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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom den somatiska 
vården. Tidigare forskning har visat att dessa patienter upplever att sjuksköterskors 
bemötande och kunskap kring psykisk ohälsa är bristfällig, vilket leder till diskriminering och 
en olämplig omvårdnad.  

Syfte: Att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. 

Metod: Allmän litteraturöversikt där sju kvalitativa och fem kvantitativa studier ligger som 
grund för resultatet.   

Resultat: Två huvudkategorier framkom med faktorer som hindrar sjuksköterskors 
omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. En huvudkategori är 
Personliga egenskaper som hinder, där sjuksköterskors begränsade kunskap och negativa 
attityd ingår. Den andra huvudkategorin är Bristande förutsättningar som hinder, som 
innefattar brister i vårdmiljö, resurser och organisatoriska förutsättningar.  

Slutsats: Genom att sjuksköterskor får mer utbildning om psykisk ohälsa och förbättrade 
förutsättningar skulle diskriminering och negativa attityder mot patienter med psykisk 
ohälsa kunna reduceras. Med ökad kunskap, positiv attityd, och goda förutsättningar i form 
av en lämplig vårdmiljö, tillräckliga resurser och tydliga rutiner skulle sjuksköterskors 
omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa kunna förändras till det bättre. 

Nyckelord: litteraturöversikt, psykisk ohälsa, sjuksköterskors omvårdnad, somatisk vård 

  



ABSTRACT 

Background: Patients with mental health problems are frequent seen in somatic 
departments. Previous research has shown that patients with mental health problems 
experience that nurses in somatic departments have inadequate knowledge about mental 
health problems. This leads to discrimination and shortcomings in nurses’ care of patients 
with mental health problems.  

Aim: To identify obstacles to nurses’ care for patients with mental health problems in 
somatic departments. 

Method: Literature review, where seven qualitative studies and five quantitative studies 
have been reviewed and analyzed.   

Result: Two main categories were found with factors that interfere with nurses’ care of 
patients with mental health problems in somatic departments. The first main category are 
Personal qualities as an obstacle, where nurses’ limited knowledge and negative attitude are 
included. The second main category are Shortages in conditions as an obstacle, which 
include insufficiency in care environment, resources and organizational conditions.  

Conclusion:  If nurses get more education in mental health problems and their conditions 
get improved, discrimination and negative attitudes towards patients with mental health 
problems could be reduced. With more knowledge, positive attitudes, an appropriate 
healthcare environment, sufficient recourses, and clear routines nurses’ care of patients with 
mental health problems could be changed for the better.  

Keywords: literature review, mental health problems, nurse care, somatic departments 
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1 INLEDNING 

I detta examensarbete har vi valt att undersöka vilka hinder som finns för sjuksköterskors 

omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Detta innefattar den 

omvårdnad patienter med psykisk ohälsa får från allmänsjuksköterskor på till exempel 

vårdcentraler, akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar. Intresseområdet föreslås av 

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola. Vårt intresse för 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård växte fram under vår verksamhetsförlagda 

utbildning på sjuksköterskeprogrammet. Det blev då uppenbart för oss att patienter med 

psykisk ohälsa ofta vårdas av sjuksköterskor inom den somatiska vården, trots att de inte 

nödvändigtvis har någon specialistutbildning inom psykiatri. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen var det tydligt att sjuksköterskor upplevde svårigheter i 

omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa. De uttryckte till exempel en osäkerhet och 

rädsla som inte fanns där vid omvårdnaden till andra patienter. Detta orsakade ofta onödigt 

lidande för både sjuksköterskor och patienter. Trots att det ingår en kort, grundläggande 

utbildning om psykisk ohälsa i sjuksköterskors grundutbildning tycks inte detta räcka för att 

sjuksköterskor i praktiken ska känna sig trygga i sin omvårdnad till patienter med psykisk 

ohälsa. För att få en ökad förståelse för vilka hinder som finns för sjuksköterskors omvårdnad 

till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård kommer vi att utgå ifrån 

allmänsjuksköterskors perspektiv. Genom ökad kunskap om de hinder som finns kan 

förhoppningsvis omvårdnaden till denna patientgrupp utvecklas och förbättras.   

2 BAKGRUND   

Bakgrunden inleds med en definition av examensarbetets centrala begrepp. Därefter 

sammanställs tidigare forskning utifrån ett patient- och anhörigperspektiv, varpå 

sjuksköterskans roll och ansvar sammanställs utifrån styrdokument och lagar. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet för examensarbetet beskrivs innan bakgrunden mynnar ut i 

en problemformulering.  

2.1 Definition av centrala begrep 

Här definieras de centrala begreppen somatisk vård och psykisk ohälsa för att tydliggöra 

deras innebörd i detta examensarbete. 
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2.1.1 Somatisk vård 

Begreppet somatisk vård kommer från “soma” som inom medicinen är en allmän benämning 

på människokroppen och det kroppsliga. Det vill säga något som är skilt från psyket 

(Nationalencyklopedin, 2017a). Somatisk vård innefattar i detta examensarbete all vård 

utöver psykiatrisk vård, till exempel vård på akutmottagning, vårdcentral och somatiska 

vårdavdelningar. 

2.1.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett stort och svårdefinierat begrepp som kan innefatta flera olika tillstånd, 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan inkludera plågsamma upplevelser av oro 

och nedstämdhet, eller mer allvarliga psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar, som 

depression och schizofreni. Den psykiska ohälsan kan således vara av både lindrigare och 

allvarligare form. En lindrigare form av psykisk ohälsa kan innefatta psykiska besvär som 

stör välbefinnandet och ger påfrestningar i vardagen, men som inte behöver innebära att 

individen har en sjukdom eller behöver vård. Mer allvarligare former av psykisk ohälsa är 

olika psykiska sjukdomar där individen upplever besvär och uppfyller vissa symtomkriterier 

som kan ge en diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Att ha psykisk hälsa innebär en upplevelse av 

psykiskt välbefinnande, där livets normala påfrestningar kan hanteras, men behöver inte 

innebära frånvaro av sjukdom eller funktionshinder (World Health Organization [WHO], 

2014). Symptomen av psykisk ohälsa beskrivs oftast på ett negativt sätt och de som lider av 

psykisk ohälsa beskriver sin sjukdom som en börda, försvagande, smärtsam och som något 

som har makt över livet. Patienter som lider av depression beskriver sig själva som energilösa 

och motivationslösa. Den psykiska ohälsan kan leda till svårigheter att klara av det mest 

grundläggande i vardagen (Connell, Brazier, O´Cathain, Lloyd-Jones & Paisley, 

2012). I detta examensarbete kommer begreppet psykisk ohälsa inbegripa psykiska 

sjukdomar och andra psykiska besvär av olika slag.  

2.2 Tidigare forskning 

Här sammanställs resultat från tidigare forskning om psykisk ohälsa inom somatisk vård, 

utifrån ett patient- och anhörigperspektiv.  

 

2.2.1 Patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården  

Enligt tidigare forskning har patienter med psykisk ohälsa tätare kontakt med den somatiska 

vården jämfört med patienter utan psykisk ohälsa (Wheeler, McKenna & Madell, 2014). 

Detta innefattar exempelvis frekventa besök på akutmottagningar (Penfold m.fl., 2016). 

Dessa patienter uppvisar ofta en sämre fysisk hälsa och en mer komplex hälsobild än 

patienter med enbart somatisk ohälsa. Så mycket som en tredjedel av dessa patienter har 

enligt en studie samtidigt minst ett somatiskt, kroniskt sjukdomstillstånd, som exempelvis 
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artrit eller en kranskärlssjukdom (Teesson m.fl., 2011). En annan studie visar att patienter 

med psykisk ohälsa i högre grad lider av bland annat högt kolesterol, diabetes och 

njursjukdom, vilket gör att de behöver tillgång till somatisk vård på olika sätt (Wheeler m.fl., 

2014). Denna patientgrupp vårdas dessutom under en längre tid på somatiska 

vårdavdelningar. Vårdtiden för dessa patienter har visat sig vara 15 dagar längre än för 

patienter med enbart somatisk ohälsa (Bressi, Marcus & Solomon, 2006). Patienter med 

psykisk ohälsa beskriver att det första steget mot ökad livskvalitet startar inom vården. Att få 

en korrekt diagnos, god information och en förståelse för sin sjukdom anses vara viktigt. 

Patienter kan genom korrekt diagnos få en effektiv behandling och kunskap om hur 

sjukdomen kan hanteras på bästa sätt (Connell m.fl., 2012).  

2.2.2 Patienter och anhörigas upplevelser av den somatiska vården 

Det framgår i tidigare forskning att patienter och deras anhöriga inte är nöjda med den 

omvårdnad och det bemötande de får från omvårdnadspersonal inom den somatiska vården. 

Patienter upplever att de får sämre vård av sina somatiska sjukdomar på grund av att de har 

psykisk ohälsa, vilket anses diskriminerande. De menar att omvårdnadspersonal felaktigt 

förknippar deras fysiska symtom med deras psykiska ohälsa och att detta leder till 

felbehandlingar (Wheeler m.fl., 2014). Patienters och anhörigas vanligaste upplevelser av 

diskriminering inom vården är att omvårdnadspersonal är skeptiska till deras historia, inte 

lyssnar till dem eller tar dem på allvar (Morgan, Reavley, Jorm & Beatson, 2016). Att 

omvårdnadspersonal inte lyssnar till patienter med psykisk ohälsa i samma grad som till 

patienter utan psykisk ohälsa styrks även i en studie gjord av Morphet m.fl. (2012). Patienter 

och deras anhöriga menar att sjuksköterskors bemötande på akutmottagningar är bristfälligt. 

Oavsett psykiskt tillstånd upplever patienter och anhöriga att de prioriteras sist, vilket gör att 

de känner sig bortglömda och övergivna. De anser att det finns stora kunskapsbrister om de 

flesta psykiska sjukdomar och att sjuksköterskor inte ser patienten som en unik individ med 

unika behov, utan enbart som en patient med psykisk ohälsa. Patienter beskriver att deras 

högsta önskan är att bli bemötta som värdiga människor, med rätt till en respektfull, icke-

dömande och omsorgsfull omvårdnad (Clarke, Dusome & Hughes, 2007). Patienter med 

emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline) beskriver att psykiatriker och 

psykologer ger dem bäst hjälp att hantera sin psykiska ohälsa, medan allmän 

omvårdnadspersonal är de som bidrar med minst hjälp (Lawn & McMahon, 2015). Patienter 

med psykisk ohälsa upplever att kommunikationen med sjuksköterskor har en betydande roll 

för deras tillfrisknande. När sjuksköterskor uppmärksammar, uppvisar empati och tar sig tid, 

upplever patienter att sjuksköterskors omvårdnad förbättras och att symtomen på 

sjukdomen minskar. Patienter som vårdats på en akutmottagning beskriver brister i 

vårdmiljön. De höga ljuden och den stressiga, kalla, kliniska miljön upplevs leda till känslor 

av panik och ångest. Även de långa väntetiderna, som ofta resulterar i mycket ensamtid, 

framkallar negativa upplevelser för patienter med psykisk ohälsa (Harris, Beurmann, Fagien, 

& Shattell, 2016).  
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2.3 Sjuksköterskans ansvar utifrån gällande styrdokument och lagar  

Den legitimerade sjuksköterskan har ett brett ansvarsområde som ställer höga krav på 

sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans arbete ska utföras enligt gällande lagar, 

författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården (SFF Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar att kontinuerligt 

utvärdera den egna yrkeskompetensen för att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde 

och kunna utveckla och fördjupa sin kompetens utifrån forskning och kritiska reflektioner 

(SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det är 

sjuksköterskan som ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att 

sjuksköterskan ska kunna bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnaden självständigt, tillsammans med sitt team eller med patienter och anhöriga 

(SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 3 kap. 1§ 

har alla Sveriges invånare rätt till en jämlik vård på lika villkor (SFS 2017:30). 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt med respekt för 

alla människors lika värde och den enskilda människans integritet och värdighet (SFS 

2014:821; SSF Svensk Sjuksköterskeförening, 2014; SFS 2017:30; SSF Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Förutom att skickligt kunna utföra omvårdnadsuppgifter ska 

sjuksköterskan även ha kompetens att skapa en förtroendefull relation med patienter och 

anhöriga (SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Detta är en förutsättning för god 

omvårdnad. Omvårdnaden ska vara personcentrerad, vilket innebär att patienten och 

anhöriga ska ses och förstås som unika personer med individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan ska kunna identifiera vad hälsa betyder för 

den enskilda patienten och tillsammans med sitt team skapa förutsättningar för att främja 

patientens hälsa. Ett verktyg för att uppnå detta är att sjuksköterskan utgår ifrån patientens 

berättelse och att vårdmötet kännetecknas av öppenhet för varandras kunskap. 

