakeman et al., 2012). I en annan 

studie som gjordes i 27 olika länder med 777 deltagare som led av schizofreni framkom det 

att patienterna även här upplevde sig stigmatiserade i den somatiska vården. Patienterna i 

studien upplevde att de inte fick likvärdig vård som patienter utan psykisk ohälsa, och kände 

sig då diskriminerade (Harangozo et al., 2014). I en studie av Clarke et al. (2007) upplevde 

patienterna att det fanns en stigmatisering från vårdpersonalen som hade negativa attityder 
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och fördomar samt diskriminerade dem, vilket skapade en bristande tilltro till 

vårdpersonalen. Vidare beskrev de att patienter som sökte akutmottagning inte upplevde sig 

välkomna och att de ofta blev felprioriterade, vilket resulterade i att de fick vänta längre än 

andra patienter som inte led av psykisk ohälsa. Hamer, Finlayson och Warren (2014) 

beskriver att stigmat kring psykisk ohälsa gjorde att patienter upplevde att de blev 

behandlade som ointelligenta med brist på kompetens kring sin egen hälsa. 

I en studie av Happell et al. (2016) beskrevs psykisk ohälsa som ett hinder till att få den 

somatiska problematiken tagen på allvar då de blev underdiagnostiserade och 

underbehandlade, vilket också framkommer i en studie av Thornicroft, Rose och Kassam 

(2007). Kaufman, McDonell, Cristofalo och Ries (2012) beskriver också att patientern med 

psykisk ohälsa upplevde stora hinder att få tillgång till somatisk vård. Vidare beskrivs brist på 

tider för besök inom primärvård vilket resulterade i långa väntetider och ökade besök på 

akutmottagningar. Patienterna upplevde också att vårdpersonalen på akutmottagningen ofta 

rapporterade vidare till annan vårdpersonal på ett nedvärderande sätt, där de gjorde egna 

antaganden om patienternas psykiska ohälsa. Patienterna antogs överdriva sina symtom och 

blev inte fullt informerade om deras somatiska vård.  

Holm, Lyberg och Severinsson (2014) beskriver att patienter inte upplevde sig tagna på 

allvar, att deras upplevelser av sina somatiska besvär blev ignorerade och upplevde att det 

var svårt att söka vård för somatiska besvär. Det gav konsekvenser i att den psykiska ohälsan 

upplevdes vara ett hinder för att få adekvat vård. I en studie av DeCoux (2005) beskrev 

patienterna att de inte upplevde sig som trovärdiga då vårdpersonal ansåg att patienterna 

hittade på sina somatiska symtom, samt att de inte togs på allvar när de uttryckte dem. Detta 

trots att patienterna kunde redogöra adekvat för sina symptom och svara på de frågor som 

vårdpersonalen ställde. I studien av Happell et al. (2016) understryks det att patienter med 

psykisk ohälsa vars somatiska problematik inte tas på allvar löper risk att tillståndet förvärras 

och kan till slut leda till en för tidig död. Det gjorde att patienterna kände sig mer sårbara och 

är mer uppmärksamma på vilka fördomar och attityder vårdpersonalen har inom den 

somatiska vården. 

2.5 Styrdokument 

Patientlagen (SFS 2014:821) är en lag som stiftades för att stärka patienters ställning i hälso- 

och sjukvården, som beskriver att vård skall ges på lika villkor med respekt för alla 

människors lika värde. Patienterna har rätt att få information om sin vård och behandling för 

att möjliggöra delaktighet, där patienterna får möjlighet att vara med och påverka sin vård 

och behandling. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att patienterna har rätt 

att få vård av god kvalitet, som är lättillgänglig och att den vård som ges skall främja deras 

behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet. Den patient vars behov av hälso- och sjukvård är 

störst, ska ges företräde till vården. Vidare beskrivs det att vården skall utgå från respekt för 

patienters självbestämmande, delaktighet och integritet, vilket även bekräftas i Patientlagen 

(SFS 2014:821). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska det finnas tillräckligt 
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med vårdpersonal med lämplig kompetens att ge god vård till patienterna, samt en miljö som 

möjliggör att vård kan ges till alla patienter där vård bedrivs. Arbetsgivaren har ett ansvar att 

möjliggöra för kompetensutveckling på arbetsplatsen, men sjuksköterskan har också ett eget 

ansvar för sin kompetensutveckling, för att kunna erhålla lämplig kompetens och ge en 

likvärdig vård av god kvalité till alla människor. 

2.6 Sjuksköterskans ansvar för patienters vård 

Svensk sjuksköterskeförening har sammanställt en värdegrund för omvårdnad som beskriver 

att varje patient sjuksköterskan vårdar har rätt att bli bemött med respekt för sin integritet, 

sårbarhet, värdighet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Vården ska 

präglas av en helhetssyn på människan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

Sjuksköterskan ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter och ge vård där fokus 

ligger på alla människors lika värde oavsett vilken ålder, kön, hudfärg, nationalitet, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, åsikter eller sociala villkor patienten har (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Patienten har en absolut värdighet genom att vara människa 

och olikheter hos människor gör dem unika. Genom att sjuksköterskan respekterar och 

bekräftar patienterna som unika människor, deras rätt till självbestämmande och visar 

lyhördhet för deras sårbarhet möjliggör det för patienterna att uppleva att deras värdighet, 

integritet samt autonomi kan bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Sjuksköterskan 

har ett ansvar under sitt yrkesverksamma liv att upprätthålla sin kompetens och följa aktuell 

forskning, eftersom den ständigt är i förändring (Eriksson, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Där vård bedrivs ska sjuksköterskan även skapa 

förutsättningar för att miljön möjliggör att en god vård kan ges som främjar patienters 

säkerhet och trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Tillsammans med övrig sjukvårdspersonal ska sjuksköterskan, som har det övergripande 

omvårdnadsansvaret, leda omvårdnadsarbetet kring patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Det övergripande målet med omvårdnaden ska vara att främja 

hälsa och lindra lidande hos patienten. Lidandet är individuellt och unikt, därmed är det 

viktigt att sjuksköterskan i mötet möjliggör en ömsesidig relation där patienten kan känna sig 

trygg att dela med sig av sina upplevelser. Genom att sjuksköterskan visar en öppenhet, ett 

engagemang och bekräftelse skapas en möjlighet för att patienten ska uppleva tillit till 

sjuksköterskan. Som sjuksköterska är det viktigt att även vara medveten om sina personliga 

värderingar eftersom det har en stor betydelse för hur sjuksköterskan väljer att samspela 

med andra människor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Synsättet gentemot 

patienterna kan påverkas av tidigare kunskap, erfarenheter, fördomar och attityder 

(Eriksson, 2014). Därför är det viktigt att sjuksköterskan medvetandegör och 

uppmärksammar sina tankar, känslor, åsikter och personliga värderingar för att möjliggöra 

att en vård kan ges där alla människors lika värde beaktas. Det skapar även en möjlighet att 

vara uppmärksam för när centrala grundläggande värden inte upprätthålls (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b).  
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2.7 Teoretiskt perspektiv 

Katie Erikssons teorier om vårdandet och lidandet har valts som teoretiskt perspektiv för att 

teorierna vilar på en humanistisk grund där människan alltid ska ses ur ett helhetsperspektiv 

för att kunna förstås (Eriksson, 2015b). Eftersom syftet med examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

är det av vikt att sjuksköterskor vårdar hela människan, oavsett om patienterna vårdas för 

enbart psykisk ohälsa eller samsjuklighet. Det teoretiska perspektivet används genom ett 

induktivt tillvägagångsätt i examensarbetet vid resultatdiskussionen för att kunna få en 

djupare förståelse för hur sjuksköterskorna erfar att vårda patienterna. 

2.7.1 Vårdandet 

Att vårda en annan människa innebär att dela något gemensamt. För att kunna vara delaktig 

måste det finnas en medveten närvaro i nuet och en medvetenhet kring den andre människan 

man möter. I mötet skall vårdaren bekräfta och försöka förstå patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv på människan, och genom bekräftelsen i mötet av den andre kan en 

vårdrelation skapas. Vårdrelationen mellan en patient och vårdare (sjuksköterska)1 utgör 

grunden för att vårdandet ska kunna äga rum och i den relationen är det kärleken, den 

karitativa vården, och viljan att göra gott som kan främja hälsa och lindra lidande (Eriksson, 

2015b). Vårdrelationen möjliggör att patienten upplever trygghet och tillit till vårdaren att 

dela med sig av sina behov, begär och problem vilket är utgångspunkter för att vården ska 

vara individanpassad, där patienters hälsa kan främjas och lidande lindras (Eriksson, 2014). 

Människan är unik och människans upplevelse av lidandet är unik i jämförelse med andra 

människors upplevelser av lidande (Eriksson, 2015a). Karitativ vård innebär att vårdare ska 

vårda med en osjälvisk kärlek till människan. Karitativ vård ska utgöra en stor del av 

vårdandet då kärleken möjliggör en gemenskap mellan patient och vårdare med 

konsekvensen att patienten blir bekräftad och älskad oberoende av vilket tillstånd patienten 

befinner sig i (Eriksson, 1990). Värdigheten hos patienten bekräftas när patienten får 

individanpassad vård (Eriksson, 2015a). 

Helhetsperspektivet på människan skall omfatta den unika patientens dimensioner av kropp, 

själ och ande som delar av en större helhet och påverkas de olika delarna, påverkas också 

patientens upplevelse av helheten. En patients kropp, själ och ande är beroende av varandra 

och kan inte förstås om man inte sätter de i relation till varandra. Vårdaren ska kunna möta 

patienten i det livsrum patienten lever i och vårda utifrån de behov, begär och problem som 

patienten upplever. Möter en vårdare en patient som enbart en kropp ses inte patienten ur ett 

helhetsperspektiv vilket i sin tur kan leda till ett vårdlidande för patienten. När individuell 

vård ges utifrån patientens egna förutsättningar och situation bekräftas patientens värdighet 

(Eriksson, 2015b). Eriksson beskriver även begreppet världen i tre dimensioner, omvärlden, 

medvärlden och egenvärlden som alla står i relation till varandra. Omvärlden består av 

                                                        

1 Eftersom examensarbetets syfte har ett sjuksköterskeperspektiv kommer vårdare benämnas 
sjuksköterskor vid referering till Erikssons teorier om vårdandet och lidandet i resultatdiskussionen. 
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fysiska miljön och människorna i omgivningen, medelvärden är där mötet mellan människor 

och vårdrelationen skapas och därmed vårdandet sker. I egenvärlden är människans inre, 

själsliga och dennes unikhet. Tillsammans bilda dessa tre världar en helhet och alla tre måste 

beaktas för att en människas lidande ska kunna lindras (Eriksson, 1987).  

2.7.2 Lidandet 

När en människa lider innebär det att upplevelsen av sig själv som helhet är begränsad. 

