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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa finns i hela samhället och har under de senaste 
åren ökat. Dessa personer löper större risk att dö i förtid, vilket dels beror på fysiska 
sjukdomar men även på självmord. Båda dessa orsaker hade kunnat förebyggas, dock möter 
personer med psykisk ohälsa ofta stigmatisering från samhället och vårdpersonal vilket 
försvårar kontakten med vården. 

Syfte: Syftet är att belysa hur sjuksköterskan kan stödja patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk vård. 

Metod: Allmän litteraturöversikt utifrån Friberg (2012), med både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskor behöver få en helhetssyn på patienten med individen i fokus. Det 
förekom negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot patienter med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor behöver bli medvetna om dessa attityder och få ökad kunskap om psykisk 
ohälsa för förbättrad vård. Inom den somatiska vården behöver bemötandet av patienter som 
lider av psykisk ohälsa förändras och patienter måste ses som individer. 

Slutsats: Genom att ge sjuksköterskor möjlighet till förbättrad utbildning och kunskap om 
psykisk ohälsa kan stigma kring detta minskas. Sjuksköterskor får då stöd att förändra sina 
attityder och sitt bemötande gentemot dessa patienter för att kunna ge god vård. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Psykisk ohälsa, Somatisk vård, Stigma 

 

  



ABSTRACT 

Background: Persons with mental ill health are seen throughout society, and have 
increased in the recent years. These persons have an increased risk of premature death, 
partly due to physical illness and suicide, which could have been prevented. However, 
persons with mental ill health are often stigmatized from society and health personnel, which 
hinder their care contact. 

Aim: The aim is to elucidate how nurses can support patients with mental ill health in 
somatic care. 

Method: Literature overview described by Friberg (2012), with both qualitative and 
quantitative articles. 

Result: There is a need for a comprehensive view on the human being, with focus on the 
individual. Some nurses had negative attitudes towards patients with mental ill health. There 
is a need for increased knowledge about mental ill health for better care. Within somatic care, 
treatment towards persons with mental ill health needs to be improved, and the patients 
should be viewed as individuals. 

Conclusion: To give nurses opportunities for improved education, and knowledge about 
mental ill health, stigma can diminish. Nurses then gets support to change their attitudes and 
treatment towards patients with mental ill health. 

Keywords: Literature-overview, Mental ill health, Nursing, Somatic care, Stigma 
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1 INLEDNING 

Att lida av psykisk ohälsa och vara i behov av somatisk vård kan vara utmanande för den 
enskilde patienten. Det kan även vara ett problem för sjuksköterskor som ska vårda dessa 
patienter och inte har vidareutbildning inom psykiatri. Detta examensarbete är av intresse då 
psykisk ohälsa i dagens samhälle fortfarande är stigmatiserat, samtidigt som den psykiska 
ohälsan i befolkningen ökar. Därför behövs information om hur sjuksköterskor kan stödja 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad 
karakteriseras av en helhetssyn på människan med fokus på hur hälsa kan bevaras. Detta 
med hjälp av individen och dess resurser av anhöriga, vården och samhället. Genom tidigare 
arbetslivserfarenheter har det uppmärksammats att det saknas information gällande hur 
patienter med psykisk ohälsa kan stödjas på ett professionellt sätt inom somatisk vård. Det är 
därför av intresse att få mer information kring hur grundutbildade sjuksköterskor kan stödja 
patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk vård. Förhoppningen med detta 
examensarbete är att som blivande sjuksköterskor få verktyg för att kunna ge ett tryggt och 
värdigt bemötande till patienter med psykisk ohälsa. Ämnet har efterfrågats av 
Vuxenpsykiatri Västmanland. 

2 BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs centrala begrepp aktuella för arbetet. Även sjuksköterskors ansvar och 
relevanta styrdokument samt tidigare forskning om psykisk ohälsa presenteras. I detta arbete 
utgår det vårdteoretiska perspektivet från Katie Erikssons beskrivning av begreppen hälsa 
och människa. Detta leder slutligen fram till en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer centrala begrepp som kan vara svårtolkade, ha flertal syften 
eller användningsområden att beskrivas, för att ge en större förståelse för hur de används i 
det aktuella examensarbetet.  