Sjuksköterskan ska kunna kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt med 

patienter och anhöriga, men även med medarbetare och andra personer som ingår i 

vårdkedjan (SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan ska även ha kompetens att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och 

metoder, samt vid behov uppmuntra till förändringsarbete för att tillföra ny kunskap och nya 

arbetssätt (SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Detta stödjs av 5 kap. 4§ i HSL som 

säger att kvalitén i hälso- och sjukvårdsverksamheten systematiskt och kontinuerligt ska 

utvecklas och säkras (SFS 2017:30). Sjuksköterskan ska även kunna reflektera över 

vårdmiljön och aktivt delta i utvecklingen av en god och säker vårdmiljö, där tillämpning av 

evidensbaserad vård underlättas (SFF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Även detta stöds 

av HSL, vars 5 kap. 2§ säger att det där hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs ska finnas 

den personal, den utrustning och de lokaler som behövs för att god vård ska kunna ges (SFS 

2017:30).  
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete användes Travelbees (1971) omvårdnadsteori som vårdvetenskapligt 

perspektiv. Under sina levnadsår arbetade hon främst som psykiatrisjuksköterska men blev 

även känd för sin omvårdnadsteori. Travelbees omvårdnadsteori bygger på den 

mellanmänskliga relationen där kommunikation och tid är viktigt för att sjuksköterskor ska 

kunna undvika fördomar och se patienters unika person (Travelbee, 1971). Detta perspektiv 

är betydelsefullt när sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa, då dessa patienter 

upplever fördomar och negativa attityder. Det vårdvetenskapliga perspektivet används med 

ett induktivt förhållningssätt till examensarbetets resultatdiskussion, för att få en djupare 

förståelse för examensarbetets resultat och vilka hinder som finns för sjuksköterskors 

omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. 

2.4.1 Travelbees omvårdnadsteori 

Varje människa är unik, oersättlig och olik alla andra människor som någon gång har levt 

eller kommer att leva. Även om alla människor delar allmänmänskliga upplevelser av till 

exempel sorg och lidande är varje människas livserfarenheter personliga. Sjuksköterskan ska 

alltid göra en individuell bedömning av varje patient, då upplevelsen av hälsa och ohälsa är 

subjektiv utifrån patientens individuella upplevelser, och behöver inte hänga ihop med 

förekomst eller frånvaro av sjukdom. Det innebär att en människa är så frisk eller så sjuk som 

hen känner sig, trots förekomsten av diagnoser och symtom, eller frånvaron av synbar 

sjukdom (Travelbee, 1971). 

Den mellanmänskliga processen är grunden i Travelbees (1971) omvårdnadsteori. Denna 

process kännetecknas av en mellanmänsklig relation där sjuksköterskan och patienten 

förhåller sig till varandra som två unika individer, istället för i sina roller som “sjuksköterska” 

och “patient”. Att bygga upp en mellanmänsklig relation är något som tar tid. Det är viktigt 

att sjuksköterskan och patienten kan samverka i lugn och ro, utan att bli störda av yttre 

faktorer. Det är sjuksköterskan som bär ansvaret att skapa och upprätthålla en 

mellanmänsklig relation till patienten, men det krävs också att patienten vill delta och bjuder 

in sjuksköterskan. 

Den kommunikativa förmågan är central för den mellanmänskliga processen. Människan är 

kapabel att känna med andra människor och förstå dem genom sin kommunikativa förmåga. 

Kommunikation mellan människor sker inte endast när de talar till varandra utan det sker 

även i tystnad. Genom bland annat kroppsspråk, beteende och ansiktsuttryck skapas en 

kommunikation mellan individer. Patientens kroppsspråk ger sjuksköterskan möjlighet att 

skapa en uppfattning om patientens intention och person och på så sätt planera och anpassa 

sin omvårdnad efter patientens unika behov. Genom kommunikation, både muntlig och tyst, 

kan sjuksköterskan och patienten skapa en förståelse för varandra (Travelbee, 1971).  

Sjuksköterskan kan etablera en mellanmänsklig relation genom att uppvisa empati, sympati 

och en vilja att hjälpa. En empatisk förmåga innebär att visa förståelse för individens känslor 

och reaktioner, utan att värdera dem. Genom att visa engagemang och intresse för patienten 

uppvisar sjuksköterskan sympati, vilket gör att den mellanmänskliga relationen fördjupas 
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ytterligare. Den slutliga kontakten och förståelsen mellan patient och sjuksköterska etableras 

då sjuksköterskan med sina ord och handlingar visar kunskap och vilja att hjälpa patienten. 

Meningen med den mellanmänskliga relationen är att patienten ska få sina unika behov 

tillgodosedda. Den mellanmänskliga relationen är sjuksköterskans verktyg för att uppfylla 

sina omvårdnadsmål; att hjälpa en individ att förebygga eller överkomma sjukdom och 

lidande, samt att finna hopp och mening med sina erfarenheter (Travelbee, 1971). 

2.5 Problemformulering  

Idag är det vanligt att patienter med psykisk ohälsa vårdas inom den somatiska vården, på till 

exempel vårdcentraler, akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar. Tidigare forskning 

visar att dessa patienter och deras anhöriga upplever diskriminering, dåligt bemötande och 

en bristfällig omvårdnad inom den somatiska vården. De uppger att de känner sig 

missförstådda och anser att sjuksköterskor inte lyssnar på dem, är skeptiska till deras 

redogörelser och inte tar dem på allvar. Patienter med psykisk ohälsa upplever även att 

sjuksköterskor inte har den tid eller den kunskap som behövs för att kunna skapa en 

vårdande relation. Det vårdvetenskapliga perspektivet understryker att en vårdande, 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient är betydelsefull för omvårdnadens 

kvalitet, då den skapar goda förutsättningar för sjuksköterskan att lindra lidande och främja 

hälsa. Hela Sveriges befolkning ska ha rätt till en god och säker omvårdnad oavsett 

bakomliggande sjukdom, men då patienter med psykisk ohälsa beskriver att omvårdnaden 

inom den somatiska vården är bristfällig så tillgodoses inte deras lagstadgade rättigheter. För 

att kunna förändra detta är det betydelsefullt att identifiera vilka hinder som finns för 

sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Genom 

ökad kunskap om de hinder som sjuksköterskor möter skulle omvårdnaden kunna utvecklas 

och förbättras, vilket kan gynna både patienter, anhöriga, sjuksköterskor och vården i stort.  

3 SYFTE 

 
Att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. 

Frågeställningar: Vad är det som gör att sjuksköterskor brister i sin omvårdnad till 

patienter med psykisk ohälsa? Vilka hinder finns det? 
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4 METOD  

Metoden som valts för detta examensarbete är Fribergs (2017) allmänna litteraturöversikt. 

Denna metod anses ge den kunskapsöversikt som efterfrågas för att besvara examensarbetets 

syfte. Den allmänna litteraturöversikten utgår ifrån systematiskt utvalda studier inom ett 

avgränsat område med betydelse för grundutbildade sjuksköterskors verksamhetsområde. 

Studierna granskas kritiskt, analyseras och sammanställs till en beskrivande översikt av 

kunskapsläget inom det valda omvårdnadsområdet. I denna metod kan både kvantitativa och 

kvalitativa studier användas, vilket ger översikten både bredd och djup (Friberg, 2017). 

4.1 Datainsamling och urval  

Aktuell litteratur för en litteraturöversikt är vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). De 

vetenskapliga artiklar som använts i detta examensarbete har sökts fram via databaserna 

Cinahl Plus och PubMed. Valda databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad 

från ett stort antal tidskrifter (Karlsson, 2017). En första sökning gjordes i februari 2017, 

varpå en andra och sista sökning gjordes i september 2017 för att kontrollera om ny 

forskning tillkommit. De viktigaste sökorden var olika varianter av ”mental illness”, ”somatic 

care” och ”nursing”. Författarna ansåg att det var viktigt att inte vinkla litteratursökningen 

utifrån egna förkunskaper kring ämnet, varpå generella sökord användes till en början. 

Sökningar på generella sökord gav flera studier som svarade an på examensarbetets syfte 

men inte tillräckligt för att få ihop till ett resultat. Författarna använde då de utvalda 

studiernas nyckelord för att utvidga sökområdet i ytterligare sökningar. Resultatet av dessa 

sökningar var varierande, vissa nyckelord genererade i flera nya studier och andra 

resulterade inte i någon ny studie. Samtliga sökord som användes vid databassökningen 

presenteras i sökmatrisen (Bilaga A). För att kombinera sökord användes operatörerna AND 

och OR. AND har en avgränsande funktion och gör sökningen mer specifik. OR används för 

att söka på olika synonymer av sökordet, vilket utvidgar sökningen och ökar dess sensitivitet 

(Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). Även trunkering med trunkeringstecknet * användes för att 

eftersöka olika böjningsformer av ett ord och på så sätt få en bredare sökning. Vid behov 

användes citationstecken (“ “) för att begränsa sökningen genom att söka på specifika 

begrepp. 

För att avgränsa sökningen gjordes en begränsning där studierna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska, finnas tillgängliga i fulltext, vara peer reviewed och publicerade 

tidigast år 2008. Språkbegränsningen gjordes för att kunna säkerställa en korrekt 

översättning av studierna, då författarna har svenska som modersmål och engelska som 

andraspråk. Att en studie är peer reviewed innebär att den efter kritisk granskning om sin 

vetenskaplighet har publicerats i en vetenskaplig tidskrift (CODEX, 2017a). Till en början 

begränsades årtalet till studier publicerade mellan år 2012-2017, men då denna sökning inte 

gav ett tillräckligt antal träffar så utökades sökningen till år 2008-2017. Inklusionskriterier 

som användes i datainsamlingen var att studierna skulle innehålla deltagare som var 

grundutbildade sjuksköterskor. Några studier innefattade även övrig omvårdnadspersonal 

eller sjukvårdspersonal. Omvårdnadspersonal innefattar i detta examensarbete 
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sjuksköterskor, undersköterskor, samt sköterskor med en utbildningsnivå mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukvårdspersonal innefattar vårdpersonal som är 

specialistutbildad eller inte har ett tydligt omvårdnadsfokus, som till exempel 

psykiatrisjuksköterskor och läkare. Den övriga omvårdnadspersonalens perspektiv 

inkluderades när det inte gick att utesluta dessa från sjuksköterskornas perspektiv. Detta 

ansågs vara acceptabelt då det fortfarande var omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa 

som stod i fokus, oavsett vilken slags omvårdnadspersonal den erhölls av. Studier där även 

sjukvårdspersonal ingick inkluderades om det gick att urskilja sjuksköterskornas perspektiv 

från sjukvårdspersonalens. Om det inte var möjligt att utesluta till exempel läkarnas och 

psykiatrisjuksköterskornas perspektiv exkluderades dessa studier. Övriga inklusionskriterier 

var att sjuksköterskorna skulle vårda vuxna patienter mellan 18-64 år som led av psykisk 

ohälsa och vårdades inom den somatiska vården. Studier som endast innehöll 

psykiatrisjuksköterskor eller studier som utförts inom psykiatrin exkluderades. Inga 

inklusions- eller exklusionskriterier användes med avseende på studiernas ursprung, utan 

alla studier som svarade an på examensarbetets syfte innefattades oavsett var i världen de 

utförts.  

Manuell sökning gjordes för att hitta fler studier utifrån de redan utvalda studierna. Genom 

att söka på de valda studiernas titlar i Google scholar kunde relaterade och citerade studier 

hittas som var användbara för examensarbetets syfte. Den manuella sökningen genererade i 

tre ytterligare studier (Bilaga A).  

4.2 Kvalitetsgranskning    

De 17 studier som överensstämde med ovanstående inklusions- och exklusionskriterier 

genomgick en kvalitetsgranskning. Studierna granskades efter Fribergs (2017) kvalitetsfrågor 

för kvalitativa respektive kvantitativa studier (Bilaga B). Elva granskningsfrågor valdes ut för 

examensarbetets kvalitetsgranskning. Två av Fribergs frågor valdes bort då de inte ansågs 

relevanta för varken de kvalitativa eller kvantitativa studiernas syften. Båda frågorna 

behandlade teoretiska utgångspunkter, vilket ansågs besvaras i andra frågor som användes. 

Ytterligare en fråga valdes bort från de kvalitativa frågorna då den var snarlik en annan fråga 

och därmed ansågs överflödig. Denna fråga handlade om hur undersökningspersonerna var 

beskrivna. Den första studien granskades gemensamt för att komma överens om hur 

granskningsfrågorna skulle tolkas och hur granskningen skulle genomföras. Därefter delades 

resterande studier upp mellan examensarbetets författare. Uppstod svårigheter vid 

kvalitetsgranskningen diskuterades dessa tillsammans. Då samtliga studier var skrivna på 

engelska användes webbaserade lexikon för att kunna göra en mer korrekt tolkning vid 

bekymmer att tyda specifika ord eller stycken. Studierna poängsattes utifrån de elva 

granskningsfrågorna för kvalitativa respektive kvantitativa studier. En fråga med godkänt 

svar gav en poäng, således var elva poäng det maximala antalet poäng. De studier som 

uppnådde 7-8 poäng ansågs vara av medelhög kvalitet och de artiklar som uppnådde 9-11 

poäng ansågs vara av hög kvalitet. Av de 17 ursprungliga studierna bedömdes 12 ha 

tillräckligt hög kvalitet för att ingå i examensarbetets analys och resultatredovisning. Av 

dessa hade tio hög kvalitet och två medelhög kvalitet. Tre av de studier som exkluderades 
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hade studiedeltagare från fler yrkeskategorier än bara omvårdnadspersonal, och på grund av 

att data från samtliga yrkeskategorier sammanställts i resultatdelen gick det inte att urskilja 

enbart sjuksköterskornas och den övriga omvårdnadspersonalens perspektiv. Två av 

studierna svarade inte på examensarbetets syfte.  

Av de tolv studierna som klarade kvalitetsgranskningen var sju av kvalitativ metod och fem 

av kvantitativ metod. En jämn fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa studier är att 

föredra för att litteraturöversikten ska få både bredd och djup. Detta baseras på att kvalitativa 

studier genererar en djupare översikt och kvantitativa studier genererar en bredare översikt 

(Polit & Beck, 2016). Detta eftersträvades under hela arbetsprocessen, men då 

datainsamlingen gav ett begränsat antal studier kunde inte en helt jämn fördelning uppnås. 