Lidandet beskrivs som en subjektiv upplevelse som kränker värdigheten hos människan, 

vilket innebär att lidandet är en ständig kamp för att få behålla sin värdighet. Människans 

lidande utspelar sig i något Eriksson beskriver som lidandets drama. När en patient befinner 

sig i lidandets drama är det viktigt att man som vårdare är medaktör i lidandet patienten 

upplever. Att vara medaktör i lidandets drama innebär att vårdaren ska bekräfta patientens 

upplevelse av lidandet och vara modig nog att inte överge patienten. Genom att stanna kvar 

hos patienten och ge lidandet tid och rum, skapas en möjlighet för att patienten ska kunna 

lida ut och tillslut uppnå en försoning med sitt lidande. Medlidande kan ses som en etisk akt 

som förutsätter ett mod att ta ansvar för patienten som lider. Vårdaren kan ha svårigheter att 

uppleva och uttrycka medlidande om vårdaren själv lider (Eriksson, 2015a).  

Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande är tre former av lidande. Livslidande är det 

lidande som sjukdomen och ohälsan ger upphov till och som påverkar hela människans 

totala livssituation. Då en människans vardag drastiskt förändras för att sjukdom och ohälsa 

trätt in i livet kan viljan att leva och hoppet om en ny morgondag försvinna. Människan 

måste då få tid och rum till att finna en ny mening i livet för att kunna uppleva hälsa i 

förhållande till den nya livssituationen som uppstått. Sjukdomslidande är det lidande som 

förorsakas av de upplevelser som sjukdom och behandling ger, som kan påverka den 

kroppsliga, själsliga och andliga dimensionen av människan. Kroppslig smärta kan leda till 

att människan blir lidande själsligt och andligt då det påverkar människans förmåga att 

fungera som vanligt. Det själsliga och andliga lidandet vid sjukdom och ohälsa kan göra att 

människan upplever förnedring, skam och skuld. Vårdlidande är det lidande som människan 

upplever i relation till den vård som ges. Som vårdare finns ett ansvar i att inte orsaka 

patienter lidande. När vårdare orsakar en patient lidande kränks patientens värdighet vilket 

gör att patienten berövas på sin upplevelse av att känna sig hel till sig själv som människa. 

Patientens hälsoresurser som ska få patienten att ta sig igenom tider som upplevs som svåra, 

blir påverkade av det lidande som upplevs. Att som vårdare fördöma och straffa en patient 

innebär att man som vårdare ogiltigförklarar och kränker en patients värdighet, genom att 

låta sina fördomar och attityder påverka den personcentrerade vård patienten har rätt att få. 

Fördömandet ses som något ont och kärlekslöst som i sin tur kan ses som ett sätt att utöva 

makt över patienten. Att som vårdare utöva makt över en patient innebär att kränka 

människans värdighet och frihet i att vara människa, genom att exempelvis inte ta patienten 

på allvar eller undvika att ge den vård patienten är i behov av. Vårdrelationen är alltid 

asymmetrisk eftersom patienten är i behov av vårdarens hjälp. Genom att den asymmetrin 

finns i relationen mellan patient och vårdare är utövandet av makten från vårdarens sida 
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avgörande för om patienten ska uppleva ett vårdlidande eller inte. En negativ utövning av 

makt i en vårdrelation kan resultera i att patienten inte får den vård den har rätt att få 

(Eriksson, 2015a).  

2.8 Problemformulering 

Patienter med psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i den somatiska vården. Tidigare 

forskning visar att patienter med psykisk ohälsa upplever sig stigmatiserade, diskriminerade 

och nedvärderade av sjukvårdspersonal. De upplever att deras psykiska ohälsa överskuggar 

intresset för deras somatiska sjukdom, vilket leder till att de blir underdiagnostiserade och 

underbehandlade. När patienter med psykisk ohälsa söker somatisk vård finns det en risk att 

det stigma som råder generellt i samhället också finns bland sjukvårdpersonal. Eftersom 

vårdpersonal är en del av samhället, kan även de påverkas av samhällets attityder kring 

psykisk ohälsa. Detta kan göra att patienters lidande inte lindras utan istället förvärras, vilket 

kan leda till ett vårdlidande. Det ställs även krav på sjuksköterskor inom den somatiska 

vården att utifrån styrdokument prioritera de patienter med störst medicinskt behov, vilket 

kan resultera i att patienters psykiska ohälsa prioriteras bort. Den prioriteringen kan orsaka 

patienterna ett vårdlidande, trots att sjuksköterskan enligt det vårdteoretiska perspektivet 

ska se patienten ur ett helhetsperspektiv. Vårdar sjuksköterskan enbart den kroppsliga 

dimensionen och bortser från den själsliga och andliga dimensionen hos människan, kan inte 

helheten förstås. Därmed kan vårdandet inte äga rum vilket leder till att lidandet inte lindras. 

Eftersom sjuksköterskan är ytterst omvårdnadsansvarig och omvårdnadens mål är att främja 

hälsa och lindra lidande kan det ge konsekvenser hur sjuksköterskor upplever att vårda 

patienter med psykisk ohälsa, beroende på om de lyckas lindra lidandet eller inte. Då 

vårdandet bygger på en relation mellan sjuksköterska och patient kan inte vårdandet förstås 

om man inte ser till bådas perspektiv, därför är det av vikt att sammanställa sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa 

inom somatisk vård. 
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4 METOD 

Metoden som valts för examensarbetet är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 

med deskriptiv design och induktiv ansats. Syftet med en systematisk litteraturstudie med en 

deskriptiv syntes innebär en sammanställning av tidigare forskning som presenteras, utan att 

göra en ny tolkning av dess resultat. En sammanställning av tidigare forskning ger en 

helhetsbild över forskningens innehåll och kan således leda till ett nytt resultat (Evans, 

2002). Enligt Friberg (2012a) innebär denna metod en ökad förståelse för ett fenomen och 

att tidigare forskning sammanställs till en ny helhet. Friberg (2012b) menar att kvalitativ 

metod med induktiv ansats tillvaratar kunskaper som erfarenheter och upplevelser, samt att 

de ökade kunskaperna som framkommer kan användas till att göra det lättare att bemöta 

människor med olika omvårdnadsbehov. Därför är denna metod lämplig då datamaterialet i 

examensarbetet utgörs av redan analyserade kvalitativa studier. Evans (2002) beskrivning av 

en innehållsanalys består av två tillvägagångssätt för att analysera kvalitativa studier; 

deskriptiv syntes och tolkande syntes. En deskriptiv syntes innebär att man beskriver det 

som rapporterats i en studie med minimal tolkning.  

I detta examensarbete användes en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes som 

genomförs i fyra steg. 1) I första steget fastställs vilka typer av studier som skall analyseras 

samt sammanställande av urvalskriterier och exklusionskriterier. Sedan sker en sökning i 

olika databaser och relevanta studier identifieras. 2) I andra steget läses artiklarna upprepade 

gånger i sin helhet för att bekanta sig med innehållet. Under läsningen plockas det centrala ut 

av varje studie, så kallade nyckelfynd, som består av textpartier relevanta för syftet och 

sammanställs i en förteckning. 3) I tredje steget tas de nyckelfynd som plockats ut och 

likheter och olikheter dem emellan sammanställs. Varje nyckelfynds sorteras efter likheter 

och bildar gemensamma teman och subteman som sedan länkas samman till en ny helhet, 

vilket skapar en förståelse av fenomenet. Sedan omprövas teman och subteman genom att gå 

tillbaka till ursprungsartiklarna för att granska nyckelfynden, det för att undvika 

missuppfattningar. 4) I fjärde steget skapas en beskrivning av fenomenet som hittas. I 

resultatet beskrivs dessa nyckelfynd i löpande text med tillhörande tema som rubrik samt 

citat och exempel för att ge en djupare insikt av fenomenet (Evans, 2002).  

4.1 Datainsamling och urval 

I examensarbetet har artiklar med kvalitativ ansats valts då det lämpar sig väl för syftet att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. Inklusionskriterier som valts är att artiklarna ska studera sjuksköterskor som 

vårdat patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård på en akutmottagning eller en 

avdelning, de ska vara kvalitativa, sjukvård från ett industriland, engelskt språk, full text 

samt peer-reviewed för att säkerhetsställa en vetenskaplig kvalitet. Exklusionskriterier som 

valts är specialistsjuksköterskor inom psykiatri, patientperspektiv samt anhörigperspektiv. 

Det har inte gjorts avgränsningar kring kön och ålder. När kriterierna fastslagits gjordes en 
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sökning i databaser för att hitta relevanta artiklar relaterade till syftet i examensarbetet. Efter 

en genomgående sökning av artiklar där avgränsning gjordes till årtalen 2011-2016 

konstaterades att få fynd hittades och årtalen utökades till 2006-2016, vilket även det gav få 

fynd och årtalen 2000-2016 valdes. De databaser som använts var CINAHL plus, PsycINFO 

och PubMed där avgränsningen till årtalen 2000-2016 gjordes för att finna relevant 

forskning. För de artiklar som hittats i PubMed gjordes också en sökning i Ulrichweb för att 

säkerhetsställa att även de uppfyller kravet peer-reviewed då denna avgränsning inte är 

möjlig på PubMed. I databaserna användes alternativet Advanced search där det 

kombinerades olika sökord som till exempel: Nurse/ nurses/ nursing/ staff, attitudes/ 

experiences, medical surgical nursing/ medical wards/ emergency services/ general 

emergency nurses, psychiatric*, mental disorders/ mental health/ mental illness och 

patients/ people/ person. Sökorden användes i olika kombinationer med en boolesk söklogik 

med operatorerna AND och OR för att kunna utesluta vissa termer eller inkludera synonymer 

av sökorden, samt gjordes det sökningar allmänt och specifikt i artiklars nyckelord och titlar 

tills relevant litteratur hittades. Samtliga sökningar som gjorts presenteras i en sökmatris, se 

tabell 1. Vid sökningarna valdes först artiklar vars titlar var intressanta utifrån 

examensarbetets syfte ut och sedan dess abstrakt. I de fall abstraktet var intressant för 

examensarbetets syfte lästes artiklarna igenom grundligt. Totalt valdes 14 artiklar som ansågs 

relevanta för syftet. Varje vald artikel genomgick en kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2012a) avsedd för kvalitativa studier. Se bilaga 1 för de granskningsfrågor som använts och 

se bilaga 2 för en presentation av resultatartiklarna i artikelmatriser. I Friberg (2012a) ges 

förslag på frågor till grund för kvalitetskontroll där alla steg i forskningsprocessen adresseras. 

Det är exempelvis frågor om problemformuleringen och syftet är tydligt formulerade. Först 

gjorde författarna en individuell granskning av varje artikel, sedan gjorde båda en jämförelse 

mellan de olika omdömena och en diskussion fördes till en gemensam bedömning. Varje 

fråga av Fribergs (2012a) förslag till granskningsfrågor har diskuterats genomgående och 

tillsammans har examensarbetets författare tilldelat ett omdöme; låg, medel eller hög. För att 

en artikel skulle få omdömet hög kvalitet skulle båda examensarbetets författare vara överens 

om att svaren till granskningsfrågorna tydligt kunde återfinnas i aktuell artikel. Då en artikel 

tilldelades omdömet medel bedömde examensarbetets författare att det fanns svar till ett par 

frågor som inte tydligt kunde återfinnas i aktuell artikel. Inga artiklar tilldelades omdömet 

låg, men om en artikel bedömts haft låg kvalité hade artikeln exkluderats eftersom 

examensarbetets författare eftersträvade så hög kvalitet som möjligt på datamaterialet. 
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Tabell 1 - Sökningar i databaser. 