2.1.1 Somatisk vård 
Ordet somatisk kommer från det grekiska ordet somatikos, som härstammar från ordet soma 
vilket betyder kropp. Somatisk vård betyder därmed kroppslig vård (NE, 2017). I detta 
examensarbete avser somatisk vård, vård där främst somatiska sjukdomar behandlas. 
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Somatisk vård kommer i detta examensarbete att innefatta sjukvård som bedrivs inom 
landsting, kommuner, privat verksamhet och offentlig sektor enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 2017:30). 

2.2 Att stödja 
Ordet stödja betyder att ta hjälp av något, hålla uppe, bära upp och stabilisera (Svenska 
akademiens ordbok, 1997). Ett sätt att stödja som sjuksköterska är genom stödjande samtal, 
vilket innebär att lyssna aktivt, att finnas där för mottagaren och ibland även beröra den 
andre. Syftet är att stärka den andres förmåga att hantera svåra omständigheter samt att ge 
känslomässig styrka. Stödjandet handlar om att frambringa en ömsesidigt respektfull 
relation, där patienten känner sig trygg med att ge uttryck åt sina känslor och tankar. För att 
skapa en god, stödjande relation med patienten är det även viktigt att ha den icke-verbala 
kommunikationen i åtanke. Vidare har sjuksköterskors förhållningssätt betydelse, framförallt 
i möten där det ingår moraliska aspekter. Med det menas att sjuksköterskor bör försöka leva 
sig in i den andres situation, vara lyhörd samt föra samtalet på ett sådant sätt att den andres 
integritet inte kränks (Baggens & Sandén, 2014). I föreliggande examensarbete kommer 
begreppet stödja utgå från att hjälpa patienter att främja både den fysiska och psykiska 
hälsan samt lindra patientens lidande. 

2.3 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa innebär både olika psykiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar och 
även mer eller mindre besvär för individen som exempelvis oro, nedstämdhet och 
sömnsvårigheter (Socialdepartementet, 2012). I detta examensarbete utgår begreppet 
psykisk ohälsa från Socialdepartementets (2012) definition, vilken inkluderar så väl psykiska 
sjukdomar och andra psykiska besvär av olika karaktär. 

2.3.1 Förekomst 

En god psykisk hälsa har samband med mentalt välbefinnande och människor som lider av 
psykisk ohälsa ska skyddas av mänskliga rättigheter (World Health Organisation [WHO], 
2017a). WHO (2017b) rapporterar att miljontals människor världen över lever med psykisk 
ohälsa. Uppskattningsvis lider 3,6 % av världens befolkning av ångestsjukdomar, medan 4,4 
% av världens befolkning lever med psykisk ohälsa i form av depression år 2015. Antal 
personer som lever med ångestsjukdomar och depression beräknas vara 586 miljoner 
människor. Depressionsproblematiken är främst beläget i Sydostasien och västra delen av 
stilla havet. Ungefär 60 miljoner människor i världen lider av bipolär sjukdom och 21 
miljoner människor har schizofreni. I låg- och mellaninkomstländer får inte 76 % till 85 % av 
de med psykisk sjukdom någon behandling för sin sjukdom. I höginkomstländer är det 35 % 
till 50 % av dessa människor som inte får den hjälp de behöver (WHO, 2017c). Stockholms 
Läns Landsting (2015) redovisade en folkhälsorapport där det rapporteras en stor ökning av 
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depression och ångest, vilket har varit på uppgång sedan 2006. År 2014 var totalt 16.5 % av 
den vuxna befolkningen i Stockholms län diagnostiserad med psykisk ohälsa. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting (2017) åsidosätts patienter med psykisk ohälsa vid kontakt med 
den somatiska vården, samtidigt som de löper en högre risk för tidig död och även har en 
hälsostatus som är lägre än patienter utan psykisk problematik. WHO (2016) menar 
att personer som lider av psykisk ohälsa riskerar att dö 10–20 år tidigare gentemot andra, i 
de flesta fall på grund av fysiska sjukdomar som kan förebyggas. Sellin, Asp, Kumlin, 
Wallsten och Wiklund Gustin (2017) skriver att psykisk ohälsa även är en riskfaktor för 
självmord.  