Författarna ville vara trogna examensarbetets syfte och var därför noga med att kunna 

urskilja sjuksköterskors, och eventuellt övrig omvårdnadspersonals, perspektiv i studierna 

som valdes ut. På så sätt har antalet valbara studier begränsats ytterligare.  

4.3 Dataanalys 

Efter kvalitetsgranskningen genomfördes en allmän litteraturöversikt där insamlat 

datamaterial analyserades i fyra steg enligt Friberg (2017). De valda studierna ska läsas 

igenom upprepade gånger, för att få en förståelse för innehåll och sammanhang. Sedan 

dokumenteras valda områden, till exempel studiernas syfte, metod och resultat, i en 

översiktstabell. Därefter urskiljs likheter och skillnader i valda områden mellan studierna. 

Till sist sorteras och namnges resultatfynden i olika teman eller kategorier, som svarar an på 

uppsatsens syfte (Friberg, 2017). 

Här följer en beskrivning av de steg som författarna till detta examensarbete utförde under 

dataanalysen. Steg 1. Studierna lästes igenom flera gånger för att få en översikt och förståelse 

för innehållet. Därefter granskades studiernas kvalitet enligt olika granskningsfrågor (Bilaga 

B). För de studier som valdes ut efter kvalitetsgranskningen skapades en artikelmatris (Bilaga 

C) med en sammanfattning av varje studies syfte, metod, resultat och kvalitet. Vid svårigheter 

i något steg av dataanalysen fördes en diskussion mellan författarna för att komma fram till 

en gemensam lösning. Steg 2. En översiktstabell skapades där studiernas syfte, metod och 

resultat sammanställdes och redovisades (Bilaga D). Studiernas syfte och metod jämfördes 

med de i artikelmatrisen för att säkerställa tolkningen. Därefter analyserades studiernas 

resultat enskilt av författarna genom att de olika fynden sorterades i tillfälliga kategorier. 

Författarna var noga med att all data som svarade an på examensarbetets syfte 

sammanställdes och redovisades. Översiktstabellen skapades för att få en god och 

överskådlig grund inför den fortsatta analysen. Steg 3. Därefter fördes en diskussion mellan 

författarna för att enas om kategoriernas benämningar och innehåll. På så sätt säkerställdes 

även att all data uppfattats korrekt inför sammanställningen av det beskrivande resultatet. 

Två huvudkategorier urskildes; Personliga egenskaper som hinder och Bristande 

förutsättningar som hinder, med sammanlagt fem underkategorier. Steg 4. Likheter och 

skillnader i studiernas syfte, metod och resultat sammanställdes i en beskrivande text. Störst 
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vikt lades på studiernas resultat, vilket var centralt för att kunna besvara examensarbetets 

syfte.  

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt vid datainsamlingen för att undvika ett 

selektivt urval där studier väljs ut för att de stödjer den egna ståndpunkten (Friberg, 2017). 

För att undvika att färga examensarbetets resultat av egna värderingar och förkunskaper var 

författarna noga med att söka efter litteratur med ett öppet och kritiskt tillvägagångssätt. 

Litteratursökningen genomfördes med sökord som skulle frambringa studier som besvarade 

examensarbetets syfte utan att prägla sökningen åt ett visst håll. För att stärka den etiska 

trovärdigheten i examensarbetet ställdes etiska krav på de utvalda studierna. Ett krav var att 

studierna skulle genomgått en etisk prövning, som utförs av en etisk kommitté. Ett annat 

krav var att studiedeltagarna skulle fått information om studien för att kunna lämna ett 

informerat samtycke i de fall de ville delta i studien. Deltagandet skulle vara frivilligt och 

deltagarnas konfidentialitet skulle skyddas. Samtliga av examensarbetets utvalda studier har 

uppfyllt ovanstående krav. Vid skapandet av resultatet i en litteraturöversikt är det viktigt att 

använda sig av ett etiskt förhållningssätt där kopiering, plagiering, förvrängning och 

förfalskning undviks (CODEX, 2017b; Polit & Beck, 2016). Resultatet ska även redovisas utan 

hänsyn till egna åsikter eller hypoteser (Polit & Beck, 2016). I detta examensarbete var 

författarna noga med att inte utesluta eller förvränga data som framkommit under 

analysprocessen. All data som svarade an på syftet inkluderades och redovisades i 

resultatdelen, utan egna värderingar. Genom hela arbetet var författarna noga med att ärligt 

och respektfullt referera valda källor enligt APA-systemet, för att undvika plagiering. 

6 RESULTAT   

Examensarbetets syfte är att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Nedan presenteras likheter och skillnader i 

studiernas syfte, metod och resultat. Resultatet fördelas under två huvudkategorier: 

Personliga egenskaper som hinder och Bristande förutsättningar som hinder, med 

sammanlagt fem underkategorier. Personliga egenskaper som hinder innefattar de två 

underkategorierna Sjuksköterskors begränsade kunskap och Sjuksköterskors negativa 

attityd, medan Bristande förutsättningar som hinder innefattar de tre underkategorierna En 

olämplig vårdmiljö, Begränsade resurser och Brister i organisatoriska förutsättningar, se 

Tabell 1. 
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6.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte  

I detta stycke redovisas studiernas deltagare som sjuksköterskor, omvårdnadspersonal eller 

sjukvårdspersonal beroende på vilka yrkeskategorier det var som deltog i studien.  

Fem av de kvalitativa studierna hade som syfte att undersöka sjuksköterskors eller 

omvårdnadspersonalens upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Tre studier 

genomfördes på en akutmottagning (Kondo, Vilella, Borba, Paes & Maftum, 2011; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013), medan två studier 

genomfördes på en somatisk vårdavdelning (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). De resterande två kvalitativa studierna undersökte vilka 

hinder eller svårigheter som sjukvårdspersonal upplevde i omvårdnaden till patienter med 

psykisk ohälsa på en akutmottagning (Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz & Jelinek, 2011; Paes 

& Maftum, 2013), den ena studien undersökte även vilka strategier som sjukvårdspersonal 

upplevde kunde optimera omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa (Weiland m.fl., 

2011). 

Tre av de kvantitativa studiernas syfte var att undersöka omvårdnadspersonalens attityder 

mot patienter med psykisk ohälsa. En av studierna genomfördes med omvårdnadspersonal 

från olika rehabiliteringscenter (Kluit, De Leeuw & Goossens, 2013), en annan genomfördes 

med omvårdnadspersonal från ett flertal vårdcentraler (Ihalainen‐Tamlander, Vähäniemi, 

Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016), och den tredje genomfördes med 

omvårdnadspersonal från en somatisk vårdavdelning (Björkman, Angelman & Jönsson, 

2008). En av studierna syftade även till att undersöka faktorer som kunde förknippas med 

omvårdnadspersonalens attityd (Ihalainen m.fl., 2016). En av de kvantitativa studierna hade 

som syfte att fastställa den kunskap och de attityder som sjukvårdspersonal på allmänna 

sjukhus hade kring psykisk ohälsa (Ndetei, Khasakhala, Mutiso & Mbwayo, 2011). Den sista 

kvantitativa studien syftade till att undersöka kompetensen hos sjuksköterskor som vårdar 

patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar (Švedienė m.fl., 2009). 

6.2 Likheter och skillnader i studiernas metod  

I detta stycke redovisas studiernas deltagare som sjuksköterskor eller omvårdnadspersonal 

beroende på vilka yrkeskategorier det var som deltog i studien. 

Av de 12 studier som ingick i resultatet hade sju en kvalitativ ansats. Av dessa använde sig 

fyra stycken av semistrukturerade intervjuer för att samla in data från sjuksköterskor eller 

omvårdnadspersonal på akutmottagningar (Kondo m.fl., 2011; Marynowski-Traczyk & 

Broadbent, 2011; Weiland m.fl., 2011; Paes & Maftum, 2013). En studie valde att använda sig 

av både fältobservationer och fördjupade fenomenologiska intervjuer med sjuksköterskor 

från fyra olika somatiska vårdavdelningar (Poggenpoel m.fl., 2011). I en studie användes en 

fallstudie där en sjuksköterska fick tänka tillbaka på en situation när sjuksköterskan vårdat 

en patient med psykisk ohälsa och utifrån detta fall svara på intervjufrågor (Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Den sjunde studien använde sig av intervjuer i fokusgrupper med 

sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning (Plant & White, 2013). 
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I två av de kvantitativa studierna användes självuppskattningsformulär för att samla in data, 

den ena genomfördes med sjuksköterskor på 15 olika vårdcentraler (Ihalainen‐Tamlander 

m.fl., 2016) och den andra genomfördes med omvårdnadspersonal från nio olika 

rehabiliteringscenter (Kluit m.fl., 2013). Tre kvantitativa studier använde sig av enkäter för 

sin datainsamling. En studie genomfördes med sjuksköterskor från nio somatiska 

vårdavdelningar (Švedienė m.fl., 2009), en annan studie med sjuksköterskor från tio 

allmänna sjukhus (Ndetei m.fl., 2011) och den tredje studien genomfördes med 

sjuksköterskor från en somatisk vårdavdelning (Björkman m.fl., 2008). 

 

 

Tabell 1. Översikt över de huvudkategorier och underkategorier som framkom i resultatet. 

 
Huvudkategorier 

 
Underkategorier 

 
Personliga egenskaper som hinder 

Sjuksköterskors begränsade kunskap 

Sjuksköterskors negativa attityd 

 
Bristande förutsättningar som hinder  

En olämplig vårdmiljö 

Begränsade resurser 

Brister i organisatoriska förutsättningar 

 

 

6.3 Personliga egenskaper som hinder 

I huvudkategorin Personliga egenskaper som hinder framkom två underkategorier som 

hindrar sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Dessa underkategorier 

var Sjuksköterskors begränsade kunskap och Sjuksköterskors negativa attityd. 

I denna del benämns all omvårdnadspersonal som sjuksköterskor, oavsett om studien 

innefattar övrig omvårdnadspersonal eller ej. Denna avgränsning gjordes då det ansågs 

underlätta för läsaren och då en exakt redogörelse av studiernas deltagare finns beskriven i 

bland annat artikelmatrisen (Bilaga C). De kvalitativa och de kvantitativa studierna 

presenteras som ett gemensamt resultat.  

6.3.1  Sjuksköterskors begränsade kunskap  

Sjuksköterskor upplevde flera svårigheter med att vårda patienter med psykisk ohälsa, både 

på akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar, då de ansåg att de inte hade tillräckligt 

med kunskap för att kunna ge en lämplig omvårdnad (Kondo m.fl., 2011; Weiland m.fl., 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012; Paes & Maftum, 2013; Plant & White, 2013). På 

akutmottagningar upplevde sjuksköterskor att det var svårt att triagera patienter med 

psykisk ohälsa, samt att ställa diagnos och behandla dessa patienter (Paes & Maftum, 2011; 
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Weiland m.fl., 2011; Plant & White, 2013). De upplevde att de inte hade fått träna på att 

vårda denna typ av patient och bristen på erfarenhet gjorde att de inte kände sig förberedda 

för denna uppgift (Kondo m.fl., 2011; Weiland m.fl., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012; 

Paes & Maftum, 2013), vilket orsakade upplevelser av bland annat frustration, osäkerhet, 

rädsla och ilska (Kondo m.fl., 2011; Poggenpoel m.fl., 2011). Sjuksköterskor upplevde att de 

inte visste hur de skulle bete sig i mötet med patienter med psykisk ohälsa (Paes & Maftum, 

2013; Plant & White, 2013), de var osäkra på om deras sätt att kommunicera var till hjälp för 

dessa patienter (Plant & White, 2013), och de hade svårt att förstå patienter och deras 

psykiska sjukdomar (Kondo m.fl., 2011; Poggenpoel m.fl., 2011; Zolnierek & Clingerman, 

2012; Plant & White, 2013).  

Brister i kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa bidrog till frustration hos sjuksköterskor 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). På en somatisk vårdavdelning upplevde 

sjuksköterskor frustration över att inte veta vad som kommer att hända, eftersom de ansåg 

att patienter med psykisk ohälsa hade ett oförutsägbart beteende, var fysiskt och psykiskt 

kränkande, samt var svåra att vårda och samarbeta med. De upplevde stress på grund av att 

de inte kände att de hade kunskap eller förmåga att hantera dessa patienters beteenden 

(Poggenpoel m.fl., 2011).   

Sjuksköterskor från både akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar ansåg att de 

behövde mer utbildning i psykiatrisk omvårdnad samt ökade kunskaper om psykisk ohälsa, 

för att kunna förbättra omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa (Švedienė m.fl., 2009; 

Poggenpoel m.fl., 2011; Plant & White, 2013). Ökad kunskap om psykiska sjukdomar visades 

förbättra sjuksköterskors förmåga att känna igen symptom på psykisk sjukdom, att utvärdera 

symptomens påverkan på patienters beteenden, att interagera med patienter med psykisk 

ohälsa, att upptäcka möjliga hot mot patienters eller andra personers hälsa och liv, samt att 

utvärdera patienters behov av omvårdnad (Švedienė m.fl., 2009). Sjuksköterskor som fått 

extra utbildning om psykiska sjukdomar visade sig vara mer villiga att hjälpa patienter med 

psykisk ohälsa, jämfört med sjuksköterskor som inte fått någon extra utbildning (p=0.033). 

Sjuksköterskor med utbildning ansåg även i lägre grad än de utan utbildning att patienter 

med psykisk ohälsa var skräckinjagande (p=0.033). Dessutom minskade upplevelsen av att 

vara i fara i mötet med dessa patienter hos sjuksköterskor med extra utbildning (p=0.049). 