 

4.2 Dataanalys 

I dataanalysen har Evans (2002) beskrivning av metoden följts vars steg tidigare berörts. I 

första steget söktes relevanta artiklar till examensarbetets syfte. De 14 artiklar som valts 

markerades med ett nummer mellan 1-14. Det underlättade arbetet senare i analysen då varje 

nyckelfynd markerades med ett tillhörande nummer så att man lätt kunde gå tillbaka till 

ursprungsartikeln. I det andra steget lästes artiklarna flera gånger för att få en helhet kring 

innehållet. Examensarbetets författare gjorde sedan en mer ingående granskning av de valda 

artiklarna då detaljer relevanta för examensarbetets syfte markerats med 

överstrykningspenna, samt samlats i ett Excel dokument under en kolumn kallad 

”nyckelfynd”. Då författarna funnit olika nyckelfynd har en gemensam diskussion förts hur 

vida de var relevanta eller inte. De beslut som fattats har tagits gemensamt av 

examensarbetets båda författare. De 350 nyckelfynden som hittades markerades med 

tillhörande artikelnummer för att kunna identifiera dess ursprung, exempel på nyckel fynd 

presenteras i tabell 2. I det tredje steget granskades dokumentet med de funna nyckelfynden 

efter likheter och olikheter. Sedan sorterades dessa med liknande nyckelfynd och 

Datum Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

Träffar 

Valda 

artiklar 

30/11-2016 CINAHL 

Plus 

Nurse Attitudes OR NURSES 

EXPERIENCES AND Medical Surgical 

Nursing AND Psychiatric* 

Peer-reviewed 

2000-2016 

English 

14 

 

4 

30/11-2016 CINAHL 

Plus 

Nursing(subject) AND mental 

disorders(subject) AND experiences 

or attitudes(tittle) 

Peer-reviewed 

2000-2016 

 English 

65 4 

30/11-2016 CINAHL 

Plus 

mental health(title) AND 

patients(title), medical wards or 

Emergency Services(subject) 

Peer-reviewed 

2000-2016 

 English 

53 2 

30/11-2016 PsycINFO nursing OR staff OR nurses (title) 

AND mental illness(subject) AND 

people OR person(title) 

Peer-reviewed 

2000-2016 

 English 

67 3 

30/11-2016 PubMed general emergency nurses AND 

mental health 

2000-2016 

 English 
36 1 



 

15 

 

gemensamma teman växte fram. De teman som trätt fram har benämnts i en egen kolumn 

med rubriken ”tema”, och utifrån dessa teman identifierades sedan subteman som benämnts 

”subtema” i en egen kolumn. De teman och subteman som tagits fram omprövades också 

genom att granska nyckelfynden och gå tillbaka till ursprungsartikeln för att ytterligare 

försäkra att de var riktigt återgivna. I analysen har de framkommit 2 teman med 6 

tillhörande subteman. I det fjärde och sista steget presenterades resultatet från analysen. De 

teman och subteman som framkommit blev rubriker och underrubriker i resultatet där 

nyckelfynden sammanfattats och förklarats i löpande text med hänvisning till 

ursprungsartiklarna för att ge en ökad tillförlitlighet. Citat har använts för att kunna 

exemplifiera sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. För varje tema har det skrivits övergripande sammanfattningar och resultatet 

har kopplats till syftet. 

Tabell 2 – Artikelnummer, nyckelfynd, subteman och teman. 

Art nr Nyckelfynd Tema Subtema 

2 

Mental health are revolving door people, they come and they go all 

the time. You know we fix a person once that’s in a motor vehicle 

crash, you never see them again. I guess when you have the same 

people turning up at the doorstep day after day, relapsing, in the 

end you feel like you can’t help these people, so I guess that there 

is an element of frustration there, you don’t see the recovery. 

Att ha svårigheter 

i att tillgodose 

patienternas 

Att patienterna är 

krävande 
8 

Not only did participants fear harm to themselves, the person in 

their care, and others on the ward 

7 

Patients were perceived as being uncooperative, being physically 

and verbally abusive and being difficult to cope with. The 

participants were frustrated as a result of experiencing this 

unpredictable behavior.  

4 
Palliative care nurses described... lack of knowledge of psychiatric 

illness and ways to manage difficult behaviors. 

Att ha en bristande 

kunskapsgrund 

6 

They identified that patients with mental illness were not easy to 

“fix” and they were not always sure if the patient was seeking 

treatment for acute symptoms of mental illness or if they were 

“just attention seeking.”  

9 

Their undergraduate education and believed that the mental 

health nursing content was inadequate to equip them to care for 

patients with mental health problems in any setting. 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att forskning ska hålla en god kvalitet och vara moraliskt acceptabel måste den följa 

föreskrifter och regler. Det innebär att forskare har ett stort etiskt ansvar, speciellt då 

människor inkluderas i studier vilket kan medföra risker. I examensarbetet har ny data inte 

inhämtats och därför har en etikprövning inte varit aktuell. Däremot var det datamaterial 

som valts i det här examensarbetet etiskt beprövat för att stärka arbetets etiska trovärdighet. 

Det var också av vikt för examensarbetets författare att skaffa sig god kunskap om ämnet som 

studeras och att vara insatt i relevant vetenskaplig litteratur, vilket också beskrivs av Codex 

(2015). Evans (2002) beskrivning av metoden har följts noggrant för att minimera risken att 

egna värderingar och förkunskap ska påverka resultatet. Under analysförfarandet har 

examensarbetets författare haft ett kritiskt förhållningsätt genom en kontinuerlig diskussion 

där översättningar av fynden omprövats ett flertal gånger. Det för att redovisa insamlad data 

utan att ta bort, lägga till eller ändra innebörden av fynden. Polit & Beck (2016) menar att 

författarna utan hänsyn till egna åsikter och hypoteser ska redovisa de resultat som 

framkommit. Friberg (2012a) beskriver också vikten av ett kritiskt förhållningssätt vid analys 

av artiklarna, då det kan finnas risk att författare kan ha en förförståelse och valt data i 

studien som stödjer ens egna tankar för ett önskat resultat. Detta skulle enligt CODEX (2016) 

räknas som oredlighet då det resulterar i ett vilseledande resultat. Examensarbetets författare 

har genom hela arbetet varit noggranna med att referenshanteringen för att respektfullt och 

ärligt återspegla valda källor, vilket är ett arbetssätt som beskrivs i Upphovsrättslagen (SFS 

1960:729). 

6 RESULTAT 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Under analysfasen framkom två teman 

och sex subteman som svarar på examensarbetets syfte. Teman och subteman presenteras i 

tabell 3. 

Tabell 3: Syfte, teman och subteman 

Tema Subtema 

Att ha svårigheter i att 

tillgodose patienternas behov 

Att patienterna är krävande 

Att ha en bristande kunskapsgrund 

Att vårdmiljön är ogynnsam 

Att vara påverkad av sina 
Att inte vilja ta ansvar för vården vid psykisk ohälsa 



 

17 

 

personliga inställningar Att vara skeptisk till patienterna 

Att ha en vilja att vårda 

 

6.1 Att ha svårigheter i att tillgodose patienternas behov 

I det här temat ’Att ha svårigheter i att tillgodose patienternas behov’ har det framkommit tre 

subteman: ’Att patienterna är krävande’, ’Att ha en bristande kunskapsgrund’, ’Att 

vårdmiljön är ogynnsam’’. I det första subtemat beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av 

patienterna som krävande och som en fara. I andra subtemat beskrivs sjuksköterskornas 

uppfattning av den kunskapsgrund de har och hur den brister men även vad kunskap 

möjliggör. I det tredje subtemat beskrivs sjuksköterskornas upplevelser på en bristande 

arbetsmiljö som försvårar vårdandet på flera sätt. 

6.1.1 Att patienterna är krävande 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter med psykisk ohälsa och deras behov var krävande, 

vilket skapade frustration, hopplöshet, ilska och missnöje bland sköterskorna (Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Poggenpoel et al., 2011) och att de kände sig fysiskt och 

emotionellt utmattade (Morgan, 2016; Zolnierek & Clingerman, 2012). De kände sig 

otillräckliga då de inte fick respons från patienterna vilket skapade frustration hos 

sjuksköterskorna (Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Searl et al., 2009) och en känsla att 

patienterna inte uppskattade den vård de erhöll (Reed & Fitzgerald, 2005). Det orsakade 

även en känsla av hopplöshet (Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012) då 

patienterna ändå förväntades komma tillbaka i en lång ond cirkel (Marynowski-Traczyk & 

Broadbent, 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012), vilket beskrivs i följande citat: ''They keep 

coming back, the same patients all the time, I feel exactly the same thing that most people 

feel, like not again!’’ (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011, s. 176).  

Sjuksköterskorna beskrev också patienter med psykisk ohälsa som krävande då de kunde 

vara en fara för personal, sig själva och andra patienter då patienterna beskrevs kunna bli 

fysisk och verbalt ofredande samt svåra att hantera överlag. Patienterna beskrevs som 

oberäkneliga och att de plötsligt kunde bli agiterade, våldsamma och verbalt ofredande mot 

personal eller andra patienter. Detta skapade en stor rädsla och oro då sjuksköterskorna 

potentiellt kunde hamna i en situation de inte kunde hantera (Arnold & Mitchell, 2008; 

MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012; Mavundla, 2000; Poggenpoel, Myburgh & 

Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Searl et al., 2009; van Niewenhuizen et al., 

2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). I en studie observerades det hur sjuksköterskornas sätt 

att möta patienter med psykisk ohälsa hade en tydlig koppling till hur patienternas beteende 

skulle komma att yttra sig, då vårdpersonal inte alltid kommunicerade på ett lämpligt sätt 

(Kerrison & Chapman, 2007). Sjuksköterskorna var osäkra på hur varje möte skulle kunna 
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påverka deras personliga säkerhet (Arnold & Mitchell, 2008; Kerrison & Chapman, 2007; 

Mavundla, 2000; Poggenpoel et al., 2011; Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz & Jelinek, 2011) 

då de var rädda för att hamna i en situation de inte kunde hantera (Morgan, 2016; Plant & 

White, 2013; Poggenpoel et al., 2011). Det gjorde att de undvek att ställa problematiska eller 

konfronterande frågor i rädsla för vilka reaktioner de kan orsaka (Kerrison & Chapman, 

2007). Flera sjuksköterskor önskade bättre tillgång till väktare som stöd vid hotfulla 

situationer (Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). Ibland valde också sjuksköterskorna 

att inte träffa patienterna mer än nödvändigt (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald; van 

Niewenhuizen et al., 2013).  