2.4 Styrdokument och sjuksköterskors ansvar 
Vård i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen samt främja en god hälsa och 
förhindra ohälsa. Vården ska ges med respekt för den unika människans värdighet och alla 
människors lika värde. Patienter ska kunna känna trygghet och att den egna viljan 
accepteras. Det är även viktigt att patienters integritet ska respekteras (SFS 2017:30; SFS 
2014:821). Vårdrelationen ska därmed vara god. Vidare ska den med större vårdbehov ges 
företräde till hälso- och sjukvård (SFS 2017:30). Vården ska vara kunskapsbaserad, säker och 
ge den omsorg människor behöver oavsett sjukdom och bakgrund (Socialdepartementet, 
2012). Det ska finnas en kontinuerlig utveckling där även säkerheten håller hög kvalitét. 
Vården ska hålla god kvalitet (SFS, 2017:30), där patienter som lider av psykisk ohälsa har 
rätt till samma kvalité på vård som patienter som endast lider av somatisk ohälsa, detta 
uppfylls dock inte alltid enligt Socialdepartementet (2012). Sjuksköterskor ska i sin 
profession handla för att främja hälsa och motverka ohälsa. Det är viktigt att patienten 
känner sig trygg och att känslor av missnöje och obehag minimeras med hjälp av 
sjuksköterskors kunskap och etiska riktlinjer. Sjuksköterskor har ansvar att främja patienters 
hälsa och levnadsvanor samt lindra lidande (SSF Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sjuksköterskors uppgift enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska är att upprätthålla en miljö där patienters individuella 
värderingar, tro och traditioner respekteras samt följer mänskliga rättigheter. Det är även 
viktigt att anhöriga stöttas och får vara delaktiga, om patienten själv önskar det (SSF Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008; SSF Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid ett möte inom 
vården är det betydelsefullt för sjuksköterskor att uppfatta patienters och anhörigas 
sårbarhet och vad det innebär för den enskilda individen att befinna sig i den utsatta 
situationen som det är att vara i behov av vård (SSF Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Sjuksköterskor har en personlig skyldighet för sitt yrkesverksamma handlande. 
Kontinuerliga reflektioner måste utövas, genom att beakta svagheter och styrkor samt att 
utveckla sin kompetens genom att vara uppdaterad gällande ny forskning, det är en process 
som ständigt ska fortgå (SSF Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om psykisk ohälsa. Inom tidigare forskning har 
diskriminering, betydelsen av anhöriga samt mortalitet uppmärksammats vilket presenteras 
nedan. 

2.5.1 Diskriminering 

Patienter med psykisk ohälsa upplever att deras sjukdomstillstånd är stigmatiserat inom 
vården, vilket kan leda till att det vardagliga livet och behandling av patienters diagnoser kan 
bli lidande (Dinos, Stevens, Serfaty, Weich & King, 2004). Det framkommer att patienter 
upplever att de inte har fått adekvat vägledning gällande sin diagnos av psykisk ohälsa i 
kontakt med vården. Om vägledning och information har getts, har den inte varit på en nivå 
där patienten befinner sig, utan utifrån vårdarens perspektiv och termer. Patienter upplever 
sig därför diskriminerade på grund av psykisk ohälsa samt att de inte tas på allvar och anses 
inte vara tillräckligt sjuka vid kontakt med vården (Lawn & MacMahon, 2015). Stigma 
gentemot patienter med psykisk ohälsa förekommer även i samhället. Detta stigma innefattar 
att dessa patienter upplevs som avvikande och marginaliserade av samhället. Även patienter 
upplever denna stigmatisering, patienter upplever att de inte blir litade på av andra 
människor och blir sedda som mindre värdefulla. Vidare kan det bidra till att patienterna har 
svårt att få arbete eller upprätthålla sociala relationer. Denna stigmatiserade syn kan leda till 
isolation och underdragande från samhället för dessa patienter. Information om psykisk 
ohälsa till patienter och anhöriga skulle kunna förbättra vårdandet och minska stigma 
(Barke, Nyarko & Klecha, 2011; Dalky, Qandil, Natour & Janet, 2017; Dinos et al, 2004).  