Extrautbildade sjuksköterskor ansåg även i lägre grad att patienter med psykisk ohälsa borde 

segregeras från patienter med endast somatisk ohälsa (p=0.026) (Ihalainen-Tamlander m.fl., 

2016). 

Sjuksköterskors arbetslivserfarenhet hade en positiv inverkan på deras kunskap och förmåga 

att utföra en god omvårdnad (Švedienė m.fl., 2009; Plant & White, 2013). Sjuksköterskor 

med längre erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning beskrev att deras erfarenhet 

hjälpte dem att bättre förstå hur de skulle bemöta patienter med psykisk ohälsa och deras 

behov. De beskrev sin erfarenhet som en utökad kunskap som ledde till en förmåga att se 

“den större bilden”, att inte döma, och att kunna anpassa sig till olika typer av åtgärder och 

situationer för att på bästa sätt hjälpa och vårda patienter med psykisk ohälsa och få dem att 

känna sig trygga, bekväma och omhändertagna (Plant & White, 2013). Sjuksköterskors 

arbetslivserfarenhet uppvisade en signifikant korrelation med deras kunskapsnivå. Ju längre 

sjuksköterskor hade arbetat desto mer kunskap hade de om användning av psykiatriska 



14 

mediciner (r=0.76; p<0.05), att upptäcka möjliga hot mot patienters eller andra personers 

hälsa och liv (r=0.292; p<0.01), samt att lösa konflikter som orsakats av patienter med 

psykisk ohälsa (r=0.245; p<0.01) (Švedienė m.fl., 2009). Sjuksköterskor med frekvent 

kontakt med patienter med psykisk ohälsa upplevde en känsla av kompetens i omvårdnaden 

till dessa patienter (Kluit m.fl., 2013), medan sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

upplevde osäkerhet och rädsla i omvårdnaden till dessa patienter (Kondo m.fl., 2011).  

6.3.2 Sjuksköterskors negativa attityd 

I en kvantitativ studie av Kluit m.fl. (2013) analyserades sjuksköterskors attityd mot 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskors upplevelse av att ha kompetens (r=0.676), 

samt upplevelse av att ha support (r=0.347) visade starkast korrelation med deras attityd 

mot patienter med psykisk ohälsa. Attityden kunde även påverkas av sjuksköterskors 

personliga egenskaper; personlighetsdragen att vara utåtriktad, emotionellt stabil, och öppen 

för nya erfarenheter uppvisade signifikant korrelation med deras attityd. Studien undersökte 

även hur olika faktorer påverkade sjuksköterskors attitydnivå. Sjuksköterskors tidigare 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa, samt hur ofta de vårdade denna 

patientgrupp kunde korreleras med deras attitydnivå. Detsamma gällde för sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa, och ifall de fått extra utbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad. Den största skillnaden i attitydnivån fanns för sjuksköterskors 

tidigare upplevelser; de sjuksköterskor som haft negativa upplevelser uppvisade en mer 

negativ attityd, medan de som haft positiva upplevelser uppvisade en mer positiv attityd 

(Kluit m.fl., 2013).  

I en annan studie skilde sig sjuksköterskors attityder åt beroende på vilken typ av psykisk 

ohälsa patienter led av. Sjuksköterskor hade mer fördomar och en mer negativ attityd mot 

patienter med schizofreni, jämfört med mot patienter som led av svår depression eller 

panikattacker (Björkman m.fl., 2008). Fördomar mot patienter med psykisk ohälsa orsakade 

diskriminering mot patienter och svårigheter för sjuksköterskor att utföra korrekt 

omvårdnad på en akutmottagning (Paes & Maftum, 2013). På en vårdavdelning upplevde 

84.4% av sjuksköterskorna att patienter med psykisk ohälsa inte fick sämre vård än patienter 

utan psykisk ohälsa. 75.0% av sjuksköterskorna beskrev att de inte utsatte dessa patienter för 

förnedring och 89.1% menade att de inte undvek dessa patienter. I samma studie ansåg 

64,1% av sjuksköterskorna att patienter med psykisk ohälsa endast kunde behandlas av 

psykiatrisjuksköterskor (Švedienė m.fl., 2009), medan det i en annan studie var 22.5% av 

sjuksköterskorna som ansåg detta (Ndetei m.fl., 2011).  

6.4 Bristande förutsättningar som hinder 

I huvudkategorin Bristande förutsättningar som hinder framkom tre underkategorier som 

hindrar sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Dessa underkategorier 

var En olämplig vårdmiljö, Begränsade resurser och Brister i organisatoriska 

förutsättningar. 
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I denna del benämns all omvårdnadspersonal som sjuksköterskor, oavsett om studien 

innefattar övrig omvårdnadspersonal eller ej. Denna avgränsning gjordes då det ansågs 

underlätta för läsaren och då en exakt redogörelse av studiernas deltagare finns beskriven i 

bland annat artikelmatrisen (Bilaga C). De kvalitativa och de kvantitativa studierna 

presenteras som ett gemensamt resultat.  

6.4.1  En olämplig vårdmiljö 

Sjuksköterskor beskrev att akutmottagningen inte var anpassad för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Weiland mfl., 2011; Plant & White, 

2013;), och att miljön till och med kunde förvärra tillståndet hos dessa patienter. 

Sjuksköterskor upplevde att stress, hög ljudvolym och många intryck var mer regel än 

undantag på en akutmottagning. De upplevde att denna miljö inte bidrog till en effektiv vård 

av patienter med psykisk ohälsa, som ansågs behöva en lugn miljö för att inte skapa ännu 

mer stress (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskor ansåg även att den 

stressiga miljön på akutmottagningen hindrade dem från ett givande samtal med dessa 

patienter. De menade att denna patientgrupp behövde ett mer privat och lugnt utrymme för 

att kunna ta till sig och ge information på ett korrekt sätt (Weiland mfl., 2011).  

Miljön på akutmottagningar och vårdavdelningar ansågs varken vara säker för patienter eller 

för personal, då den inte var lämpad för att ge vård till patienter med psykisk ohälsa 

(Poggenpoel m.fl., 2011; Paes & Maftum, 2013). Säkerheten på en somatisk vårdavdelning 

upplevdes vara låg då det varken fanns säkerhetsdörrar eller samma tillgång till vakter som 

på en psykiatrisk vårdavdelning. Detta upplevdes kunna leda till oönskade händelser där 

patienter eller personal for illa (Poggenpoel m.fl., 2011). I en studie var det 28,9% av 

sjuksköterskorna som ansåg att miljön på en somatisk vårdavdelning var orsak till att 

oönskade händelser uppstod (Švedienė m.fl., 2009). Ett hinder som försvårade en säker 

omvårdnad på en akutmottagning var att inte tillräckligt med material fanns för att kunna 

vårda patienter med psykiska ohälsa, till exempel material för att kunna bälta patienter vid 

behov utan att skada dem (Paes & Maftum, 2013). Mer erfarna sjuksköterskor ansåg att 

omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa kunde förbättras om denna patientgrupp 

vårdades avskilt från övriga patienter, med en specialiserad personal i en miljö som var 

anpassad för psykiatrisk omvårdnad (Kondo m.fl., 2011). Genom att skapa en avskild miljö 

på akutmottagningar där endast patienter med psykisk ohälsa vårdas kunde det enligt 28,1% 

av sjuksköterskorna i en studie leda till en bättre och säkrare omvårdnad för både patienter 

och personal (Švedienė m.fl., 2009). 

6.4.2 Begränsade resurser 

Sjuksköterskor upplevde patienter med psykisk ohälsa som mer tidskrävande att vårda än 

patienter utan psykisk ohälsa. Sjuksköterskor på både akutmottagningar och somatiska 

vårdavdelningar beskrev att de inte hade den extra tid som behövdes och att det inte fanns 

tillräckligt med personal för att kunna ge dessa patienter en lämplig omvårdnad 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Poggenpoel m.fl., 2011; Weiland m.fl., 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012; Paes & Maftum, 2013; Plant & White, 2013). Patienter med 



16 

psykisk ohälsa ansågs störa sjuksköterskors flyt och struktur i arbetet, och kraven på 

omvårdnaden upplevdes som oproportionerliga mot den befintliga tiden, vilket skapade 

frustration (Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskor som arbetade på en 

akutmottagning beskrev det hektiska arbetet och de korta patientmötena som hinder för att 

kunna tillgodose de emotionella behoven hos dessa patienter. De menade att det inte fanns 

tid att upprätthålla den terapeutiska relationen som ligger till grund för omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskor som 

arbetade på somatiska vårdavdelningar ansåg att olika omständigheter inverkade på att dessa 

patienter orsakade oönskade händelser, som till exempel att de rymde från avdelningen, 

skadades under rymningen, eller begick självmord. 21.9% av sjuksköterskorna ansåg att 

tidsbrist var den främsta faktorn till oönskade händelser, medan 18.8% ansåg att 

personalbrist var den främsta faktorn (Švedienė m.fl., 2009). 

6.4.3 Brister i organisatoriska förutsättningar 

Sjuksköterskor ansåg att rutinerna och organisationen på både akutmottagningar och 

somatiska vårdavdelningar behövde förbättras för att omvårdnaden till patienter med 

psykisk ohälsa skulle bli bättre (Zolnierek & Clingerman, 2012; Paes & Maftum, 2013). 

Sjuksköterskor ansåg att det inte fanns någon struktur för att kunna ta hand om denna 

patientgrupp på en akutmottagning och att vårdteamet inte hade några rutiner för sådana 

situationer (Paes & Maftum, 2013). Sjuksköterskor beskrev även frustration över att dessa 

patienter hade negativ inverkan på flödet och arbetsbelastningen på akutmottagningen då de 

återkom gång på gång. De upplevde att deras omvårdnad inte räckte till då patienternas 

tillstånd inte tycktes förbättras (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Förutom brister i 

rutiner och organisation ansåg sjuksköterskor som arbetade på somatiska vårdavdelningar 

att den starka fokuseringen på patienters fysiska behov försvårade omvårdnaden av patienter 

med psykisk ohälsa (Poggenpoel m.fl., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). En 

sjuksköterska beskrev att hon upplevde att hon behövde vara “på tå” hela tiden när hon 

vårdade dessa patienter, för att patienterna, sjuksköterskan själv och personer runt omkring 

skulle vara säkra. Detta skapade spänningar och en ökad rädsla. Den ständiga vaksamheten 

ansågs påverka alla aspekter av omvårdnaden och sjuksköterskans beteende mot patienterna 

(Zolnierek & Clingerman, 2012). 25.0% av sjuksköterskorna i en studie efterfrågade en 

möjlighet att konsultera psykiatriker för att minska problemen med oönskade händelser med 

patienter med psykisk ohälsa (Švedienė m.fl., 2009). Support visade sig vara den viktigaste 

faktorn för att sjuksköterskor skulle känna sig tillräckligt kompetenta för att vårda dessa 

patienter (r=0.318; p<0.001). Det var dock oklart om supporten skulle komma från kollegor, 

chefer eller psykiatriker för att vara mest effektiv (Kluit m.fl., 2013). 



17 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras först examensarbetets resultat utifrån de centrala delar som 

framkommit i dataanalysen. Därefter sker en diskussion av examensarbetets metod och 

genomförande i en metoddiskussion, utifrån den valda metoden och kvalitetsbegreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Till sist diskuteras examensarbetets etiska 

ställningstaganden i en etikdiskussion. 

7.1  Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Nedan diskuteras studiernas syfte och 

metod, samt examensarbetets resultat i relation till tidigare forskning, lagar och 

styrdokument, och det vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Travelbees (1971) 

mellanmänskliga relation. 

7.1.1  Studiernas syfte och metod 

De 12 studierna som ingick i resultatet använde sig av olika datainsamlingsmetoder. Fyra av 

de kvalitativa studierna använde sig av semistrukturerade intervjuer, där forskare utgår ifrån 

en struktur med öppna frågor men anpassar sig till vad som kommer upp i intervjun. Genom 

att använda öppnar frågor i en intervju ger det deltagarna utrymme att utförligt beskriva sina 

upplevelser. Genom att sjuksköterskor får sätta sina egna ord på sina upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa kan examensarbetets syfte besvaras på ett tydligt och 

beskrivande sätt. Enligt Danielson (2017) ökar detta studiernas tillförlitlighet då forskarna 

inte kan styra studiernas resultat på samma sätt som vid intervjuer med stängda frågor. 

Genom semistrukturerade intervjuer har de kvalitativa studierna belyst sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa, där både hinder och 

lösningar för omvårdnaden har beskrivits.  

En kvalitativ studie gjorde en intervju i fokusgrupp, vilket innebär att ett givet ämne 

diskuteras i en grupp av studiedeltagare. Enligt Wibeck (2017) lämpar sig denna metod för 

studier som vill undersöka komplexa ämnen, där människors erfarenheter, argument, motiv 

och värderingar är i fokus. Genom studiedeltagarnas egna beskrivelser och diskussioner i 

gruppen kunde forskarna undersöka sjuksköterskors upplevelser och känslor av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Wibeck (2017) menar att denna metod fungerar allra bäst om 

fokusgruppen är homogen och att gruppen består av deltagare som inte känner varandra 

sedan innan. I studien var fokusgruppen homogen, då samtliga studiedeltagare arbetade på 

en akutmottagning. Däremot var inte studiedeltagarna okända för varandra då de arbetade 

på samma akutmottagning. Detta kan tänkas påverka studiens tillförlitlighet både positivt 

och negativt, då gruppdiskussionen skulle kunna påverkas av den redan etablerade 

gruppdynamiken och jargongen som finns på arbetsplatsen. Om arbetsgruppen kan ha en 

öppen diskussion där alla får komma till tals och verkligen vågar uttrycka sina upplevelser 

anses ett tillförlitligt resultat kunna erhållas. Däremot om arbetsgruppen har betydande 
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roller sedan tidigare som påverkar diskussionen kan resultatet komma att påverkas på ett 

sätt som inte främjar studiens tillförlitlighet. Detta skulle till exempel kunna vara om 

deltagarna påverkas av varandras åsikter, eller om vissa deltagares åsikter väger mer än 

andras.  