Patienterna vägrade ibland ta emot behandlingar (Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 

2011), vilket skapade en stor frustration hos sjuksköterskorna i vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). Det kunde uppstå situationer då sjuksköterskorna inte 

kunde lugna patienterna och ge behandling, ibland slutade det med att man fick ge lugnande 

läkemedel (Kerrison & Chapman, 2007; van Niewenhuizen et al., 2013). Därtill beskrevs 

patienter med psykisk ohälsa kräva mycket tid (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; 

Mavundla, 2000; Morgan, 2016; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Weiland et al., 

2011; Zolnierek & Clingerman, 2012), vilket var ett stort problem i det vardagliga arbetet 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 

6.1.2 Att ha en bristande kunskapsgrund 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte har tillräckligt med kunskap för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa (Kerrison & Chapman, 2007; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; 

Mavundla, 2000; Morgan, 2016; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; van Niewenhuizen et al., 2013; Weiland et al., 

2011; Zolnierek & Clingerman, 2012) och menade att grundutbildningen idag inte ger 

tillräckliga kunskaper för att kunna vårda patienterna (Kerrison & Chapman, 2007; Sharrock 

& Happell, 2006; Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna vill kunna förstå de 

bakomliggande orsakerna till patienternas beteende för att veta hur man ska kunna hjälpa 

patienterna (Zolnierek & Clingerman, 2012) då det är svårt att veta varför de söker och vad 

man ska göra åt det (Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; van Niewenhuizen et al., 

2013; Zolnierek & Clingerman, 2012), vilket utrycks i följande citat: ” ‘We are experiencing 

difficulties nursing these patients because presently I am in the medical ward and I think I 

need more information or some knowledge’ (Poggenpoel et al., 2011, s. 955). De saknade 

kunskap i hur man skulle kommunicera med patienter med psykisk ohälsa (Kerrison & 

Chapman, 2007) och det var svårt att veta vilka frågor de skulle ställa till patienterna, samt 

svårt att få tydlig respons när frågor ställdes (Kerrison & Chapman, 2007; Plant & White, 

2013). Det gjorde det svårt att förstå patienternas bakgrund och varför de söker och hur man 

ska gå vidare med vården (Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). 

Sjuksköterskorna menade att mer kunskap i psykiatri kan vara avgörande för upplevelsen att 

vårda patienter med psykisk ohälsa (Mavundla, 2000), då sjuksköterskor på ett bättre sätt 
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skulle kunna kommunicera och lösa situationer som uppstår samt identifiera patienternas 

behov (Mavundla, 2000; Poggenpoel et al., 2011) och det föreslås bredare introduktion till 

psykiatri för allmänsjuksköterskor (Arnold & Mitchell, 2008; Weiland et al., 2011). En 

sjuksköterska beskrev att i sin grundutbildning hade de en avsevärt större del psykiatri 

jämfört med övriga skolor i landet, vilket hon beskrev som anledningen till att hon hade 

positiva erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa (Sharrock & Happell, 2006). 

Det förekom också andra sjuksköterskor som hade fått viss utbildning i psykiatri som 

upplevde det lättare att förstå och bedöma patienter med psykisk (Weiland et al., 2011). Mer 

utbildning inom psykiatri skapade mer trygghet och en känsla av att vara i kontroll, vilket 

minskade sjuksköterskornas rädsla och oro (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna 

beskrev brister i form av möjligheter till kompentensutveckling inom psykiatri organiserat av 

arbetsgivaren (Morgan, 2016; Plant & White, 2013; Weiland et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). De beskrev också en brist på stöd i form av specialistsjuksköterskor från 

psykiatrin som skulle kunna förbättra vården av patienter med psykisk ohälsa (Plant & 

White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; van 

Niewenhuizen et al., 2013; Weiland et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

6.1.3 Att vårdmiljön är ogynnsam 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en ogynnsam vårdmiljö som inte var anpassad för 

vård av patienter med psykisk ohälsa (Kerrisson & Chapman, 2007; Marynowski-Traczyk & 

Broadbent; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Searl 

et al., 2009; van Niewenhuizen et al., 2013; Weiland et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev 

att vårdmiljön i grunden var anpassad för att ta emot och behandla patienter med somatisk 

sjukdom och inte psykisk ohälsa (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 

2013; van Niewenhuizen et al., 2013; Weiland et al., 2011) då akutmottagningar ofta har en 

öppen planlösning med mycket folk på liten yta (Weiland et al., 2011) och patienter ofta får 

sitta i ett tätt befolkat väntrum, vilket inte alltid är främjande för patienter med psykisk 

ohälsa (Marynoski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att denna 

vårdmiljö påverkar patienterna på ett negativt sätt då det är mycket ljud, svårt att få lugn och 

ro samt brist på avskildhet vilket kan vara stressande för dessa patienter och förvärra deras 

tillstånd (Marynoski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013). Detta beskrivs i 

följande citat: ''… they need better surroundings, sitting in that waiting room is not a calming 

experience so they are actually going to get worse’’ (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011, 

s. 176).  

På en vårdavdelning ligger patientsalarna för avskilda, trappuppgångar och utgångar är 

obevakade vilket uttrycktes som ett problem för sjuksköterskorna då de inte kan övervaka 

patienter med psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev också andra säkerhetsbrister i vårdmiljön (Kerrison & Chapamn, 

2007; Reed & Fitzgerald, 2005), där det fanns tillgängliga föremål som kan användas för att 

patienten kan skada sig själv eller andra (Reed & Fitzgerald, 2005). Därför upplevde 

sjuksköterskorna att det vore lämpligare för patienter med psykisk ohälsa att vårdas på en 
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psykiatrisk avdelning som har låsta utrymmen och säkerhetspersonal samt en bättre koll på 

patienterna (Poggenpoel et al., 2011). Då sjukskörskorna hade ansvar för många patienter i 

den somatiska vården upplevde man sig inte kunna garantera en säker vårdmiljö för de 

patienter som inte led av psykisk ohälsa. (Mavundla, 2000; Reid-Searl et al., 2009). För att 

upprätthålla säkerheten kring patienterna med psykisk ohälsa upplevde sjuksköterskorna att 

de riskerade de övriga patienternas säkerhet för att man inte kunde lägga den tid som behövs 

på de patienterna (Reid-Searl et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att man skulle behöva 

anpassa vårdmiljön för att kunna ta emot patienter med psykisk ohälsa för att kunna ge 

optimal vård (Plant & White, 2013; Weiland et al., 2011) där bättre utrymmen avsätts för lite 

mer avskildhet samt med vårdpersonal från psykiatrin som stöd (Plant & White, 2013).  

 

6.2 Att vara påverkad av sina personliga inställningar 

Det andra temat ’Att vara påverkad av sina personliga inställningar’ har tre subteman: ‘Att 

inte vilja ta ansvar för vården vid psykisk ohälsa’, ’Att vara skeptisk till patienterna’ och 

‘Att ha en vilja att vårda’. Det första subtemat beskriver sjuksköterskornas syn på sin egen 

roll som sjuksköterska i somatisk vård, där det somatiska prioriteras samt om patienter med 

psykisk ohälsa överhuvudtaget ska vara i den somatiska vården. I det andra subtemat läggs 

fokus på sjuksköterskors attityder och fördomar kring psykisk ohälsa. I det tredje subtemat 

beskrivs sjuksköterskornas inre vilja att kunna ge en god vård till de patienterna som de 

vårdar. 

6.2.1 Att inte vilja ta ansvar för vården vid psykisk ohälsa 

Sjuksköterskorna upplevde att vårda patienter med psykisk ohälsa inte tillhörde deras ansvar 

eller prioritet då de arbetade inom somatisk vård och detta trots att patienterna ofta även 

hade en somatisk sjukdom (Arnold & Mitchell, 2008; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Searl et al., 2009; Sharrock & 

Happell, 2006). Sjuksköterskorna menade att somatisk problematik hade prioritet och därför 

fick ofta patienter med psykisk ohälsa vänta längre på sin vård, vilket sjuksköterskorna 

upplevde påverka det kommande vårdandet negativt (Reid-Searl et al., 2009). När 

sjuksköterskorna väl vårdade patienterna fokuserade de på det somatiska och bortsåg ofta 

ifrån patienternas psykiska välbefinnande (Arnold & Mitchell, 2008; Reed & Fitzgerald, 

2005), vilket kunde resultera i att patienter blev svåra att vårda på grund av den negativa 

inverkan det hade på vårdrelationen (Reed & Fitzgerald, 2005). De negativa upplevelserna 

gjorde att sjuksköterskorna inte tyckte om att vårda patienter med psykisk ohälsa och viljan 

att ge dem vård fanns inte alltid där (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005), vilket 

följande citat beskriver: 
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there’s always lots of negative emotions . . . it’s always very hard . . . It’s not only peoples’ 

behavior, it’s whether you like them or not, you know. As much as you try to deny it, it’s always 

there (Reed & Fitzgerald, 2005, s. 251). 

Sjuksköterskorna kunde uppleva ett bristande engagemang när det kom till att behöva vårda 

patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013, Sharrock & Happell, 2006). En av 

anledningarna som beskrevs var en hög arbetsbelastning och brist på vårdpersonal 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel 

et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006), vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de 

endast kunde prioritera det somatiska (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Den höga 

arbetsbelastningen förvärrande en redan påtaglig tidsbrist och sjuksköterskorna hann nästan 

inte med patienterna utan psykisk ohälsa, och därför ville de inte ta hand om patienter med 

psykisk ohälsa (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Morgan, 2016; 

Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Seark et al., 

2009; Sharrock & Happell, 2006; Weiland et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012; van 

Niewenhuizen et al., 2013). Det framkom dock att sjuksköterskor med tidigare positiva 

erfarenheter hade hjälpt dem att se helheten av patienten. Dessa sjuksköterskor tog både det 

somatiska och psykiska i beaktande, samt var mindre dömande vilket medförde att 

patienterna kunde ges en vård som var trygg och av god kvalité (Plant & White, 2013).  

6.2.2 Att vara skeptisk till patienterna 

Sjuksköterskorna upplevde sig allmänt skeptiska mot patienter med psykisk ohälsa, de 

beskrev negativa attityder och förutfattade meningar, (Arnold & Mitchell, 2008; Kerrison & 

Chapman, 2007; Morgan, 2016; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Reid-Searl et 

al., 2009; van Niewenhuizen et al., 2013;) trots att de märkt en ökning av patientgruppen i 

den somatiska vården (Arnold & Mitchell, 2008). Sjuksköterskorna förväntade sig ett visst 

beteende om patienter hade psykisk ohälsa och om en patient var förvirrad eller 

hallucinerade antogs det att patienten led av psykisk ohälsa (Arnold & Mitchell, 2008; 

Morgan, 2016). Sjuksköterskorna befarade också att patienter med psykisk ohälsa skulle 

störa deras arbete (Mavundla, 2000), och det räckte med att sjuksköterskan såg att det på 

patientlistan fanns en patient med psykisk ohälsa så förväntades dagen bli jobbig (Zolnierek 

& Clingerman, 2012). Patienterna förväntades bete sig på ett dåligt sätt (Arnold & Mitchell, 

2008; Reed & Fitzgerald, 2005; van Niewenhuizen et al., 2013) och dessa förutfattade 

meningar om patienter med psykisk ohälsa och deras beteende hade byggts upp under de år 

sjuksköterskorna arbetat (Reed & Fitzgerald, 2005). Det exemplifieras genom följande citat: 

…you automatically put them in a box, OK, the mental illness, um, without sort of like focusing 

on the physical pain and what they're actually going in- I think sometimes the mental illness 

overlooks the physical, of what they are actually coming in with. (van Niewenhuizen et al., 

2013, s. 259). 
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Sjuksköterskorna upplevde också att patienter med psykisk ohälsa ofta blev behandlade 

annorlunda än patienter utan psykisk ohälsa, samt att den vård som patienterna var i behov 

av påverkades på ett negativt sätt (Arnold & Mitchell, 2008; Kerrison & Chapman, 2007; 

Morgan, 2016; van Niewenhuizen et al., 2013). Ibland fick patienterna vänta längre på sin 

vård för att sjuksköterskorna förväntade sig att patienterna skulle bete sig på ett besvärligt 

sätt (Kerrison & Chapman, 2007). Vid reflektion kommenterar en sjuksköterska att man 

överlag fokuserar för mycket på psykisk ohälsa då den är det mest uttryckande och att man 

förmodligen missar eventuell somatisk sjukdom eller annat bakomliggande tillstånd (van 

Niewenhuizen et al., 2013).  