Patienter beskriver att sjuksköterskors beteende och attityder påverkar upplevelsen av 
vården. Patienter upplever att det är viktigt att sjuksköterskor är förtroendeingivande, för att 
patienterna ska våga öppna upp sig för dem (Wyder et al., 2015). Oavsett emotionellt 
tillstånd förväntar sig patienter att bli respekterade som personer och inte endast behandlade 
utifrån sina diagnoser av personalen. Att bli respekterad innefattar också de förväntningar 
dessa patienter har om att få vara delaktiga i beslut om aktuella behandlingar och bli 
informerade om provresultat och dokumentation gällande dem själva utan att behöva fråga 
om det. Vidare förväntar sig patienter även att främst sjuksköterskor ska ge dem emotionellt 
stöd och stödja deras övriga resurser framför annan vårdpersonal (Haron & Tran, 2014). 
Patienter vill bli sedda för de personliga upplevelserna och inte de generella symptom den 
psykiska ohälsan kan medföra och att även kunna samtala om annat än detta i kontakt med 
vården (Williams et al., 2015; Wyder et al., 2015). Vid ett obefintligt eller otillräckligt stöd 
kan patienter uppleva att den psykiska ohälsan förvärras (McCann et al., 2012). Livskvalitet 
och inställning till livet hos patienter kan påverkas positivt genom att sjuksköterskor lyssnar, 
visar omtanke och bekräftar patienterna (Williams et al., 2015). Patienter önskar att 
sjuksköterskor ska vara vårdande, hjälpsamma, snälla, glada och goda lyssnare (Wyder et al., 
2015). 
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2.5.2 Betydelsen av anhöriga 

Patienter med psykisk ohälsa anser att stödet av familjemedlemmar eller anhöriga är viktigt 
(McCann, Lubman & Clark, 2012; Williams et al., 2015; Wyder et al., 2015). Stödet från 
anhöriga kan variera från att vara förstående i vardagen till att hjälpa patienten att boka tider 
hos vården. Familjemedlemmar till patienter som lider av psykisk ohälsa upplever dock att 
det är tungt att vårda sin anhörig. Sjuksköterskor behöver kunna vara ett stöd, även för 
familjemedlemmar och utbilda dessa i bland annat sjukdomen och hur de kan kommunicera 
med patienter. Detta för att det har visat sig vara positivt för patienter om familjemedlemmar 
inkluderas i vårdandet (Radfar, Ahmadi & Fallahi Khoshknab, 2014). Patienter upplever att 
sjuksköterskor kan vara ett stöd i att upprätthålla goda relationer med anhöriga och vänner. 
Detta genom att sjuksköterskor i sin profession uppmärksammar hur den psykiska ohälsan 
påverkar patienters vardags- och sociala liv (McCann et al., 2012; Williams et al., 2015; 
Wyder et al., 2015). Bättre livskvalitet skulle kunna uppnås för både patienter och anhöriga 
som vårdar dem, om relevant information om psykisk ohälsa och vad det innebär framförs av 
sjuksköterskan (Dalky et al., 2017; Wyder et al., 2015). 