En kvalitativ studie använde sig av fenomenologiska intervjuer, vilket innebär att öppna 

frågor används för att studiedeltagarna ska få berätta om sina upplevelser och erfarenheter i 

relation till ett specifikt fenomen. Denna studie använde sig också av en fallstudie. Det var 

totalt två kvalitativa studier som använde sig av fallstudier, där de utgick ifrån varsitt fall från 

en somatisk vårdavdelning som studiedeltagarna fick diskutera. Enligt Polit och Beck (2016) 

är fallstudier lämpliga när forskarna vill förstå varför en individ tänker, beter sig, eller 

utvecklas i en viss riktning. Studiernas syften var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa studier har bidragit till data som tydligt och 

beskrivande svarar an på examensarbetets syfte. Genom att använda sig av fallstudier 

förstärks studiernas överförbarhet, dock begränsas överförbarheten till den kontext som 

fallet i studien beskriver. Dessa studier har förstärkt examensarbetets överförbarhet vad 

gäller hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa på somatiska 

vårdavdelningar, då båda studierna utgick ifrån fall på somatiska vårdavdelningar. Däremot 

kanske inte resultatet kan överföras till alla patienter med psykisk ohälsa då dessa kan lida av 

många olika sjukdomar och tillstånd som studiernas fall inte innefattat.  

Av de kvantitativa studierna var det tre som använde sig av enkäter för datainsamlingen. 

Enkätstudier kan samla in och sammanställa information från ett stort antal deltagare på 

kort tid vilket ger bredd till studien. Studierna beskrev noggrant hur de utformat sina 

enkäter, vilket ökar deras reliabilitet. Genom enkätstudier kunde studierna undersöka 

sjuksköterskors kunskap och attityder i omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa. Detta 

har bidragit till viktiga orsakssamband som bland annat besvarat vad som påverkar 

sjuksköterskors attityd och hur deras kunskapsnivå påverkar omvårdnaden. 

Två av de kvantitativa studierna använde sig av självuppskattningsformulär med likertskala. 

Detta innebär att studiedeltagarna får ange till vilken grad de instämmer eller inte instämmer 

med olika påståenden. Enligt Polit och Beck (2016) är detta ett sätt att mäta 

studiedeltagarnas attityder mot ett visst fenomen. Studierna undersökte sjuksköterskors 

attityder mot patienter med psykisk ohälsa, samt vilka faktorer som låg bakom deras 

attityder. Detta har både gett en djupare förståelse för hur sjuksköterskors attityd påverkar 

omvårdnaden och kunskap om hur negativa attityder kan förebyggas. Båda studierna testade 

sina formulär på en grupp frivilliga för att kontrollera om svårigheter fanns i hur frågorna 

kunde tolkas eller förstås, vilket ökar studiernas reliabilitet.  

 

7.1.2 Examensarbetets resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att deras kunskap var otillräcklig gällande 

psykisk ohälsa. De upplevde stress och frustration då de inte visste hur det skulle bemöta 

eller kommunicera med patienter med psykiska ohälsa, samt då de upplevde att patienterna 
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var svåra att förstå sig på. Detta bekräftas i tidigare forskning som beskriver att patienter 

med psykisk ohälsa upplever att sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap om psykiska 

sjukdomstillstånd eller om hur de ska bemöta patienter med psykisk ohälsa (Clarke m.fl., 

2007). I resultatet framkom att sjuksköterskors brist på kunskap kunde leda till att de 

upplevde osäkerhet och rädsla vid omvårdnad till dessa patienter. Osäkerhet och rädsla kan 

tänkas bidra till fördomar och negativa attityder, vilket i sin tur skulle kunna påverka 

sjuksköterskors omvårdnad. Resultatet visade även att sjuksköterskor upplevde att deras 

erfarenhet hade betydelse för omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa. Längre 

erfarenhet bidrog till en ökad kunskap och förmåga att anpassa omvårdnaden för att på bästa 

sätt hjälpa dessa patienter. Genom ökad kunskap om psykisk ohälsa är det möjligt att 

sjuksköterskor skulle kunna få bättre förutsättningar för att utföra en lämplig omvårdnad. 

Om sjuksköterskor upplever att de har förmåga att bemöta patienter med psykisk ohälsa och 

kunskap om hur lämplig omvårdnad kan genomföras skulle den upplevda stressen kunna 

minska och tryggheten öka i vården, både för sjuksköterskor och patienter. Genom ökad 

kunskap och trygghet skulle även relationen mellan sjuksköterska och patient kunna 

fördjupas. Enligt Travelbee (1971) är en fördjupad relation, där sjuksköterskan ser patientens 

unika behov, betydelsefull för att en mellanmänsklig relation ska kunna utvecklas mellan 

patient och sjuksköterska. Den mellanmänskliga relationen är grundläggande för att 

sjuksköterskan ska kunna uppfylla sina omvårdnadsmål. 

I resultatet beskrev sjuksköterskor akutmottagningens miljö som ett hinder i omvårdnaden 

till patienter med psykisk ohälsa. Miljön ansågs inte vara anpassad för dessa patienter eller 

för sjuksköterskors omvårdnad till dem. Den stressiga miljön och sjuksköterskors tidsbrist 

gjorde det svårt för dem att skapa en vårdande relation till patienter med psykisk ohälsa, då 

detta kräver mycket tid. Tidigare forskning visar att även patienter upplever att miljön på 

akutmottagningar påverkar deras psykiska hälsa negativt. Akutmottagningarnas miljö 

beskrivs vara hektisk med långa väntetider, vilket inte anses vara optimalt för patienter som 

redan är psykiskt påfrestade (Harris m.fl., 2016). Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet är 

tid viktigt för att kunna skapa en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient. I 

dessa möten behöver sjuksköterskan se patienten som en unik människa där iakttagelse sker 

av det fysiska så väl som det psykiska, sociala och andliga för att på bästa sätt kunna påbörja 

skapandet av den mellanmänskliga relationen (Travelbee, 1971). Om inte sjuksköterskan får 

tillräckligt med tid för att se patienten och dennes unika behov skulle det kunna finnas en 

risk att sjuksköterskan vårdar patienten utifrån tidigare erfarenheter. Detta kan tänkas 

hindra en individuell bedömning av patienten, som enligt Travelbee (1971) är betydelsefullt 

för skapandet av en mellanmänsklig relation och utförandet av en god omvårdnad. Att som 

patient inte bli sedd som sin unika person och istället bli bemött utifrån generella 

antaganden och förutfattade meningar skulle kunna göra att patienten upplever 

diskriminering. Detta styrks av tidigare forskning som visar att patienter med psykisk ohälsa 

upplever sig diskriminerade inom den somatiska vården (Wheeler m.fl., 2014; Morgan m.fl., 

2016).  

I resultatet upplevde sjuksköterskor att deras fördomar och negativa attityder mot patienter 

med psykisk ohälsa kunde leda till diskriminering och att detta gjorde det svårt för dem att ge 

en god omvårdnad. Att en bristfällig omvårdnad sker till följd av sjuksköterskors fördomar 

och negativa attityder går emot styrdokument och lagar som säger att sjuksköterskors 
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omvårdnad ska grunda sig på ett etiskt förhållningssätt med respekt för alla människors lika 

värde (SFS 2017:30; SSF Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; SFS 2014:821; SSF Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Att gå in i en omvårdnadssituation med fördomar och negativ 

attityd till patienter behöver inte alltid påverka sjuksköterskors beteenden men risken är stor 

då en attityd stödjer sociala uppfattningar och bedömningar, samt har beteendemässiga 

komponenter (Rogers & Pilgrim, 2014). Resultatet visade att en negativ attityd kan leda till 

att sjuksköterskors vilja att hjälpa patienter minskar. En negativ attityd kan även tänkas 

påverka förmågan att visa empati och sympati. Attityder beskrivs påverka benägenheten att 

handla med eller mot en person (Nationalencyklopedin, 2017b). Att uppvisa empati, sympati 

och en vilja att hjälpa är förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna skapa en 

mellanmänsklig relation till patienten (Travelbee, 1971). Förutom att vilja hjälpa och att 

känna empati och sympati för patienten behöver sjuksköterskan göra en individuell 

bedömning av varje patient för att kunna skapa denna relation. Oavsett diagnoser eller 

symtom är en människa så frisk eller sjuk som hen känner sig, då upplevelsen av hälsa och 

ohälsa är subjektiv utifrån varje människas individuella upplevelser (Travelbee, 1971). Detta 

perspektiv kan anses klargöra betydelsen av sjuksköterskors attityd mot patienter med 

psykisk ohälsa och vikten av deras förmåga att kunna göra en individuell bedömning av varje 

patient.  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att rutinerna och strukturen behövde förbättras 

på både somatiska vårdavdelningar och akutmottagningar för att kunna förbättra 

omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa. De ansåg att det inte fanns några tydliga 

riktlinjer för hur omvårdnaden skulle anpassas till dessa patienter. En stressig vårdmiljö med 

brist på tid och rutiner ledde till frustration hos sjuksköterskor då kraven på omvårdnaden 

uppfattades som oproportionerliga mot den befintliga tiden och oklara riktlinjer. 

Sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar ansåg även att det starka fokus som fanns på 

patienters fysiska tillstånd gjorde det svårt att ge patienter med psykisk ohälsa en lämplig 

omvårdnad. Enligt tidigare forskning vårdas patienter med psykisk ohälsa frekvent inom den 

somatiska vården (Wheeler m.fl., 2014; Penfold m.fl., 2016;), då de generellt har en sämre 

fysisk hälsa än personer utan psykisk ohälsa (Teesson m.fl., 2011; Wheeler m.fl., 2014). 

Dessutom är vårdtiden på somatiska vårdavdelningar längre för patienter med psykisk ohälsa 

(Bressi m.fl., 2006). Detta kan anses belysa vikten av att sjuksköterskor borde ha kunskap 

om att främja både patienters fysiska och psykiska hälsa. För att öka den somatiska vårdens 

möjligheter att tillgodose alla patienters behov skulle verksamhetens rutiner och 

organisatoriska förutsättningar kunna behöva ses över.  

Majoriteten av resultatet från de kvalitativa studierna var samstämmigt, det var ingen studies 

resultat som var markant avvikande. Resultatet visade att sjuksköterskor i regel ansåg att de 

hade för lite kunskap och erfarenhet för att kunna ge en lämplig omvårdnad till patienter 

med psykisk ohälsa. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning, där patienter 

upplever att sjuksköterskors kunskap brister och att de inte får den omvårdnad de behöver 

(Wheeler m.fl.,2014; Morgan m.fl., 2016). Brister i omvårdnaden som gör att patienter inte 

får en lämplig omvårdnad eller den vård som de behöver är alarmerande då det skulle kunna 

leda till allvarliga konsekvenser för dessa patienter som redan är särskilt sårbara. Resultatet 

från de kvantitativa studierna visade både likheter och skillnader jämfört med de kvalitativa 

studiernas resultat. En likhet var till exempel att de kvantitativa studierna också visade att 
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sjuksköterskor upplevde sig ha bristfällig kunskap om psykisk ohälsa. Att både kvalitativa 

och kvantitativa studier påvisar brister i sjuksköterskors kunskap ökar tillförlitligheten i 

examensarbetets resultat då liknande resultat erhållits från olika typer av studier. En skillnad 

i resultat fanns angående sjuksköterskors attityd. I de kvalitativa studierna upplevde 

sjuksköterskor att det fanns negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa, vilket 

ansågs leda till en sämre omvårdnad. I de kvantitativa studierna hade sjuksköterskor 

generellt sett en mer positiv attityd. Denna skillnad i resultat kan ses som något positivt, då 

det visar att sjuksköterskor inte enbart har en negativ attityd, utan att det finns de som har en 

mer positiv attityd. Då kvalitativa och kvantitativa studier främst utgick ifrån olika aspekter 

när de studerade sjuksköterskors attityd kan inte allt resultat jämföras. Ingen av de 

kvalitativa eller kvantitativa studierna redovisade ett klart avvikande resultat.  

7.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för detta examensarbete var Fribergs (2017) beskrivning av en allmän 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan göras för att beskriva och ge en överblick över den 

kunskap som finns inom ett visst område (Friberg, 2017). Denna metod ansågs lämplig för 

att besvara syftet för detta examensarbete, vilket var att identifiera hinder för 

sjuksköterskans omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Kritik som 

kan riktas mot en allmän litteraturöversikt är risken för ett selektivt urval, där författarna 

väljer studier utifrån egna förkunskaper och ståndpunkter. För att undvika detta är det 

viktigt att ha ett öppet sinne och ett kritiskt förhållningssätt vid insamling av data till en 

allmän litteraturöversikt (Friberg, 2017). Författarna har under hela processens gång arbetat 

utifrån ståndpunkterna ovan för att undvika den egna förförståelsens inverkan och på så sätt 

få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Ett alternativ till den allmänna 

litteraturöversikten hade kunnat vara en systematisk litteraturöversikt. En systematisk 

litteraturöversikt är mer omfattande än en allmän litteraturöversikt och ställer högre krav på 

tillförlitlighet (Rosén, 2017). Författarna upplevde att denna metod inte var möjlig med tanke 

på omfattning och tidsram. Det är tänkbart att en empirisk studie hade varit det bästa 

alternativet för att svara an på examensarbetets syfte. Genom att intervjua sjuksköterskor 

inom somatisk vård och observera deras möten med patienter med psykisk ohälsa skulle ett 

trovärdigt och överförbart resultat kunna erhållas. Denna metod var dock inte ett alternativ 

för detta examensarbete då det inte fanns tillräckligt med tid eller kunskap. 