I en studie beskrevs det att enbart vetskapen om att patienterna led av psykisk ohälsa gjorde 

att sjuksköterskorna gick in med en negativ inställning som resulterade i en bristande vård i 

form av att patienternas utredning blev bristfällig. Den bristande utredningen resulterade i 

att patienterna att inte fick rätt diagnos och behandling. Det var deras psykiska diagnos som 

blev ett hinder för dem att få tillgång till vård (van Niewenhuizen et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde också patienter med psykisk ohälsa som manipulerande och att 

de bara utnyttjade systemet, att patienterna hade ett behov av uppmärksamhet och tog tid 

från andra patienter som var i behov av somatisk sjukvård. En sjuksköterska upplevde dock 

att deras behov av uppmärksamhet kunde vara en del av den psykiska ohälsa patienterna led 

av, men tyckte fortfarande att de utnyttjar vården på fel sätt då de tar tid och resurser som 

skulle kunna läggas på somatiskt sjuka patienter (Plant & White, 2013). Helst ville 

sjuksköterskorna vårda patienter som är sjuka ”på riktigt” då man ansåg att psykisk ohälsa 

inte var en sjukdom på samma sätt som en somatisk sjukdom (Kerrison & Chapman, 2007; 

Reid-Searl et al., 2009).  

6.2.3 Att ha en vilja att vårda 

Sjuksköterskor upplevde trots tidigare beskrivna upplevelser en vilja att ge god vård till alla 

patienter man har ansvar för (Kerrison & Chapman, 2007; Morgan, 2016; Plant & White, 

2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). De upplevde att de hade ett 

ansvar för alla sina patienters säkerhet och välbefinnande men att det var svårt att 

säkerhetsställa detta när de hade patienter med psykisk ohälsa under sitt ansvar (Reed & 

Witzgerald, 2005). Sjuksköterskorna beskrev dock att även om patienterna har psykisk 

ohälsa så har de rätt att få vård utifrån sina behov (Plant & White, 2013; Sharrock & Happell, 

2006). Det fanns sjuksköterskor som beskrev vikten av att ha en holistisk syn som 

genomsyrar hela vårdandet och att som sjuksköterska visa respekt och inte vara dömande 

mot patienterna med psykisk ohälsa (Sharrock & Happell, 2006; Plant & White, 2013) så att 

man kan försöka se det som ligger till grund för att patienten beter sig på ett särskilt sätt 

(Plant & White, 2013). En del sjuksköterskor upplever att det är omöjligt att separera det 

psykiska från det somatiska, då helheten försvinner, Ett citat som exemplifierar detta är 

följande:  
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You can’t take the (psychological) component away from someone if they’ve got a physical 

problem, and nor should you have to. I mean it’s holistic care. Just because someone s got a 

broken leg doesn’t mean that they’re not going to be sitting there paranoid... (Sharrock & 

Happell, 2006, s. 12). 

Några andra sjuksköterskor upplevde en vilja att hjälpa patienterna och vara ett stöd för dem 

(Morgan, 2016), samt att försöka göra sitt allra bästa för att ge patienterna den vård de har 

rätt till utifrån den kunskap och kompetens de vid tillfället innehar (Morgan, 2016; Plant & 

White, 2013).  

7 DISKUSSION 

Under detta avsnitt presenteras examensarbetets resultat-, metod- och etiskdiskussion. 

Resultatdiskussionen fokuserar på resultatets centrala delar och diskuteras i relation till 

bakgrunden i examensarbetet, främst mot Katie Erikssons teorier om vårdandet och lidandet 

samt tidigare forskning. Metoddiskussionen omfattar en diskussion kring Evans metod, 

eventuella fördelar och nackdelar med metoden samt en kritisk granskning av 

tillvägagångsättet i metoden utifrån kvalitetskriterierna tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. Därefter presenteras etikdiskussionen som omfattar examensarbetets etiska 

ställningstaganden.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Resultatdiskussionen tar upp de centrala 

delarna som framkom i resultatet.  

Sjuksköterskorna hade svårigheter i att tillgodose patienternas behov för att de beskrev att 

patienterna var krävande på en emotionell nivå då det skapade känslor av frustration, 

hopplöshet, ilska och missnöje. Patienterna beskrevs vara krävande för att de bland annat 

krävde mycket tid som sjuksköterskorna upplevde att de inte hade, att de ansågs vara en fara 

för vårdpersonal, andra patienter och sig själva samt att de hade ett oberäkneligt beteende 

som orsakade rädsla och oro hos sjuksköterskorna. Det gjorde att sjuksköterskorna ibland 

undvek att möta patienterna på grund av att de inte visste vilken reaktion som kunde väckas 

hos patienterna och vad som därefter skulle kunna hända. Genom att sjuksköterskorna 

undvek patienterna kan det enligt Eriksson (2015a) innebära att makt utövas då det påverkar 

den individuella vård patienten har rätt att få, vilket i sin tur kan göra att patienterna 

sjuksköterskorna ska vårda riskerar att bli vårdlidande. När sjuksköterskorna beskrev att de 

undvek patienterna gav det även konsekvenser i att patienterna inte fick tillräcklig 
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information om sitt tillstånd, vård och behandling vilket i relation till Patientlagen 

(2014:821) inte möjliggjorde för patienterna att utnyttja sin rättighet till information om sin 

vård och behandling. Det främjar inte heller deras rätt till delaktighet i sin vård vilket ställs i 

konflikt med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som styrker patienternas rättighet att 

vara delaktiga i sin vård, för att kunna vara med och påverka den. 

Eftersom sjuksköterskorna uttrycker känslor av frustration, hopplöshet, ilska och missnöje 

samt att de undvek patienterna, kan det vara ett tecken på att de själva lider. Detta stämmer 

överens med det Eriksson (2015a) beskriver, att sjuksköterskor kan ha svårigheter i att 

uttrycka och uppleva ett medlidande om de själva befinner sig i ett lidande. Undvikandet kan 

även göra att sjuksköterskorna i resultatet inte kan vara medaktörer i patienternas lidande 

drama som Eriksson (2015a) beskriver är av vikt för att sjuksköterskorna ska kunna främja 

hälsan och lindra lidandet hos patienterna. I relation till sjuksköterskornas erfarenheter i 

resultatet kan undvikandet riskera att öka patienternas lidande istället för att lindra det vilket 

är motsägelsefullt med ansvaret sjuksköterskan har utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), Patientlagen (SFS 2014:821) och Svensk sjuksköterskeförening (2014) om den 

etiska koden. 

Svårigheterna i att tillgodose patienternas behov berodde också på att sjuksköterskorna hade 

en bristande kunskapsgrund om psykisk ohälsa, vilket försvårade vårdandet av patienterna. 

De upplevde att det var svårt att förstå patienternas psykiska ohälsa vilket gav sig i uttryck i 

mötet då de inte alltid visste hur de skulle möta och kommunicera med patienterna, men det 

skapade även svårigheter i bedömningen av patienternas behov av vård och hur de skulle gå 

vidare i vården. Detta är samstämmigt med tidigare forskning (McCabe & Leas, 2008) som 

visar att patienter upplevde att vårdpersonal i den somatiska vården hade svårigheter i att 

förstå deras psykiska problematik, vilket gav konsekvenserna att de inte upplevde sig sedda 

och hörda av vårdpersonalen. Om inte sjuksköterskorna har en kunskap kring psykisk ohälsa, 

hur de ska möta och kommunicera med patienterna kan det enligt Eriksson (2015b) leda till 

att vårdrelationen som är central för att vårdandet ska äga rum, inte skapas mellan 

sjuksköterska och patient i resultatet. Detta kan resultera i att patienternas vård inte blir 

individanpassad eftersom Eriksson (2014) menar att det är vårdrelationen som är grunden 

för att patienterna ska kunna uppleva tillit att uttrycka sina behov, begär och problem. Utgår 

inte vårdandet utifrån patienternas behov, begär och problem kan det enligt Eriksson (2014) 

leda till att sjuksköterskorna får svårigheter i att främja hälsan och lindra lidandet hos 

patienterna. Då patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom den somatiska 

vården (Løkensgard, 2009; World Health Organization, 2009) är det av vikt att 

sjuksköterskorna i resultatet har kunskap om psykisk ohälsa för att kunna ge en 

individanpassad vård. Det är något som regleras i både Patientlagen (2014:821) och Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) som beskriver att sjuksköterskan ska ha kunskap för att 

kunna vårda alla patienter. Således är kunskap om psykisk ohälsa inte enbart viktigt för att 

förstå patienternas psykiska problematik, utan också för att kunna skapa en vårdrelation som 

möjliggör en individanpassad vård, för att kunna främja hälsa och lindra lidande hos 

patienterna.  
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I resultatet framkommer det även att en anledning till att sjuksköterskor hade en bristande 

kunskapsgrund var att grundutbildningen var bristfällig för att erhålla kunskap i att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Eftersom grundutbildningen ansågs bristande i att erhålla 

sjuksköterskorna kunskap kan det skapa svårigheter för sjuksköterskorna att kunna ge en 

vård av god kvalité till patienterna, som Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver 

att alla patienter oavsett bakgrund har rätt att få. Dock beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) i sin publikation om sjuksköterskans profession samt Eriksson 

(2014) att sjuksköterskor har ett eget ansvar i att upprätthålla sin kompetensutveckling och 

ta del av aktuell forskning, för att kunna ge alla patienter en likvärdig vård. Det fanns även 

sjuksköterskor i resultatet som önskade mer kompetensutveckling organiserat av 

arbetsgivaren för att kunna vårda patienterna, vilket Svensk sjuksköterskeförening (2016a) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver är arbetsgivarnas ansvar att 

möjliggöra för kompetensutveckling på arbetsplatser. Således är det av vikt att 

sjuksköterskor, oavsett orsak till den bristande kunskapsgrunden har en egen drivkraft i sin 

kompetensutveckling, men även att det erbjuds kompetensutveckling där de arbetar. Det för 

att kunna ge en vård av god kvalité till patienter med psykisk ohälsa som kan främja deras 

hälsa och lindrar deras lidande. 