2.5.3 Mortalitet 

Det framkommer att patienter med psykisk ohälsa har en hög mortalitet i form av självmord 
(Castelpietra et al., 2015; Madsen, Agerbo, Mortensen & Nordentoft., 2013; Sharaf, Ossman 
& Lachine., 2012).  Patienter som lider av ohälsa av somatisk karaktär, och där en 
bakomliggande psykisk ohälsa finns, löper en förhöjd risk att ta sitt liv (Castelpietra et al., 
2015). Psykisk ohälsa, där bland självskadebeteende, ökar risken att dö i förtid och detta 
främst på grund av självmord (Madsen et al., 2013). Ytterligare visas att den största orsaken 
till att patienter med schizofreni avlider i förtid är självmord (Sharaf et al., 2012). 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv 
Eriksson (1989, 2001) beskriver hälsa som sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande, 
vilket är något relativt i förhållande till individen. Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, en 
människa kan uppleva sig vara frisk trots att samhället bedömer individen som sjuk. Vidare 
beskrivs hälsa som en process i görande, varande och slutligen vardande. Görande 
karaktäriseras av termer som ‘ha hälsa’, där hälsa förknippas med olika beteenden som 
värderas objektivt, exempelvis leva hälsosamt samt avstå från sådant som är skadligt för 
hälsan. Fokus ligger på att undvika sjukdom och att ha ett hälsosamt fysiskt leverne. Varande 
karaktäriseras av strävan att uppleva välbefinnande, vilket beskrivs som en balans i 
människans inre tillstånd. Det blir centralt att tillfredsställa upplevda behov och förståelse av 
kopplingen mellan fysiska och psykiska faktorer, kropp och själ. Det finns även en strävan 
efter att ha balans i olika livssituationer och relationer, där det egna välbefinnandet måste 
värderas i förhållande till sin hälsa. Med vardande menas att människan är i ett ständigt 
vardande där hon formas och upplöses utan att bli färdig. Människan är inriktad på att 
försonas med livets villkor och är inte rädd för lidande. I denna fas är livsfrågor centrala och 
en djupare insikt i tillvaron eftersträvas, människan uppnår en helighet. Genom att 
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sjuksköterskan utgår från Erikssons (1989, 2001) beskrivning av hälsa kan det hjälpa i 
stödjandet av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 

Människan är ett begrepp som framställs som en helhet bestående av kropp, själ och ande. 
Människan är en unik individ som inte är identisk med den andre, även om alla människor 
har en gemensam grund. Människan måste ses för sina resurser av bland annat hopp, 
känslor, drömmar, önskningar och livsvilja där sjuksköterskor och vården måste respektera 
den individ som människan och patienten är med sina unika personliga egenskaper 
(Eriksson, 2014). Människan besitter en absolut värdighet genom att vara människa och har 
därmed rätt att kräva att bli bekräftad som en unik människa. Vidare menar Eriksson att 
människan är i konstant förändring och därför aldrig kan bli färdig. Människan är beroende 
av andra människor och det är i relationen med den andre som människan formar sig själv 
och sin existens (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). 

2.7 Problemformulering 
 
Tidigare forskning visar att det finns ett stigma gentemot psykisk ohälsa i samhället men 
även inom sjukvården. Patienter med psykisk ohälsa upplever att de inte ses som individer, 
utan enbart utifrån sin psykiska ohälsa och även att omgivningen saknar förtroende för dem 
på grund av det. Inte heller upplever dessa patienter sig sedda eller delaktiga i beslut som 
angår deras behandlingar eller att information de fått är lättförståelig och relevant. Patienter 
som lider av psykisk ohälsa har rätt till att få sina behov tillgodosedda även när de söker 
somatisk vård utanför psykiatrisk kontext. Det har framkommit att patienter med psykisk 
ohälsa riskerar att dö i förtid, bland annat genom att begå självmord men framförallt på 
grund av fysiska sjukdomar. Kunskap om hur sjuksköterskor kan stödja dessa patienter och 
hur deras behov kan tillmötesgås kan vara av betydelse. Detta då patienternas förväntningar 
på vården krockar med sjuksköterskans preferenser kring patienter med psykisk ohälsa. Ur 
ett vårdteoretiskt perspektiv är det sjuksköterskors uppgift att stödja patienten i dennes 
individuella hälsofrämjande process och lindra dess lidande. Därtill har sjuksköterskor en 
viktig roll ur ett patientperspektiv; att vara ett stöd i sociala relationer och även stödja 
anhöriga. Området behövs utforskas, så att den ökade kunskapen kan bidra till ett bättre 
bemötande och det stöd dessa patienter efterfrågar. Det här området är därför viktigt att 
belysa, både ur patientperspektiv och ett sjuksköterskeperspektiv. Med ökad kunskap om hur 
sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk ohälsa kan det leda till att patienterna och 
deras anhöriga får tillgång till bättre och tryggare vård. Detta genom att sjuksköterskan får 
hjälp med hur stöd kan ges och därmed främjas sjuksköterskans yrkesverksamma roll. 
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3 SYFTE 
Syftet är att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk vård. 