Att endast utgå ifrån kvalitativa eller kvantitativa studier var inte ett alternativ då 

datainsamlingen inte gav tillräckligt med studier för att kunna fokusera på endast en utav 

ansatserna. Därför används både kvalitativa och kvantitativa studier som grund för att svara 

an på examensarbetets syfte. Författarna har under processens gång arbetat för att 

examensarbetet ska hålla hög kvalitet genom att säkra tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. 

Vid användandet av en allmän litteraturöversikt analyseras redan bearbetat material. För att 

en litteraturöversikt ska vara tillförlitlig ska det säkerhetsställas att det är den nyaste 

forskningen inom området som används, samt att trovärdiga och sanningsenliga studier 
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används till resultatet. Ett kritiskt förhållningssätt ska upprätthållas vid val av studier, där 

ställning ska tas till bland annat studiernas metod, resultat och diskussion (Friberg, 2017). 

Författarna valde att endast använda studier som var vetenskapligt granskade, så kallat “peer 

reviewed”. För att säkerhetsställa tillförlitligheten ytterligare granskades varje studie 

noggrant utifrån Fribergs (2017) kvalitetsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts för att ge examensarbetets resultat både 

bredd och djup, vilket ökar tillförlitligheten. Datamaterialet har redovisats så sanningsenligt 

som möjligt utan egna tolkningar. Med ovanstående argument anses tillförlitligheten i detta 

examensarbete vara hög. 

Giltigheten i examensarbetet kan påvisas genom att författarna så noga som möjligt redovisat 

för hur de har gjort och motiverat för de val som tagits. Studien ska även besvara syftet, det 

vill säga att den undersöker vad den är avsedd att undersöka (Polit & Beck, 2016). 

Författarna började med att välja ut lämpliga databaser för sökning av vetenskapliga artiklar. 

Cinahl Plus och PubMed valdes ut då de innehåller en stor mängd vårdvetenskapliga artiklar 

inom omvårdnad. Sökorden som användes vid sökningarna valdes ut för att innefatta studier 

som svarade an på examensarbetets syfte, utan att färga resultatet med egna förkunskaper. 

Studier som behandlade sjuksköterskans perspektiv och omvårdnad av patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk vård valdes ut. I en av de kvantitativa studierna var det svårare 

att urskilja resultat som tydligt svarade an på examensarbetets syfte. Studien undersökte 

sjuksköterskors attityder mot patienter med psykisk ohälsa beroende på vilken psykisk 

sjukdom patienten led av. Studien användes till examensarbetets resultat då författarna 

ansåg att den bidrog med en värdefull infallsvinkel om hur olika psykiska sjukdomstillstånd 

påverkar sjuksköterskors attityd. Efter kvalitetsgranskningen av studierna analyserades deras 

resultat genom att författarna läste studierna flera gånger för att kunna göra en korrekt 

tolkning. Därefter valde författarna enskilt ut de delar av resultatet som svarade an på syftet, 

för att sedan diskutera resultatet tillsammans och skapa kategorier. Genom att arbeta på 

detta systematiska sätt har författarna försäkrat sig om att allt resultat från studierna som 

svarade an på syftet har redovisats i resultatdelen. På så sätt har examensarbetets giltighet 

stärkts.  

Med överförbarhet menas att resultatet ska gå att överföra till andra grupper i en annan 

kontext (Polit & Beck, 2016). Genom att använda datamaterial från olika länder ger det ett 

bredare perspektiv, men det kan även ge ett splittrat resultat. För att öka överförbarheten till 

den svenska sjukvården skulle helst bara studier från Sverige, eller möjligtvis Norden, ha 

använts. Detta var dock omöjligt med tanke på att datainsamlingen endast genererade i en 

svensk och en finsk studie som besvarade examensarbetets syfte. En nackdel som 

uppfattades i och med att studier från olika länder och världsdelar användes var att alla 

länder inte har en likvärdig sjuksköterskeutbildning, vilket påverkar jämförelsen mellan 

studierna. Författarna upptäckte svårigheter i att urskilja endast sjuksköterskors perspektiv i 

studier gjorda utanför Europa då all omvårdnadspersonal benämndes som “nurses”. Detta 

innebar att det fanns yrkeskategorier med i studierna som var på en utbildningsnivå mellan 

den svenska sjuksköterskan och undersköterskan. Denna problematik löstes genom att 

innefatta all omvårdnadspersonal från dessa studier. Detta ansågs inte förvränga 

examensarbetets resultat då omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa är det centrala i 

arbetet och där ingår både sjuksköterskor och undersköterskor. Trots att studiernas ursprung 
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skiljde sig åt var det ingen studies resultat som var avvikande. Detta tyder ändå på att 

examensarbetet har en godkänd överförbarhet. 

7.3  Etikdiskussion 

Författarna har inte stött på några etiska problem under arbetets gång. Samtliga studier som 

använts har blivit granskade och godkända av en etisk kommitté, för att skydda 

studiedeltagarnas värdighet, integritet och konfidentialitet. För att säkerhetsställa 

vetenskaplig kvalitet har studierna som valts ut genomgått en peer review. Författarna har på 

olika sätt arbetat för att undvika förvrängning och förfalskning. Lexikon har använts som 

hjälp för korrekt översättning av studierna. Genom att läsa och analysera studierna var för sig 

och sedan diskutera tillsammans har risken för misstolkning av studiernas innehåll 

minimerats och tolkningens tillförlitlighet förstärkts. Författarna har noggrant redovisat allt 

resultat som besvarat examensarbetets syfte. För att undvika plagiering har referenser 

angetts enligt APA-systemet. 

8 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Resultatet visade att sjuksköterskors 

begränsade kunskap, fördomar och negativa attityd kan ha en hindrande inverkan på deras 

omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa för att kunna ge en lämplig omvårdnad till dessa 

patienter. För att öka kunskapen och minska fördomar och negativa attityder hos 

yrkesverksamma sjuksköterskor bör mer utbildning inom psykisk ohälsa tillhandahållas på 

arbetsplatserna. Under grundutbildningen bör även mer utbildning ske inom psykisk ohälsa 

och bemötandet till dessa patienter. Sjuksköterskors omvårdnad kan också hindras av 

befintliga förutsättningar i form av vårdmiljö, resurser och organisation. Sjuksköterskor 

upplevde att miljön på akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar inte var lämpad för 

patienter med psykisk ohälsa, vilket skapade stress hos både personal och patienter. 

Sjuksköterskor upplevde att patienter med psykisk ohälsa krävde mer tid än patienter med 

enbart somatisk ohälsa. De upplevde att de inte hade den tid, den mängd personal, eller de 

rutiner som behövdes för att kunna ge en lämplig omvårdnad.  För att förbättra 

sjuksköterskors förutsättningar att vårda patienter med psykisk ohälsa bör vårdmiljön 

anpassas, resurser utökas, samt rutiner och riktlinjer klargöras. En slutsats som kan dras är 

att sjuksköterskors kunskap, attityd och organisatoriska förutsättningar inte nödvändigtvis 

behöver ha en hindrande inverkan på omvårdnaden, utan kan även ha en positiv effekt. Med 

ökad kunskap, positiv attityd, och goda organisatoriska förutsättningar i form av en lämplig 

vårdmiljö, tillräckliga resurser och tydliga rutiner skulle sjuksköterskors omvårdnad till 

patienter med psykisk ohälsa kunna förändras till det bättre. Eftersom dessa patienter vårdas 
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frekvent inom den somatiska vården är det viktigt att sjuksköterskor har den kunskap och de 

organisatoriska förutsättningar som krävs för att kunna utföra en god och lämplig 

omvårdnad. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Endast ett fåtal studier har gjorts om hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk vård, och därför anses vidare forskning behövas. Under 

arbetets gång har hinder för sjuksköterskors omvårdnad upptäckts i både sjuksköterskors 

personliga egenskaper och deras bristande förutsättningar. Alla fem underkategorier som 

framkommit anses vara nödvändiga att forska vidare på; Sjuksköterskors begränsade 

kunskap, Sjuksköterskors negativa attityd, En olämplig vårdmiljö, Begränsade resurser 

och Brister i organisatoriska förutsättningar. Genom vidare forskning och en ökad kunskap 

om dessa hinder kan förhoppningsvis omvårdnaden till patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård utvecklas och förbättras på både en personlig och en organisatorisk nivå. Detta 

är nödvändigt med tanke på den ökade utvecklingen av psykisk ohälsa i dagens samhälle.  
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Attitude 
Disentangled: A 
Cross-Sectional 
Study into the 
Factors 
Underlying 
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Nurses 
in Dutch 
Rehabilitation 
Centers toward 
Patients with 
Comorbid Mental 
Illness 
/ 
Kluit, M.J. 
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från nio 
rehabiliteringscenter i 
Nederländerna. 
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approach to users 
of a mental health 
emergency room 
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Kondo, E.H. 
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Maftum, M.A. 
 

Att belysa 
omvårdnadspers
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att vårda 
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psykisk ohälsa 
på en 
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samt att 
observera 
bemötandet av 
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Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 13 
omvårdnadspersonal 
från ett akutcenter i 
Brasilien. 

Sjuksköterskor upplevde 
osäkerhet och rädsla i att 
vårda patienter med 
psykisk ohälsa, då de inte 
kände sig tillräckligt 
förberedda eller tränade 
för dessa situationer och 
saknade tillräcklig 
kunskap om olika psykiska 
sjukdomar. Mer erfarna 
sjuksköterskor ansåg att 
omvårdnaden till patienter 
med psykisk ohälsa kunde 
förbättras om de vårdas av 
specialiserad personal, 
avskilt från övriga 
patienter. 

Hög 

Australasian Emer
gency 
Nursing Journal, 
2011. 

What are the 
experiences of 
Emergency 
Department 
nurses in caring 
for clients with a 
mental illness in 
the Emergency 
Department 
/ 
Marynowski-
Traczyk, D. 
Broadbent, M.  
 

Att klargöra 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa 
på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ.  
Fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor från 
en akutmottagning i 
Australien.  
 

Sjuksköterskor upplevde 
att de inte hade den tid 
som behövdes för att 
kunna ge patienter med 
psykisk ohälsa en lämplig 
omvårdnad. Miljön på 
akutmottagningen ansågs 
inte var lämplig. 
Sjuksköterskor förstod 
inte varför patienter med 
psykisk ohälsa återkom till 
akutmottagningen och 
upplevde stor frustration 
över detta. 

Hög 

African Journal of 
Psychiatry, 2011. 

Knowledge, 
attitude and 
practice 
(KAP) of mental 
illness among staff 
in general medical 
facilities in 
Kenya: practice 
and policy 
implications 
/ 
Ndetei, D.M. 
Khasakhala, L.I. 
Mutiso, V. 
Mbwayo, A.W. 

Att fastställa den 
kunskap och de 
attityder som 
sjukvårdsperson
al på allmänna 
sjukhus har 
kring psykisk 
ohälsa. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie där 
en enkät besvarades 
av 326 sjuksköterskor 
från tio allmänna 
sjukhus i Kenya. 

29.4% av sjuksköterskorna 
hade en klart positiv 
attityd mot patienter med 
psykisk ohälsa, medan 
9.5% hade en klart negativ 
attityd. 34.2% av 
sjuksköterskorna ansåg sig 
ha god kunskap om 
psykiska sjukdomar, 
medan 8.5% ansåg sig inte 
ha någon kunskap, och 
57.3% kände sig osäkra på 
sin kunskap. 

Hög 

Journal of Nursing 
UFPE On Line, 
2013. 

Difficulties of 
nursing team of a 
general hospital in 
the care of patient 
with mental 
disorder 
/ 
Paes, M.R. 

Att identifiera 
svårigheter som 
omvårdnadspers
onal upplever 
vid omvårdnad 
till patienter 
med psykisk 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor från 
en akutmottagning i 
Brasilien. 

Fyra teman skapades som 
hade en negativ inverkan 
på sjuksköterskors 
omvårdnad till patienter 
med psykisk ohälsa: 
- Otillräcklig kunskap om 
psykisk ohälsa  

Medel 
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Maftum, M.A. 
 

ohälsa på en 
akutmottagning. 

- Fördomar mot patienter 
med psykisk ohälsa 
- Brister i den fysiska 
organisationen på 
akutmottagningen 
- Olämplig miljö för 
patienter med psykisk 
ohälsa 

Issues in Mental 
Health Nursing, 
2013. 

Emergency Room 
Psychiatric 
Services: A 
Qualitative Study 
of Nurses’ 
Experiences 
/ 
Plant, L.D. 
White, J.H. 
 

Att undersöka 
och beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
känslor av att 
vårda patienter 
med psykisk 
ohälsa på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ.  
Intervjuer i 
fokusgrupper med tio 
sjuksköterskor från 
en akutmottagning i 
USA.  
 