En annan orsak till att sjuksköterskorna hade svårigheter i att tillgodose patienternas behov 

var att vårdmiljön beskrevs vara ogynnsam i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa, då 

den ansågs förvärra patienternas lidande. Det beskrevs också finnas säkerhetsbrister i 

vårdmiljön som patienter med psykisk ohälsa kunde ta skada av. Eftersom den fysiska 

vårdmiljön (omvärlden), ansågs vara ogynnsam för att vårda patienterna kan det enligt 

Eriksson (1987) påverka vårdrelationen som skapas i medvärlden eftersom de tre världarna, 

omvärlden, medvärlden och egenvärlden påverkas av varandra. Det kan göra att patienterna 

påverkas av den ogynnsamma miljön i omvärlden genom att deras lidande kan öka, men 

även sjuksköterskornas välmående och förmåga att vårda. Den ogynnsamma vårdmiljön kan 

göra att sjuksköterskorna får svårigheter i att tillgodose patienternas behov vilket kan bli ett 

etiskt dilemma för sjuksköterskorna eftersom det ställer sig i konflikt med deras yrkesansvar 

utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), Patientlagen (SFS 2014:821) och Svensk 

sjuksköterskeförening (2014, 2016a, 2016b). Det ligger även ett ansvar att där vård bedrivs 

ska det finnas tillräckligt med vårdpersonal samt en miljö som möjliggör att vård av god 

kvalitét ska kunna ges till alla människor. Detta bekräftas av det Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) beskriver i sjuksköterskans etiska kod, att sjuksköterskan ska 

skapa förutsättningar för att miljön patienter vårdas i främjar deras säkerhet och trygghet.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna var påverkade av sina personliga inställningar 

av flera anledningar. En av anledningarna ansågs vara att prioriteten i den somatiska vården 

var det somatiska, vilket gjorde att sjuksköterskorna beskrev att patienter med psykisk ohälsa 

inte var deras ansvar. Detta ställer sig direkt i konflikt med det Eriksson (2015b) beskriver, 

att patienterna sjuksköterskorna vårdar ska ses och vårdas utifrån ett helhetsperspektiv, där 

patienten inte kan förstås om man inte ser till helheten eftersom kroppen, själen och anden 

är beroende av och påverkas av varandra. Att patienter inte fått vård utifrån ett 

helhetsperspektiv bekräftas även av tidigare forskning (Happell et al., 2016), som lett till att 
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patienterna inte fått den vård de varit i behov av, eftersom den bristande helhetssynen gjort 

att patienterna underdiagnostiserats och underbehandlats. En del sjuksköterskor beskriver 

dock att det är omöjligt att separera det psykiska från det somatiska, för att helheten 

försvinner. Detta stämmer överens med det Svensk sjuksköterskeförenings (2016a) beskriver 

i sin publikation om sjuksköterskans profession, att alla sjuksköterskor har ett ansvar att 

vårdandet ska präglas av en helhetssyn på patienten för att kunna ge en individanpassad 

vård.  

En annan anledning till att sjuksköterskorna var påverkade av sina personliga inställningar 

var att de var skeptiska till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Det grundade sig främst i 

sjuksköterskornas fördomar och förutfattade meningar om patienterna, redan innan de mött 

dem. Sjuksköterskorna beskrev att de förväntade sig ett visst beteende om de hade psykisk 

ohälsa och menade att patienterna var oberäkneliga, manipulerande och utnyttjade den 

somatiska vården. Sjuksköterskornas negativa attityder, fördomar och antaganden kan enligt 

Goffman (2014) innebära en stigmatisering. Den stämplingen som stigmatiseringen innebär 

behöver inte alls stämma överens med hur patienterna faktiskt är som enskilda individer. 

Eftersom sjuksköterskorna är en del av samhället finns det risk att de kan vara påverkade av 

det samhällsstigma som råder kring patienter med psykisk ohälsa, vilket bekräftas av det 

Goffman (2014) beskriver. Om så är fallet finns det en risk att patienters vård påverkas 

negativt och de kan riskera att bli vårdlidande, vilket även problematiserades i 

examensarbetets problemformulering. Det överensstämmer med det Clarke et al. (2007), 

Harangozo et al. (2014) och Lakeman et al. (2012) beskriver i den tidigare forskningen, att 

även patienter upplevde sig stigmatiserade och diskriminerade av vårdpersonal inom 

somatisk vård. Sjuksköterskorna beskriver även att patienternas psykiska ohälsa kunde 

riskera att överskugga eventuell somatisk sjukdom, vilket stämmer överens med det Hapell et 

al. (2016) och Thornicroft et al. (2007) beskriver i den tidigare forskningen, att patienter 

upplevde att deras psykiska ohälsa blev ett hinder för att få tillgång till somatisk vård då de 

upplevde att de inte blev tagna på allvar. Genom att sjuksköterskorna hade negativa attityder, 

fördomar och antaganden om patienter med psykisk ohälsa, kan det enligt Eriksson (2015a) 

innebära att ett fördömande skett mot patienterna. Fördömandet är kärlekslöst och berövar 

patienterna på sin värdighet, men även av att känna sig hela till sig själva. När 

sjuksköterskorna fördömer ställs det i konflikt med det karitativa vårdandet eftersom 

Eriksson (1990) beskriver att det grundar sig på en osjälvisk kärlek för alla människor oavsett 

bakgrund, som sjuksköterskor bör sträva efter. När sjuksköterskorna visar respekt för 

människors olikheter möjliggör det enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) att patienter 

kan uppleva att deras värdighet, integritet och autonomi bevaras. Eriksson (2014) beskriver 

även att sättet sjuksköterskor väljer att se patienter på påverkas av ett flertal olika faktorer, 

däribland sjuksköterskornas tidigare kunskap, erfarenheter, fördomar och attityder. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016b) beskriver även vikten av att medvetandegöra sina personliga 

värderingar, för att det har stor betydelse för hur sjuksköterskorna sedan väljer att samspela 

med andra. Således är det av vikt att sjuksköterskor medvetandegör sina tankar, känslor och 

åsikter för att kunna gå in i vårdandet med en öppenhet med respekt för alla patienters 

olikheter. 
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7.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras valet av metod, datainsamling, urval och dataanalys. 

Kvalitén i en kvalitativ studie bygger på kvalitetskriterierna överförbarhet, tillförlitlighet och 

giltighet. Överförbarhet innebär om studiens resultat kan överföras till andra sammanhang. 

Tillförlitlighet innebär om studien skulle kunna göras om och få liknande resultat igen, även 

av andra författare. Giltighet handlar om val av lämplig metod och att data tas fram på ett 

trovärdigt sätt (Polit & Beck, 2016). Examensarbetets svagheter och styrkor diskuteras 

utifrån kvalitetskriterierna kontinuerligt under diskussionens gång. 

Det här examensarbetet har genomfört genom en kvalitativ systematisk litteraturstudie med 

deskriptiv syntes enligt Evans (2002), där kvalitativa vetenskapliga artiklar samlats in och 

analyserats. Denna metod ansågs lämplig då syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa, vilket styrks av såväl Friberg (2012a) 

som Evans (2002). Enligt Polit och Beck (2016) ökar giltigheten vid valet av lämplig metod. 

Styrkor med Evans (2002) metod är att man kan skapa sig en helhetsbild av det 

problemområde som undersöks och från olika förhållanden, vilket i examensarbetet 

återspeglas i att studier valts från olika länder med olika sjukvårds- och utbildningssystem. 

Svagheter kan dock vara att data exkluderas då valda studier kan ha olika syften eller att data 

inte relaterar till de teman och subteman som framkommit. Därför har studier med liknande 

syften eller syften som omfattas av examensarbetets syfte valts. 

Då examensarbetet syftat till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter valdes en induktiv 

ansats som Friberg (2012b) beskriver tillvaratar människors erfarenheter och att kunskapen 

kan användas till att förbättra vårdandet av patienter. Därför har det valts att analysera 

kvalitativa studier då kvantitativa studier inte ger en fördjupad förståelse av erfarenheter och 

upplevelser. Enligt Polit och Beck (2016) kan en mixad metod där kvantitativa studier 

inkluderas ge en bredare bild med stöd av kvalitativa studier, vilket gör en studie mer 

överförbar. För att styrka överförbarheten har kvalitativa studier valts från olika länder vilket 

enligt Polit och Beck (2016) kan göra arbetet mer överförbart. En svaghet med att göra en 

sammanställning av tidigare forskning kan vara att det finns risk för att tolkningar gjorts i de 

tidigare studierna av dess forskare, så ett mer tillförlitligt alternativ kunde varit en analys av 

självbiografier eller intervjuer. Evans (2002) deskriptiva syntes valdes då man beskriver det 

som rapporterats av sjuksköterskorna i studierna med minimal tolkning, detta för att öka 

tillförlitligheten i examensarbetet.  Då syftet med examensarbetet var att sammanställa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

valdes därför studier som gjorts på sjukhus där avdelningar och akutmottagningar 

inkluderades. De inkluderades då patienter med psykisk ohälsa ofta förekommer där för både 

samsjuklighet eller enbart sin psykiska ohälsa. Akutmottagningar och vårdavdelningar valdes 

trots en medvetenhet hos examensarbetets författare att de skildrar olika miljöer och 

arbetssätt men ansågs relevanta då patienter med psykisk ohälsa ofta förekommer i de 

miljöerna. Trots de olika miljöerna och arbetssätten skiljde sig inte sjuksköterskornas 

erfarenheter märkbart. Det har också valts att inkludera studier som är gjorda i 

industriländer för att kunna återspegla sjukvårdssystem som liknar varandra och ett flertal 
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olika länder valdes. Det kan göra resultatet mer överförbart och är ett resonemang som stöds 

av Polit och Beck (2016). En svaghet kan dock vara att sjuksköterskeutbildningar ser olika ut 

mellan de olika industriländerna där andelen av psykiatri i grundutbildningarna varierar, 

vilket även kompetensutvecklingen kan göra när sjuksköterskor väl är verksamma. Även de 

olika ländernas samhällssyn på psykisk ohälsa kan variera vilket också kunde vara en 

svaghet, men även där var sjuksköterskornas erfarenheter lika i majoriteten av studierna. 

Studier i enbart Sverige kunde ha valts med fördel att examensarbetet hade kunnat avspegla 

sjukvården här, men svagheten blir då, enligt Polit och Beck (2016) att överförbarheten till 

andra länder minskar.  

Databassökningen gjordes i tre olika databaser som innehåller ett brett utbud av 

vårdvetenskapliga publikationer. En fördel med att använda flera databaser kan vara att det 

ger ett bredare utbud och så aktuell forskning som möjligt. Efter diskussioner mellan 

examensarbetets författare och efterforskningar hittades en rad relevanta sökord för att hitta 

vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. Under databassökningen hittades sökord i 

studier som användes i vidare sökningar. Att använda flera databaser och relevanta sökord 

kan vara en styrka i examensarbetet och stärka dess tillförlitlighet. Avgränsningen till 2000–

2016 vilket gjorde att ett bredare urval av artiklar hittades. Svagheter med det utökade 

årsspannet kan vara att forskningen inte är aktuell för hur vården ser ut idag, men fördelar 

sågs i att kunna se hur sjuksköterskors erfarenheter sett ut över en längre tid och om något 

förändrats. Efter en granskning av artiklarna som valts kunde dock examensarbetets 

författare konstatera att sjuksköterskors erfarenheter under 2000–2016 är i stort sett 

oförändrade, vilket kan tyda på att lite har hänt inom det studerade området. Totalt valdes 14 

vårdvetenskapliga artiklar ut som ansågs svara på examensarbetets syfte och visade liknande 

slutsatser, det kan styrka examensarbetets tillförlitlighet. Fler artiklar än de som valts kunde 

gjort resultatet mer omfattande precis som Polit och Beck (2012) beskriver, att ju fler studier 

som inkluderas desto mer ökar tillförlitligheten. Artiklarna som valts kvalitetsgranskades 

noggrant efter Fribergs (2012a) granskningsfrågor och det fördes diskussioner med ett 

kritiskt förhållningssätt för att öka tillförlitligheten i examensarbetet. 