4 METOD 
En allmän litteraturöversikt med utgångspunkt i Fribergs (2012) beskrivning användes för 
att kartlägga kunskapsläget inom det valda problemområdet, som i det aktuella 
examensarbetet är att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. Allmän litteraturöversikt som metod används för att bland annat ta reda 
på vad som tidigare studerats samt vilka metoder som använts i forskningsfältet. Detta görs 
för att skapa översikt av problemområdet utifrån den befintliga litteraturen. I en 
litteraturöversikt behandlas både kvalitativa och kvantitativa forskningsmaterial (Friberg, 
2012). Kvalitativa artiklar undersöker en djupare förståelse, medan kvantitativa artiklar 
undersöker en större helhetsbild (Axelsson, 2012; Friberg, 2017). Vidare gör det att 
examensarbetet får en kunskapsbas med både bredd och djup. Då syftet handlade om att 
belysa psykisk ohälsa var det lämpligt att ta med både kvalitativa och kvantitativa artiklar för 
att få en bred bild. Eftersom att en första sökning av det tänkta forskningsfältet genererade i 
ett fält av både kvalitativa och kvantitativa artiklar av värde, ansågs allmän litteraturöversikt 
vara ett lämpligt metodval. 

4.1 Datainsamling och urval 
Vetenskapliga artiklar har sökts genom databaserna CINAHL Plus, Pub Med samt PsycINFO. 
Sökorden har valts utifrån examensarbetets syfte, ett urval av sökord som använts är: nurse, 
mental illness, nurse-patient relations, support och somatic care. Resterande sökord och i 
vilka kombinationer de använts redovisas i bilaga A datainsamlingsmatris. Då de första 
sökningarna inte gav relevanta träffar, utökades sökorden allteftersom artiklar inom psykisk 
ohälsa lästes. Sökorden har även utökats genom att använda trunkering med hjälp av 
trunkeringsmarkören * vid somliga sökningar. Trunkering har exempelvis använts vid 
sökning med ordet nurse, där alla former av ordet inkluderas i sökningen genom nurs*. 
Sökord som har använts har återfunnits i titel, sammanfattning eller i nyckelord på de valda 
artiklarna. Från början användes årtalsbegränsning 2013–2017 vid sökning, men då det blev 
för få relevanta träffar utökades detta till 2007-2017. Avgränsningar var att artiklarna skulle 
vara peer-reviewed, skrivna på engelska i vetenskapliga tidskrifter. Inklusionskriterier var 
artiklar om sjuksköterskor yrkesverksamma inom somatisk eller psykiatrisk vård. Artiklar 
som kom med i det första urvalet var de artiklar som hade en rubrik och en sammanfattning 
som svarade mot syftet i detta examensarbete. Inklusion av psykiatri och 
psykiatrisjuksköterskor har valts in vid urval trots medvetenhet om att det är inom 
specialistsjuksköterskans område. Det här gjordes dels då det arbetar allmänsjuksköterskor 
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även inom psykiatrisk kontext, men framförallt för att det är där de har kunskap om att vårda 
och stödja patienter med psykisk ohälsa. Därför ansågs det vara av relevans för detta 
examensarbete. Exklusionskriterier som använts var artiklar som handlade om barn, 
äldrevård, anhörigperspektiv, patientperspektiv samt artiklar som var litteraturstudier. Ingen 
avgränsning gällande kön har gjorts. De valda artiklarna kvalitetsgranskades och 
analyserades för att skapa en överblick över det valda området.  
 