Fyra teman hittades, som 
alla kan sammanfattas 
med det övergripande 
temat “Maktlöshet”. 
Sjuksköterskor upplevde 
bland annat svårigheter i 
att triagera patienter med 
psykisk ohälsa och att 
kommunicera med dem. 
Sjuksköterskor upplevde 
även att de inte hade den 
kunskap och support som 
behövdes för att kunna ge 
en god omvårdnad. 

Hög 

Journal of Nursing 
Management, 
2011. 

Registered nurses 
experiences of 
interaction with 
patients with 
mental health 
challenges in 
medical wards in 
Johannesburg  
/ 
Poggenpoel, M. 
Myburgh, C.P.H. 
Morare, M.N. 

Att utforska och 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att möta 
patienter med 
psykisk ohälsa på 
en somatisk 
vårdavdelning. 

Kvalitativ. 
Fördjupade 
fenomenologiska 
intervjuer samt 
fältobservationer med 
åtta sjuksköterskor 
från tre olika 
somatiska 
vårdavdelningar i 
Sydafrika. 

Sjuksköterskor upplevde 
rädsla, frustration och 
stress vid omvårdnaden 
till patienter med psykisk 
ohälsa, då de ansåg att de 
inte hade tillräckligt med 
tid eller kunskap. 
Sjuksköterskor upplevde 
även att vårdavdelningars 
miljö inte var säker, 
varken för personal eller 
för patienter.   

Hög 

Medicina 
(Kaunas), 2009. 

Competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with 
mental health 
problems in the 
somatic 
departments. 
/ 
Švedienė, L. 
Jankauskienė, L. 
Kušleikaitė, M. 
Razbadauskas, A. 
 

Att undersöka 
kompetensen 
hos 
sjuksköterskor 
som vårdar 
patienter med 
psykisk ohälsa 
på somatiska 
vårdavdelningar. 

Kvantitativ. 
En enkät besvarades 
av 128 sjuksköterskor 
från sju olika 
somatiska 
vårdavdelningar i 
Litauen.  
 

Sjuksköterskor hade 
generellt otillräcklig 
kunskap om psykisk 
ohälsa och önskade 
möjlighet till mer 
kunskap. 
Arbetslivserfarenheten 
kunde korreleras med 
sjuksköterskors kunskap, 
desto längre tid 
sjuksköterskor arbetat 
desto mer kunskap hade 
de om att vårda patienter 
med psykisk ohälsa.  
Sjuksköterskor upplevde 
att brister i miljö, resurser 
och support försvårade 
omvårdnaden till 
patienter med psykisk 
ohälsa.  

Medel 
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Emergency 
Medicine 
Australasia, 2011. 

Optimal 
management of 
mental health 
patients in 
Australian 
emergency 
departments: 
Barriers and 
solutions. 
/ 
Weiland, T.J. 
Mackinlay, C. 
Hill, N. 
Gerdtz, M.F. 
Jelinek, G.A. 

Att beskriva 
sjukvårdsperson
alens upplevda 
hinder och 
lösningar för 
omvårdnaden till 
patienter med 
psykisk ohälsa på 
en 
akutmottagning. 

Kvalitativ.  
Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
sjuksköterskor från 
fyra olika 
akutmottagningar i 
Australien.  
 

Sjuksköterskor upplevde 
att de inte hade tillräckligt 
med tid eller kunskap för 
att ge god omvårdnad till 
patienter med akut psykisk 
ohälsa. Miljön på 
akutmottagningen ansågs 
förhindra en lämplig 
omvårdnad. 

Hög 

Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association, 2012. 
 

A Medical–
Surgical Nurse’s 
Perceptions 
of Caring for a 
Person With 
Severe 
Mental Illness 
/ 
Zolnierek, C. 
Clingerman, E. 

Att undersöka en 
sjuksköterskas 
uppfattning av 
att vårda en 
patient med svår 
psykisk ohälsa. 

Kvalitativ.  
Beskrivande fallstudie 
med en sjuksköterska 
som arbetade på en 
somatisk 
vårdavdelning i USA. 
 

Sjuksköterskan upplevde 
att okunskap, ökad 
vaksamhet, olämplig miljö, 
samt brister i tid och 
resurser påverkade 
omvårdnaden av patienter 
med psykisk ohälsa. 

Hög 
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BILAGA D; ÖVERSIKTSTABELL 

 

Kvalitativa studier 

 

Författare Syfte Metod Resultat 

Kondo, 
Vilella, Borba, 
Paes & 
Maftum, 
2011. 

Att belysa 
omvårdnadspersona
lens upplevelser av 
att vårda patienter 
med psykisk ohälsa 
på en 
akutmottagning, 
samt att observera 
bemötandet av 
dessa patienter. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 13 
omvårdnadspersona
l från ett akutcenter 
i Brasilien. 

Kunskap. Omvårdnadspersonalen nämnde flera svårigheter 
kring kunskap och erfarenhet av att vårda patienter med psykisk 
ohälsa. Vissa hade svårt att förstå lidandet hos agiterade 
patienter i akuta situationer, och att patienten inte önskade sitt 
beteende men att det uppstod som ett sätt att uttrycka sitt 
lidande. Omvårdnadspersonalen ansåg även att de fått för lite 
förberedelse och träning i att hantera specifika situationer med 
patienter med akut psykisk sjukdom, och att det orsakar känslor 
av rädsla, misstro, skuld, ilska, medlidande och osäkerhet.  
 
Omvårdnadspersonal med mindre erfarenhet relaterade bristen 
på träning med de besvär och den rädsla de känner, vilket 
medför osäkerhet när de ska ge akut omvårdnad till patienter 
med psykisk ohälsa. 
 
Miljö. Mer erfarna och bättre tränad omvårdnadspersonal 
ansåg att vården av patienter med psykisk ohälsa kunde 
förbättras om denna patientgrupp vårdades på reserverade 
platser, avskilda från övriga patienter, och med specialiserad 
personal 

Marynowski-
Traczyk & 
Broadbent, 
2011. 

Att klargöra 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter med 
psykisk ohälsa på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ.  
Fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor från 
en akutmottagning i 
Australien.  

Kunskap. Genom kunskap om återhämtningsmodellen vid 
psykiska sjukdomar kan sjuksköterskor på akutmottagningen 
förstå orsakerna till att patienter med psykisk ohälsa ofta 
återkommer. Denna förståelse skulle minska sjuksköterskornas 
frustration och hjälpa dem att utföra omvårdnaden med empati, 
respekt och förtroende, för att skapa en miljö som bidrar till att 
optimera omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. 
 
Miljö. Sjuksköterskorna ansåg att miljön på akutmottagningen 
kunde förvärra tillståndet hos patienter med psykisk ohälsa, då 
den är stressig, högljudd, med många stimuli. Detta bidrar inte 
till en effektiv vård av denna patientgrupp, som sjuksköterskorna 
ansåg behöver lugn och ro, med få stimuli. Den bristfälliga 
miljön skapade stress hos både patienter och sjuksköterskor, 
vilket ansågs leda till försämrade omvårdnadsresultat. 
 
Resurser. Patienter med psykisk ohälsa tog upp mer tid än 
patienter med enbart fysisk ohälsa. De behövde tid som inte 
fanns. Sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att de 
inte hade den tid som behövdes för att ge en god omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa. Det snabba och hektiska arbetet på 
akutmottagningen, med korta patientmöten, beskrev 
sjuksköterskorna som ett hinder för att kunna tillgodose de 
emotionella behoven hos patienter med psykisk ohälsa. Det 
fanns ingen tid att upprätthålla den terapeutiska relationen som 
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ligger till grund för omvårdnaden av patienter med psykisk 
ohälsa. 
 
Organisation. Sjuksköterskorna upplevde att samma patienter 
kom tillbaka om och om igen, de kände inte att de gav en 
tillräckligt bra vård, eller att de visste hur de kunde hjälpa 
patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna beskrev 
frustration över att patienter med psykisk ohälsa tenderade att 
återkomma till akutmottagningen, vilket gjorde att de ansågs 
förhindra ett gott flöde på akutmottagningen och påverka 
arbetsbelastningen och resurserna negativt. 

Paes & 
Maftum, 
2013. 

Att identifiera 
svårigheter som 
omvårdnadspersona
l upplever vid 
omvårdnad till 
patienter med 
psykisk ohälsa på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor från 
en akutmottagning i 
Brasilien.  

Attityd. Sjuksköterskorna upplevde att de hade fördomar mot 
patienter med psykisk ohälsa, vilket de menade orsakade 
diskriminering mot patienten och svårigheter för sjuksköterskan 
att gå vidare med sin omvårdnad.  
 
Kunskap. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att vårda 
patienter med psykisk ohälsa då de inte ansåg sig ha tillräcklig 
kunskap om psykisk ohälsa. De ansåg också att kurserna om 
psykisk omvårdnad var bristfällig i deras professionella 
utbildning. Sjuksköterskorna kände sig inte förberedda på att 
vårda patienter med psykisk ohälsa, de visste inte hur de skulle 
bete sig eller vad som var ett akut tillstånd, och upplevde att de 
inte kunde ge en lämplig omvårdnad. 
 
Miljö. En annan försvårande faktor var att det inte fanns 
lämpligt material för att bälta patienterna vid behov, utan att 
skada dem. Sjuksköterskorna ansåg att akutmottagningen inte 
var anpassad för vård av patienter med psykiska ohälsa. 
 
Organisation. Sjuksköterskorna ansåg att det inte fanns någon 
struktur för att kunna ta hand om patienter med psykisk ohälsa 
på akutmottagningen, och att vårdteamet inte hade några rutiner 
för sådana situationer. De upplevde att det inte fanns tid för 
personalen att stanna hos patienten. 

Plant & 
White, 2013. 

Att undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
känslor av att vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ.  
Intervjuer i 
fokusgrupper med 
tio sjuksköterskor 
från en 
akutmottagning i 
USA.  

Kunskap. Brister i kunskap fanns gällande psykiska sjukdomar. 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte hade tillräcklig kunskap för 
att på ett tillfredsställande sätt kunna diagnostisera och 
behandla patienter med akut psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
beskrev att de var osäkra på om deras sätt att kommunicera och 
agera var till hjälp för dessa patienter. De önskade bland annat 
mer kunskap om hur de skulle behandla patienter med psykisk 
ohälsa, kunskap för förståelse av olika psykiska sjukdomar, och 
om psykiatriska mediciner. 
 
Ju längre tid sjuksköterskorna arbetat desto större förståelse 
fanns och bättre vård kunde ges. Sjuksköterskor med längre 
erfarenhet från akutmottagningen beskrev att det hjälpte dem att 
bättre förstå hur de skulle möta patienternas behov. De uttryckte 
det som en förmåga att se “den större bilden”, att inte döma, och 
att kunna använda sig av varierande interventioner för att hjälpa 
patienter med psykisk ohälsa att känna sig trygga, bekväma och 
omhändertagna.  
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Miljö. Det fanns ingen avskild plats för patienter med psykisk 
sjukdom på akutmottagningen, vilket upplevdes som ett hinder 
för omvårdnaden. 
 
Resurser. Många patienter med psykisk ohälsa ansågs vara 
uppmärksamhetssökande och att de tog tid från andra patienter. 
Deras behov ansågs ta längre tid att bemöta. Sjuksköterskorna 
ansåg att det inte fanns tillräcklig med personal för att de skulle 
ha tid att ta hand om psykiskt sjuka patienter på ett lämpligt sätt 
på akutmottagningen. 

Poggenpoel, 
Myburgh & 
Morare, 2011. 

Att utforska och 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
möta patienter med 
psykisk ohälsa på 
en somatisk 
vårdavdelning. 
 

Kvalitativ. 
Fördjupade 
fenomenologiska 
intervjuer samt 
fältobservationer 
med åtta 
sjuksköterskor från 
tre olika somatiska 
vårdavdelningar i 
Sydafrika.  
  

Kunskap. Patienter med psykisk ohälsa ansågs ha ett 
oförutsägbart beteende som ledde till rädsla och frustration 
bland sjuksköterskor, då de inte visste vad de skulle göra eller 
vad som skulle hända. Sjuksköterskorna upplevde frustration då 
de inte förstod patienternas beteende, de ansåg att patienter med 
psykisk ohälsa var oförutsägbara, svåra att vårda, fysiskt och 
psykiskt kränkande, och svåra att samarbeta med. 
Sjuksköterskorna kände stor stress då de inte hade kunskap eller 
förmåga att hantera sådana beteenden på den somatiska 
vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att de fokuserade 
väldigt lite på patienternas känslomässiga och psykologiska 
behov, då deras främsta fokus var på de fysiska behoven. 
Sjuksköterskornas brist på psykiatrisk kunskap visade sig i form 
av osäkerhet, frustration, rädsla, ilska och sorgsenhet. 
Sjuksköterskorna ansåg att de behövde utbildning i psykiatrisk 
omvårdnad för att kunna ge bättre omvårdnad till patienter med 
psykisk ohälsa. 
 
Miljö. Miljön på vårdavdelningen ansågs inte vara lämpad för 
att vårda patienter med psykisk ohälsa. Miljön ansågs varken 
vara säker för patienterna eller för personalen. Sjuksköterskorna 
menade att vårdavdelning inte var säker för patienter med 
psykisk ohälsa då den till exempel inte hade några 
säkerhetsdörrar eller vakter, som på de psykiatriska 
vårdavdelningarna. 
 
Resurser. Patienter med psykisk ohälsa ansågs behöva mer tid 
än patienter med enbart fysisk ohälsa, då omvårdnaden av 
patienter med psykisk ohälsa krävde mer tid och då det ofta 
behövde vara fler omvårdnadspersonal inne hos dem. 
Sjuksköterskorna upplevde att det varken fanns tillräckligt med 
tid eller personal för att kunna vårda patienter med psykisk 
ohälsa på en somatisk vårdavdelning,  

Weiland, 
Mackinlay, 
Hill, Gerdtz & 
Jelinek, 2011. 
 