Under dataanalysen lästes artiklarna flera gånger av båda examensarbetets författare och 

nyckelfynd togs ut. Som tidigare nämnt så utgår examensarbetet från Evans (2002) 

deskriptiva syntes, vilket innebär att man återberättar sjuksköterskornas erfarenheter som de 

själva uttrycker dem med minimal tolkning. Enligt Friberg (2012a) är litteraturstudier 

annorlunda då den består av redan bearbetat material istället för intervjuer och 

självbiografier, som bygger på obearbetat material. Vidare beskriver Friberg (2012a) att 

resultatet i en litteraturstudie kan skilja sig från de ursprungliga studiernas resultat även om 

analysen sker på redan bearbetat material. I analysen hittades 350 nyckelfynd, vilket kan 

innebära en svaghet och tyda på att examensarbetets syfte är för brett. Vid analys av 

nyckelfynden har det konstaterats att beskrivningarna av de olika erfarenheterna är 

likartade. Därför kan antalet nyckelfynd i denna litteraturstudie öka examensarbetets 

tillförlitlighet. Vid analysen av nyckelfynden uppkom det ibland svårigheter att förstå 

innebörden av dem, varpå en väsentlig tid lades på en genomgående diskussion för varje 

nyckelfynd, för att säkerhetsställa att dess innebörd är korrekt översatt. Då examensarbetets 
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författare hittat olika nyckelfynd fördes en diskussion kring aktuellt nyckel fynd för att se om 

en av författarna kan ha missat det. Vid oenighet fördes en genomgående diskussion kring 

nyckelfyndets innebörd till dess att konsensus uppnåddes kring nyckelfyndets betydelse samt 

om det skulle behållas eller exkluderas. Nyckelfynden har också analyserats om ett flertal 

gånger vilket kan öka examensarbetets tillförlitlighet. I några av de valda artiklarna framkom 

inte enbart allmänsjuksköterskors perspektiv utan även läkare och undersköterskors 

perspektiv. Därför valdes nyckelfynd ut där det tydligt framgick att det var sjuksköterskors 

beskrivningar. Det kan dock inte garanteras att det enbart är sjuksköterskors perspektiv då 

vissa artiklars sammanfattade beskrivningar kan innehålla undersköterskor och läkares 

perspektiv, vilket skulle kunna vara en svaghet. Dock bedömer examensarbetets författare att 

detta inte spelar en signifikant roll då alla tre yrkeskategorier arbetar i team med patienter i 

den somatiska vården. Det som ytterligare stödjer detta är att deras beskrivna erfarenheter är 

likartade. Då metoden varit tydligt beskriven och lätt att följa har examensarbetet kunnat 

utföras på ett strukturerat sätt genom hela processen. Resultatet har också kontrollerats mot 

original artiklarna flera gånger för att säkerhetsställa att de beskrivna erfarenheterna inte har 

frångåtts, detta för att stärka examensarbetets tillförlitlighet. Slutligen har insamlad data och 

resultatet svarat på examensarbetets syfte vilket ytterligare kan styrka giltigheten.  

7.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetet har inte författarna medvetet mött några etiska problem. De etiska 

övervägandena som CODEX (2016) beskriver vikten av att inte plagiera, förvrida eller 

förfalska resultatet har diskuterats och arbetats efter genom hela examensarbetet. De 

insamlade vårdvetenskapliga artiklarna har lästs av båda examensarbetets författare och en 

kritisk diskussion har förts genom hela arbetet. Detta med fördel för att minska risken att 

data påverkats av förförståelse. För att minska risken att förförståelse skulle påverka 

analysen har problemområdet diskuterats genomgående kring de tankar och åsikter som 

examensarbetets författare haft. Det har medvetandegjort förförståelsen och bidragit till att 

ett mer objektivt analysförfarande kunnat utföras. Det går dock inte att säkerhetsställa att 

originalförfattarnas förförståelse inte påverkat originalartiklarnas resultat, vilket inte går att 

besvara då det ej går att tillgå det transkriberande material som använts. Detta 

förhållningssätt har också följts i valet av insamlade studier och diskuterats noga för att inte 

påverka analys och resultat i examensarbetet genom att välja ut studier som passar till 

författarnas förförståelse. Ett missledande resultat skulle enligt CODEX (2016) räknas som 

oredlighet. Samtliga artiklar som valts har är också godkända av en etisk kommitté och är 

peer-reviewed för att säkerhetsställa vetenskaplig kvalitet.  Vid översättning av nyckelfynd 

från engelska till svenska har även där genomgående diskussioner förts för att säkerhetsställa 

att innebörden av varje nyckelfynd inte går förlorad och resultatet påverkas. Även om det inte 

helt går att säkerhetsställa viss omedveten tolkning bedömer examensarbetets författare att 

analysen inte har påverkats. Mycket tid har lagts på att analysera om varje nyckelfynd 

flertalet gånger genom att återgå till originalkällan för att säkerhetsställa att ingen tolkning 

eller förvrängning förekommit. Referenshanteringen i examensarbetet har skett utifrån APA-
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Style, vilket tydliggjort det som refererats till samt gjort det möjligt att lätt kunna finna de 

källor som används.  

8 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Resultatet i examensarbetet visade att 

sjuksköterskorna hade svårigheter i att tillgodose patienternas behov. De upplevde att 

patienterna var en fara, krävande både fysiskt och emotionellt samt att de inte besitter rätt 

kunskap för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa. Därtill beskrev de också att 

vårdmiljön var ogynnsam och kunde öka lidandet för patienterna.  Resultatet visade att 

sjuksköterskorna var påverkade av sina personliga inställningar till patienterna då de inte 

ville ta ansvar för patienter med psykisk ohälsa. Det framkom även ett både medvetet och 

omedvetet stigma bland sjuksköterskorna kring dessa patienter men sjuksköterskorna 

uttryckte också en vilja att vårda patienterna. En slutsats som kan dras är att 

kunskapsbristen kan vara en stor orsak till de negativa erfarenheterna. Att ha kunskap visade 

sig underlätta vårdandet, men när sjuksköterskorna inte hade kunskap försvårades 

vårdandet. Eftersom patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande i den somatiska 

vården är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om psykisk ohälsa. Det för att kunna 

känna igen de omvårdnadsbehov patienterna kan ha och hur omvårdnaden kan genomföras, 

för att kunna ge en individanpassad vård av god kvalité och där patienternas delaktighet, 

säkerhet och trygghet främjas. Det skulle göra att vårdandet bevarar patienternas integritet 

och värdighet, vilket möjliggör att hälsan kan främjas och lidandet lindras. Ökad kompetens 

bland sjuksköterskor skulle också kunna skapa en trygghet hos både de själva och 

patienterna, men även minska stigmat kring patienter med psykisk ohälsa på sikt. 

9 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Utifrån examensarbetets slutsats presenteras nedan förslag till förbättringar i vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården utifrån resultatet i examensarbetet. 

 Ett större samarbete mellan psykiatrisk vård och somatisk vård, genom att till exempel kunna 

konsultera och få hjälp i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 

 Kompetensutveckling för sjuksköterskorna i somatiska vården, där det erbjuds till exempel 

utbildning, seminarier och handledning.  
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 Omstruktureringar för att möjliggöra mer tid för att sjuksköterskor ska kunna ge patienter den 

tid de behöver.  

 Sjuksköterskans grundutbildning bör innehålla en större andel teoretisk och praktisk 

psykiatrisk omvårdnad, då den idag är något bristfällig och främst fokuserar på medicinsk 

behandling. 

 Etiska ronder där personal samlas för att diskutera och reflektera över sina åsikter, argument 

och tankar kring patienter med psykisk ohälsa. Detta för att lyfta upp utmaningar, fördomar 

och attityder. 

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Utifrån examensarbetets syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk vård, framkom det att forskning utifrån både 

sjuksköterskans och patientens perspektiv gjorts i mycket liten utsträckning. 

Examensarbetets författare tror att mer forskning är nödvändigt. Forskning av intresse är 

patienternas perspektiv, men även mer av sjuksköterskors perspektiv utifrån erfarenhet i 

förhållande till år de arbetat i yrket. Forskningen bör således undersöka patienter och 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationen, vårdandet, delaktighet och bemötande i 

relation till de olika psykiatriska diagnoserna. Detta skulle kunna förbättra sjuksköterskans 

och annan vårdpersonals arbete för att kunna möta och skapa en god vårdrelation till 

patienterna, vilket är viktigt för att kunna främja hälsa och lindra patienternas lindade. 

Vidare forskning är nödvändigt då varje individs upplevelse är subjektiv och förändras 

kontinuerligt med utvecklingen av samhället och sjukvården. Fortsatt forskning är centralt 

för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna erhålla aktuell kunskap och 

kompetens för att vårda patienter med psykisk ohälsa som idag är vanligt förekommande i 

den somatiska vården.  
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BILAGA 1; GRANSKNINGSFRÅGOR 

GRANSKNINGSFRÅGOR FRÅN FRIBERGS (2012A) FÖRSLAG PÅ FRÅGOR. 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar. 

Finns det ett tydligt problem formulerat?  

o Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

o Hur är dessa i så fall formulerade?  

o Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?  

o Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet?  

o Är det klart formulerat?  

o Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersoner beskrivna?  

o Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

o Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

o För det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion?  

o Hur diskuteras metoden i så fall?  

o Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t. ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Hög Medel Låg 
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BILAGA 2 - ARTIKELMATRIS ÖVER RESULTATARTIKLAR 

Artikel: Syfte: Metod: Resultat: Kvalitet: 

Nurses’ perceptions of care received by older 

people with mental health issues in an acute 

hospital environment 

Författare: Arnold, M., & Mitchell, T. 

Tidskrift: Nursing Older People 

Land: Storbrittanien 

Publicerad: 2008 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

äldre med psykisk 

ohälsa  

Kvalitativ metod med 

fokusgrupper som 

inkluderade 14 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var i behov 

av mer kunskap och erfarenhet, eftersom de 

upplevde att de saknades. Önskar mer 

utbildning, en bredare introduktion till 

psykiatri i grundutbildningen och ett större 

samarbete med psykiatrin. Det finns en 

stigmatisering mot patienter med psykisk 

ohälsa. 

Hög 

What general emergency nurses want to know 

about mental health patients presenting to 

their emergency department 

Författare: Kerrison, S. A., & Chapman, R. 

Tidskrift: Accident and Emergency Nursing 

Land: Australien  

Publicerad: 2007 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

perspektiv på vilka 

problem som kan 

uppstå i vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa på 

akutmottagningen.  