Friberg (2012) beskriver att det första steget i en litteraturöversikt är att bilda sig en 
helhetssyn över problemområdet, detta görs genom att läsa sammanfattningar i de studier 
som framkommer i litteratursökningen. Det andra steget är att avgränsa vilka studier som 
ska ingå i litteraturöversikten. När studierna valts ut granskades kvaliteten för att avgöra om 
artiklarna ska inkluderas eller exkluderas. Nedan redovisas en beskrivning över hur 
datainsamling och urval har tillämpats utifrån Fribergs (2012) beskrivning av 
litteraturöversikt. Totalt har 93 artiklar hittats vid sökningar i ovannämnda databaser, med 
olika variationer av sökorden. Alla dessa artiklar är inte lästa, utan sökningarna genererade i 
denna mängd artiklar totalt. Flera av artiklarna har återkommit vid upprepade tillfällen i 
olika sökningar. Tjugofem av dessa artiklar, inklusive manuella sökningar, har valts ut vid en 
första granskning, då titel och sammanfattning överensstämde med examensarbetets syfte. 
Fyra artiklar har exkluderats på grund av irrelevans efter en djupare läsning och genomgång. 
Nio stycken artiklar har valts bort vid en närmare granskning då dessa inte uppfyllde 
kriterium som exempelvis relevans för det valda området. Då databassökningarna inte gav 
tillräckligt många relevanta träffar har även manuella sökningar gjorts. Det gjordes genom 
att vid läsning av artiklar där det refererats till något väsentligt utifrån föreliggande 
examensarbetes syfte. Därefter har dessa referenser letats upp, först i referenslistan för att se 
artikelns titel. Om referensen har varit intressant har hela artikeln sökts fram och lästs i sin 
helhet, även referenslistor på andra studenters kandidatexamensarbeten har lästs igenom på 
liknande sätt. På detta sätt har två artiklar inkluderats i det totala antalet tolv stycken. Dessa 
tolv artiklar återstod att granska vidare på en mer ingående nivå och gav examensarbetet ett 
resultat. 

Granskning av artiklar har utförts genom att utvärdera artiklarnas kvalité med utgångspunkt 
i granskningsfrågor beskrivna av Friberg (2012). Dessa granskningsfrågor redovisas i bilaga 
C, där kvalitativa respektive kvantitativa artiklar har granskats utifrån två olika 
granskningsmallar. De kvalitativa frågorna uppkom i 14 stycken medan de kvantitativa 
frågorna bestod av 13 frågor. En poängsättning av artiklarna har gjorts och utgått från ”ja”, 
”vagt besvarat” och ”nej” svar med 1, 0,5 eller 0 poäng vid varje ställd fråga. ”Nej” gav 0 
poäng på frågan som analyserats, 0,5 poäng betydde att frågan är vagt besvarad eller inte 
tillräckligt beskriven för att uppnå 1 poäng. 1 poäng svarar ”ja” på frågeställningen där tydlig 
information finns med i artiklarna. Totalt antal poäng som kunde uppnås för kvalitativa 
artiklar var 14 medan kvantitativa artiklar kunde få 13 poäng. Elva av de inkluderade 
artiklarna fick omdömet ”hög” vid kvalitetsgranskningen och en artikel fick omdömet 
”medel”.  Omdömet graderades utifrån poäng, för ”medel” krävdes 5 – 9 poäng oberoende av 
kvalitativ eller kvantitativ metod och för att uppnå ”hög” kvalitét krävdes 10 – 14 poäng för 
kvalitativa artiklar samt 10 – 13 poäng för kvantitativa artiklar. 
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4.2 Dataanalys 
Efter kvalitetsgranskning av de valda artiklarna utfördes en analys av insamlad data utifrån 
Fribergs (2012) beskrivning av dataanalys vid litteraturöversikt. I en litteraturöversikt menar 
Friberg (2012) att de valda studierna ska läsas flera gånger för att förstå innebörden av dem. 
Detta har gjorts av båda skribenterna till detta examensarbete, både enskilt och tillsammans 
för att få med allt väsentligt och för att se om båda uppfattat artiklarna likadant, då alla 
artiklar var skrivna på engelska. En artikelmatris skapades för att få överblick över 
artiklarnas syfte, metod och resultat, denna redovisas i bilaga B artikelmatris. I 
artikelmatrisen redovisas även poängen från kvalitetsgranskningen. Vidare följdes Fribergs 
(2012) analysmodell där de olika artiklarna jämfördes med varandra för att hitta likheter och 
skillnader i artiklarnas syfte, geografi, metod och resultat. Detta genomfördes genom att 
artikelmatrisens olika delar skrevs ut på papper och klipptes isär för att sedan sorteras in i 
kategorier utifrån examensarbetets syfte. Det som framkom som likheter i artiklarnas 
resultat sorterades in i kategorier som handlade om liknande ämnen, där det som 
behandlade samma ämne blev ett tema. Exempelvis där resultat beskrev att det var viktigt att 
motivera patienter till hälsosammare livsstil och se bortom patientens psykiska ohälsa, blev 
slutligen temat helhetsperspektiv på individen. De fyra teman som framkom vid analys av 
artiklarnas resultat var medvetenhet om attityder, bemötande, ökad kunskap och 
helhetsperspektiv på individen. Det slutliga steget i dataanalysen var att göra en beskrivande 
sammanställning av de genomgångna delarna, vilken presenteras i resultatdelen.  