Att beskriva 
sjukvårdspersonale
ns upplevda hinder 
och lösningar för 
omvårdnaden till 
patienter med 
psykisk ohälsa på en 
akutmottagning.  
 

Kvalitativ.  
Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
sjuksköterskor från 
fyra olika 
akutmottagningar i 
Australien.  

Kunskap. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräcklig 
kunskap för att triagera patienter med psykisk ohälsa på 
akutmottagningen. De ansåg att de inte hade fått träna på detta 
och visste inte hur de skulle vårda patienter med akut psykisk 
ohälsa.  
 
Miljö. Designen på akutmottagningar ansågs vara ett problem 
för omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskorna upplevde att akutmottagningarna hade en 
öppen planlösning med mycket ljud och stimuli, vilket inte 
ansågs optimalt för patienter med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskorna menade att de behövde samtala med dessa 
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patienter i ett mer privat, lugnt utrymme för att patienten ska 
klara av att hålla ett givande samtal.  
 
Resurser. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde mycket tid 
för att kunna ge en god omvårdnad till patienter med psykisk 
ohälsa. De upplevde inte att denna tid fanns att tillgå på 
akutmottagningen.  

Zolnierek & 
Clingerman, 
2012. 

Att undersöka en 
sjuksköterskas 
uppfattning av att 
vårda en patient 
med svår psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ.  
Beskrivande 
fallstudie med en 
sjuksköterska som 
arbetade på en 
somatisk 
vårdavdelning i 
USA. 

Kunskap. Sjuksköterskan upplevde att det var svårt att förstå 
patienten och den psykiska sjukdomen. Sjuksköterskan kände 
sig inte förberedd på att vårda en patient med svår psykisk 
sjukdom på en somatisk vårdavdelning. Sjuksköterskan menade 
att utbildning och expertis saknades för att kunna ge effektiv 
omvårdnad till patienten. 
 
Miljö. Sjuksköterskan upplevde att vårdavdelningens rutiner 
och struktur, samt fokuseringen på de fysiska behoven, 
försvårade samarbetet med patienten (patienten vill inte) och 
således sjuksköterskans omvårdnad. 
 
Resurser. Sjuksköterskan upplevde att omvårdnaden till 
patienter med psykisk ohälsa krävde mycket mer tid än 
omvårdnaden till patienter med endast fysisk ohälsa. Detta 
ansågs ha negativ inverkan på sjuksköterskans flyt och struktur i 
arbetet, vilket skapade frustration. Kraven på omvårdnaden 
uppfattades som oproportionerliga med den befintliga tiden.   
 
Organisation. Sjuksköterskan upplevde sig behöva vara “på tå” 
hela tiden under vårdandet av patienter med psykisk ohälsa, för 
att patienten, sjuksköterskan själv och andra skulle vara säkra. 
Detta skapade spänningar och ökad rädsla hos sjuksköterskan. 
Denna ständiga vaksamhet menade sjuksköterskan påverkade 
alla aspekter av omvårdnaden och sjuksköterskans beteende.  

 

 

Kvantitativa studier 

 

Författare Syfte Metod Resultat 

Björkman, 
Angelman & 
Jönsson, 
2008. 

Att undersöka 
attityder mot 
psykisk sjukdom 
och personer med 
psykisk sjukdom 
bland 
omvårdnadsperson
al som arbetar inom 
somatisk eller 
psykiatrisk vård. 
 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie där 
en enkät besvarades 
av 69 
omvårdnadspersona
l från en somatisk 
vårdavdelning och 
51 
omvårdnadspersona
l från en psykiatrisk 
vårdavdelning i 
Sverige. 

Attityd. Omvårdnadspersonalen fick ange på en skala 1-5 hur 
väl påståenden om olika tillstånd av psykisk ohälsa stämde 
överens med deras egen uppfattning, där 1 innebar att 
påståendet inte alls stämde överens med deras uppfattning och 5 
innebar att det stämde väl överens. Påståendet om att patienter 
med nedanstående psykiska ohälsotillstånd var en “fara för 
andra” fick följande poäng; svår depression 1.6, panikattack 2.1 
och schizofreni 3.6. Att patienterna var “oförutsägbara”; svår 
depression 3.1, panikattack 3.5 och schizofreni 4.3.  Att 
patienterna ”har sig själva att skylla”; svår depression 1.6, 
panikattack 1.6 och schizofreni 1.3. Att patienterna “aldrig 
kommer att återhämta sig”; svår depression 1.6, panikattack 2.2 
och schizofreni 3.5.  
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Ihalainen‐

Tamlander, 
Vähäniemi, 
Löyttyniemi, 
Suominen & 
Välimäki, 
2016. 

Att beskriva 
omvårdnadspersona
lens attityder mot 
patienter med 
psykisk ohälsa och 
undersöka vilka 
faktorer som är 
förknippade med 
dessa attityder. 

Kvantitativ.  
Tvärsnittsstudie där 
ett 
självuppskattningsf
ormulär besvarades 
av 218 
omvårdnadspersona
l från 15 
vårdcentraler i 
Finland. 

Kunskap. Omvårdnadspersonal som hade fått extra utbildning 
om psykisk ohälsa rapporterade i högre grad att de var villiga att 
hjälpa patienter med psykisk sjukdom (p=0.031). 
Omvårdnadspersonal som fått extra utbildning ansåg i lägre grad 
än de som inte fått utbildning att patienter med psykisk sjukdom 
var skräckinjagande (p=0.033), att de borde bli segregerade 
(p=0.026), eller att omvårdnadspersonalen är i fara (p=0.049). 

Kluit, De 
Leeuw & 
Goossens, 
2013. 
 

Att utforska och 
klargöra vilka 
faktorer som ligger 
bakom 
omvårdnadspersona
lens attityder mot 
patienter som lider 
av både psykisk och 
fysisk ohälsa. 
 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie där 
ett 
självuppskattningsf
ormulär besvarades 
av 358 
omvårdnadspersona
l från nio 
rehabiliteringscente
r i Nederländerna. 

Attityd. Statistiskt signifikanta korrelationer mellan 
omvårdnadspersonalens attityd mot patienter med psykisk 
ohälsa fanns för omvårdnadspersonalens upplevelser av “en 
känsla av kompetens” och “support”, samt personlighetsdragen 
“utåtriktad”, “emotionellt stabil” och “öppen för nya 
erfarenheter”. Den starkaste korrelationen med 
omvårdnadspersonalens attityd hade “en känsla av kompetens” 
(r=0.676), följt av “support” (r=0.347). Statistiskt signifikant 
korrelation fanns mellan omvårdnadspersonalens attityd och 
personlighetsdragen men den var svag. 

Statistisk signifikans fanns mellan faktorerna “frekvensen av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa”, “tidigare upplevelser av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa”, “arbetslivserfarenhet av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa”, samt “att ha utfört en extra 
utbildning i psykiatrisk omvårdnad”.  Den största skillnaden i 
medelattityd fanns för “tidigare upplevelser av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa”, där omvårdnadspersonal som 
haft negativa upplevelser visade en attitydnivå på 32.0, medan 
omvårdnadspersonal som haft positiva upplevelser visade en 
attitydnivå på 74.5. 

Över 50% av skillnaden i attityder kunde förutspås. Den 
viktigaste faktorn för att förutsäga omvårdnadspersonalens 
attityd var “en känsla av kompetens” och “tidigare upplevelser av 
att vårda patienter med psykisk ohälsa”. Statistiskt signifikant 
men svag regression fanns för “arbetslivserfarenhet av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa” och personlighetsdraget “öppen 
för nya erfarenheter”. 

Kunskap. Hur ofta omvårdnadspersonalen kom i kontakt med 
patienter med psykisk ohälsa kunde korreleras med känslan av 
kompetens, där oftare kontakt ledde till större känsla av 
kompetens. 
 
Organisation. Struktur tycks vara den viktigaste faktorn 
relaterad till en känsla av kompetens hos omvårdnadspersonalen 
när de vårdar patienter med psykisk ohälsa (r=0.318; p<0.001).  

Ndetei, 
Khasakhala, 
Mutiso & 
Mbwayo, 
2011. 
 

 

Att fastställa den 
kunskap och de 
attityder som 
sjukvårdspersonal 
på allmänna 
sjukhus har kring 
psykisk ohälsa.  

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie där 
en enkät besvarades 
av 326 
sjuksköterskor från 
tio allmänna 
sjukhus i Kenya. 

Attityd. 22,5 % av sjuksköterskorna tyckte att patienter med 
psykisk ohälsa endast kan behandlas av en 
psykiatrisjuksköterska. 90.3% av sjuksköterskorna tyckte att 
icke-psykiatriläkare hade en betydande roll för patienter med 
psykisk ohälsa. 12.5% av sjuksköterskorna ansåg att patienter 
med psykisk ohälsa endast kan behandlas på psykiatrisjukhus. 
76.3% av sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk 
ohälsa kan få en lämplig vård på allmänna sjukhus. 68.6% av 
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sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk ohälsa kan få 
en lämplig vård på polikliniska avdelningar på allmänna sjukhus. 
49.2% av sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk 
ohälsa kan få en god omvårdnad hemma av sin familj.  
29.4% av sjuksköterskorna hade en positiv attityd mot patienter 
med psykisk ohälsa, 9.5% hade en negativ attityd, och hos 56.6% 
gick det inte att avgöra om attityden var positiv eller negativ.  
 
Kunskap. 34.2% av sjuksköterskorna hade kunskap om 
psykiska sjukdomar, 8.5% hade ingen kunskap, och 57.3% hade 
osäker kunskap. 5.1% av sjuksköterskorna hade kunskap om 
behandlingsmetoder för patienter med psykisk ohälsa på 
allmänna sjukhus, 54.4% hade ingen kunskap om 
behandlingsmetoder, och 32.3% tyckte sig vara osäker på sin 
kunskap. 

Švedienė, 
Jankauskienė
, Kušleikaitė 
& 
Razbadauska
s, 2009. 

Att undersöka 
kompetensen hos 
sjuksköterskor som 
vårdar patienter 
med psykisk ohälsa 
på somatiska 
vårdavdelningar. 

Kvantitativ. 
En enkät besvarades 
av 128 
sjuksköterskor från 
sju olika somatiska 
vårdavdelningar i 
Litauen. 

Attityd. Generellt hade sjuksköterskorna en positiv attityd mot 
patienter med psykisk sjukdom. Till exempel menade 84.4% av 
sjuksköterskorna att patienter med psykisk sjukdom blev 
försedda med vård lika väl som andra patientgrupper, 89.1% av 
sjuksköterskorna menade att de inte undvek interaktion med 
patienter med psykisk sjukdom, och 75.0% menade att 
personalen inte utsatte dessa patienter för förnedringar. 64.1% 
av sjuksköterskorna ansåg att endast sjukvårdspersonal med 
specialutbildning i psykiatri borde vårda patienter med psykisk 
ohälsa.  
 
Kunskap. Sjuksköterskornas kompetens bestämdes av deras 
kunskap, förmåga och attityd. Arbetslivserfarenhet och 
utbildning hade positiv effekt på sjuksköterskornas kompetens. 
Bara en liten andel av deltagarna (3.1%) ansåg att 
sjuksköterskornas brist på kompetens kunde orsaka oönskade 
händelser.  

 
Kunskap påverkade förmågan att: känna igen symptom på 
psykisk sjukdom, utvärdera symptomens påverkan på patientens 
beteende, interagera med patienter med psykisk ohälsa, 
upptäcka möjliga hot mot patientens eller andra personers hälsa 
och liv, utvärdera patientens behov av sjuksköterskans 
omvårdnad. Sjuksköterskorna i studien hade generellt 
otillräcklig kunskap om psykisk ohälsa och önskade möjlighet till 
mer kunskap. Sjuksköterskornas kunskap och förmåga att vårda 
patienter med psykisk sjukdom ansågs viktigt för att kunna 
förebygga oönskade händelser (rymningar från vårdavdelningen, 
skador till följd av rymning, självmord). För att minska 
problemet med oönskade händelser önskade 29.7% av 
sjuksköterskorna mer träning. 
 
Studien visade en statistiskt signifikant korrelation mellan 
sjuksköterskornas kunskap och arbetslivserfarenhet (antal år 
som anställd). Desto längre sjuksköterskan hade arbetat desto 
mer kunskap hade sjuksköterskan om användning av 
psykiatriska mediciner (r=0.76; p<0.05), att upptäcka möjliga 
hot mot patientens eller andra personers hälsa och liv (r=0.292; 
p<0.01);, samt att lösa konflikter som orsakas av patienter med 
psykisk ohälsa (r=0.245; p<0.01). 
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Miljö. Miljön ansågs vara en av orsakerna till att oönskade 
händelser uppstod (28.9%), då avdelningens miljö inte var 
lämplig för patienter med psykisk ohälsa. För att minska 
problemet med oönskade händelser önskade 28.1% av 
sjuksköterskorna att miljön på vårdavdelningen skulle anpassas. 
 
Resurser. Tidsbrist hos sjuksköterskor ansågs orsaka oönskade 
händelser (21.9%). Brist på personal ansågs också vara en orsak 
till oönskade händelser (18.8%). För att minska problemet med 
oönskade händelser önskade 17.2% av sjuksköterskorna mer 
personal.  
 
Organisation. För att minska problemet med oönskade 
händelser önskade 25.0% av sjuksköterskorna möjlighet att 
konsultera psykiatriker.  
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