Kvalitativ metod med 

fokusgrupper och 

fältanteckningar, som 

inkluderade 5 

sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte var 

kapabla till att hjälpa patienter med psykisk 

ohälsa och aktivt undvek dem. De upplevde 

att patienterna kunde vara våldsamma och 

agiterade mot vårdpersonal och andra 

patienter. Det fanns en brist på kunskap. 

Hög 

A Risk to Himself: Attitudes Toward 

Psychiatric Patients and Choice of Psychosocial 

Strategies Among Nurses in Medical-Surgical 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

attityder när de vårdar 

Kvalitativ metod med 

intervjuer samt 

fokusgrupper som 

Sjuksköterskor upplevde att patienterna var 

en risk för sig själv och personal på 

avdelningen. De upplevde också patienterna 

Hög 



 

2 

 

Units  

Författare: MacNeela, P., Scott, P. A., Treacy, 

M., Hyde, A., & O’Mahony, R. 

Tidskrift: Research in Nursing & Health 

Land: Irland 

Publicerad: 2012 

patienter med psykisk 

ohälsa på en medicinsk 

eller kirurgisk 

avdelning.  

inkluderade 13 

sjuksköterskor från 

medicin- och 

kirurgavdelningar. 

som sårbara samt att det är en utmaning att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. 

What are the experiences of Emergency 

Department nurses in caring for clients with a 

mental illness in the Emergency Department? 

Författare: Marynowski-Traczyk, D., & 

Broadbent, M.  

Tidskrift: Australasian Emergency Nursing 

Journal 

Land: Australien 

Publicerad: 2011 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa på en 

akutmottagning 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer, som 

inkluderade 6 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tid 

att vårda patienterna för att dem är 

tidskrävande. De upplevde att det var en 

ogynnsam arbetsmiljö för patienterna för att 

den var stressfylld och inte passande för 

patienter med psykisk ohälsa. De upplevde 

att det var svårt att tillgodose patienternas 

behov och att de hade bristande kunskap. 

Hög 

Professional nurses’ perception of nursing 

mentally ill people in general hospital setting 

Författare: Mavundla, T. R.  

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Syftet var att beskriva 

allmänsjuksköterskors 

uppfattning av att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa på ett sjukhus i 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer med 12 

stycken 

sjuksköterskor som 

arbetade på olika 

Sjuksköterskor hade få positiva upplevelser 

av att vårda patienter med psykisk ohälsa. De 

negativa upplevelserna beskrevs vara en 

rädsla inför att vårda patienterna på grund av 

brist på kunskap och rädsla för att bli skadad 

på grund av patienternas beteende. Det 

Hög 
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Land: Sydafrika 

Publicerad: 2000 

Durban somatiska 

avdelningar. 

beskrevs också en tidsbrist och före lite 

personal vilket skapade frustration och 

rädsla. Sjuksköterskorna beskrev att de hade 

bristande kunskap, att patienterna hindrar 

deras rutinarbete.  

”No right Place to Die”: Nursing Attitudes and 

Needs in Caring for People With Serious 

Mental Illness at End-of-Life 

Författare: Morgan, B. D.  

Tidskrift: Journal of the American Psychiatric 

Nurses Association  

Land: USA 

Publicerad: 2016 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa i livets slutskede 

Kvalitativ metod med 

20 deltagare. 

Sjuksköterskor beskrev att det fanns en 

stigmatisering kring patienter med psykisk 

ohälsa. Kommunikationssvårigheter och 

svårigheter att skapa tillit. Patienterna 

upplevdes vara på fel ställe för sin vård. 

Önskade mer utbildning och samarbete med 

psykiatrin. Sjuksköterskorna beskrev även att 

de var rädda och hade bristande kunskap för 

att kunna tillgodose patienternas behov. 

Hög 

Emergency Room Psychiatric Services: A 

Qualitative Study of Nurses’ Experiences 

Författare: Plant, L. D., & White, J. H. 

Tidskrift: Issues in Mental Health Nursing 

Land: USA 

Publicerad: 2013 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och känslor 

av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på 

akutmottagning. 

Kvalitativ metod med 

intervjuer och 

fältanteckningar, som 

inkluderade 10 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

vårdandet av patienterna. De upplevde att de 

hade god kunskap att vårda somatiska besvär 

men svårigheter i att vårda de psykiska 

besvären. Svårigheter med kommunikationen 

vilket skapa känslor av otillräcklighet och 

hopplöshet. Önskar mer utbildning inom 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskor beskrev att de 

gjorde sitt bästa för att vårda patienterna i 

relation till den kunskap de besatt för 

Hög 
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 tillfället. 

Registered nurses’ experiences of interaction 

with patients with mental health challenges in 

medical wards in Johannesburg 

Författare: Poggenpoel, M., Myburgh, C. P. 

H., & Morare, M. N.  

Tidskrift: Journal of Nursing Management 

Land: Sydafrika 

Publicerad: 2011 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa på 

medicinavdelningar på 

ett allmänsjukhus i 

Johannesburg 

Kvalitativ metod där 

individuella 

intervjuer 

genomfördes med 8 

stycken 

sjuksköterskor som 

arbetade på 

medicinavdelningar 

på ett allmänsjukhus  

Tre stycken teman framkom i resultatet. Det 

upplevdes vara brist på resurser, 

kunskapsbrist, brist på utbildning samt 

frustration och negativa upplevelser i 

vårdandet av patienterna. De upplevde även 

rädsla för sin egen och andra patienters 

säkerhet, att vårdmiljön var ogynnsam.  

Hög 

The mixed attitudes of nurse’s to caring for 

people with mental illness in a rural general 

hospital  

Författare: Reed, F., & Fitzgerald, L.  

Tidskrift: International Journal of Mental 

Health Nursing 

Land: Australien 

Publicerad: 2005 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder och hur de 

påverkade vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa, vilka problem 

som upplevdes i 

vårdandet, samt hur 

utbildning, stöd och 

erfarenhet påverkar 

vårdandet 

Kvalitativ metod där 

semi-strukturerade 

intervjuer utfördes på 

10 sjuksköterskor.  

Det framkom att en stor del av 

sjuksköterskorna hade en negativ attityd mot 

patienter med psykisk ohälsa som hade sin 

grund i upplevd rädsla, maktlöshet, brist på 

säkerhet och stöd i arbetsmiljön. Upplevd 

kunskapsbrist, tidigare negativa upplevelser i 

mötet med patienterna. En del sjuksköterskor 

kände sig trygga i vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa och ansåg att man bör se 

patienterna ur ett helhetsperspektiv men att 

mer utbildning behövs.  

Hög 

Caring for children with complex emotional 

and psychological disorders: experiences of 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

Kvalitativ metod med 

intervjuer som 

inkluderade 20 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de inte 

hade tillräckligt med kunskap för att vårda 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa och 

Medel 
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nurses in a rural paediatric unit 

Författare: Reid-Searl, K., Dwyer, T., 

Happell, B., Moxham, L., Kahl, J., Morris, J., & 

Wheatland, N. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Land: Australia 

Publicerad: 2009 

barn med psykisk 

ohälsa och vilka 

metoder som använts 

för att förbättra vården 

sjuksköterskor på en 

pediatrisk avdelning. 

att de saknade stöd från psykiatrin. De 

önskade mer utbildning och kunskap inom 

psykiatri för att kunna vård denna 

patientgrupp. 

Competence in providing mental health care: A 

grounded theory analysis of nurses’ 

experiences  

Författare: Sharrock, J., & Happell, B. 

Tidskrift: Australian Journal of Advanced 

Nursing  

Land: Australien 

Publicerad: 2006 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk 

ohälsa två år efter 

examen 

Kvalitativ metod med 

intervjuer som 

inkluderade fyra 

sjuksköterskor som 

arbetat två år efter sin 

sjuksköterskeexamen. 

Resultatet beskrev att sjuksköterskorna 

upplevde att de inte har tillräckligt med 

kompetens för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. De upplevde också att 

grundutbildningen inte är tillräcklig, att de 

inte har tid att vårda patienter med psykisk 

ohälsa även om de vill ge bästa möjliga vård.   

Hög 

Emergency department staff views and 

experiences on diagnostic overshadowing 

related to people with mental illness  

Författare: van Nieuwenhuizen, A., 

Henderson, C., Kassam, A., Murray, J., 

Syftet var att beskriva 

sjukvårdspersonalens 

synpunkter och 

upplevelser av 

underdiagnostisering 

hos patienter med 

Kvalitativ metod med 

intervjuer, som 

inkluderade 25 

stycken ur 

vårdpersonalen, 

varav 15 av dem var 

Underdiagnostisering av patienter med 

psykisk sjukdom på akutmottagningen var ett 

stort problem. Underdiagnostisering skedde 

på grund av brist på kunskap, negativa 

attityder mot patienterna, främst negativa 

attityder fanns mot de som sökte vård 

Hög 
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Howard, L. M., & Thornicroft, G.  

Tidskrift: International Review of Psychiatry 

Land: Storbritannien 

Publicerad: 2013 

psykisk ohälsa. sjuksköterskor. frekvent. Även upplevelser av tidsbrist 

framkom och undvikande av patienter på 

grund av rädsla för våldsamhet. 

Optimal management of mental health patients 

in Australian emergency departments: Barriers 

and solutions 

Författare: Weiland, T. J., Mackinlay, C., Hill, 

N., Gerdtz, M. F., & Jelinek, G. A.  

Tidskrift: Emergency Medicine Australasia 

Land: Australien 

Publicerad: 2011 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av vilka 

barriärer 

sjukvårdspersonal 

upplever i vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa, samt vilka 

strategier som används 

för att vårda 

patienterna 

Kvalitativ metod med 

intervjuer, som 

inkluderade 36 

stycken ur 

vårdpersonalen, 

varav 16 var 

sjuksköterskor. 

De upplevdes svårigheter att vårda patienter 

med psykisk ohälsa då miljön på en 

akutmottagning ansågs som fel plats att 

vårda dem, man har för lite resurser, negativa 

attityder mot patienter med psykisk ohälsa 

och avsaknad kunskap i hur man vårdar 

patienterna. Mer utbildning i att kunna vårda 

patienterna eftersom de har specifika behov. 

Hög 

A Medical-Surgical Nurse’s Perceptions of 

Caring for a Person With Severe Mental Illness 

Författare: Zolnierek, C. D., & Clingerman, E. 

M.  

Tidskrift: Journal of the American Psychiatric 

Nurses Association 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda 

en patient med svår 

psykisk ohälsa på en 

allmän vårdavdelning. 

Kvalitativ metod, 

fallstudie, där en 

intervju fördes med 1 

sjuksköterska som 

arbetat inom 

medicinsk och 

kirurgisk vård. 

I studien framkom fyra stycken teman i det 

vårdtillfället som beskrevs.  Det upplevdes 

negativt då sjuksköterskan upplevde obehag i 

vårdandet av patienterna. Sjuksköterskan var 

oförberedd och denna situation gjorde att 

hon kände sig frustrerad. Sjuksköterskan 

upplevde att patienten störde hennes rutiner 

i arbetet samt att hon kände en moralisk 

Medel 
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Land: USA 

Publicerad: 2012 

konflikt i sitt handlande. 
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