4.3 Etiska överväganden 
Litteraturöversikt som metod har en begränsad mängd relevant forskning som grund för 
översikten, och det finns risk för selektivt urval av skribenterna. Det är därför viktigt med ett 
kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna (Friberg, 2012). För att minimera risken av 
selektivt urval och för att kritiskt granska har en artikelmatris skapats och dokumenterats, se 
bilaga B. Ett arbete med litteraturöversikt som metod kan öka risken för att den opartiska 
synen på de fynd som hittats är svag, genom att författarna inkluderar de artiklar som stödjer 
de personliga åsikterna och den förförståelse som kan finnas. När en studie genomförs är det 
av vikt att egen förförståelse inte färgar analys och resultat (Friberg, 2012). Därför har 
skribenterna till detta examensarbete för avsikt att förhålla sig kritiskt till den forskning som 
hittats och försökt att bortse från förförståelse. Peer-Review har använts som ett av 
sökkriterierna vid artikelsökning, för att säkerhetsställa att artiklarna var granskade och 
godkända av forskare i opartisk roll (Codex 2017b). Trovärdigheten ökar vid kvalitativa 
artiklar och validiteten i de kvantitativa artiklarna när det är Peer-Review granskade. Enligt 
Codex (2017b) innefattar Peer-Review att de vetenskapliga kriterierna på texten är 
inkluderade. Vidare får inte plagiat förekomma (Codex, 2017a), det har tagits i beaktande 
genom att noggrant referera till de källor som använts. APA-style har använts genomgående i 
detta examensarbete för referering till artiklar, litteratur, lagar och författningar. Användning 
av APA-style underlättar klarheten i texten över vilka referenser som tagits till bruk och för 
att klargöra varifrån information hämtats och därmed minska risken för plagiering och 
annan oredlig forskning. Då alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska har de lästs 
flertal gånger av båda skribenter för att minska risken för missförstånd. För det som har varit 
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svårt att förstå vid översättning av artiklar har ordbok använts för att slå upp ord samt 
diskuterats med varandra, andra studenter och handledare. 

5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften, metoder, geografi samt 
resultat.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften 
Alla tolv syften i de valda vetenskapliga artiklarna hade sjuksköterskor i fokus på olika sätt. 
Åtta av artiklarnas syften handlade på olika sätt om sjuksköterskors attityder kring psykisk 
ohälsa, tre av dem var kvalitativa och fem var kvantitativa. En kvalitativ artikel handlade om 
sjuksköterskors upplevelser av mänskliga rättigheter i vården av patienter med psykisk 
sjukdom samt dessa patienters tillgänglighet av vård (Nankivell, Platania-Phung, Happell & 
Scott, 2013). Därtill behandlade två kvalitativa artiklar upplevelser och erfarenheter av att 
vårda och ta hand om patienter som lider av psykisk ohälsa på somatisk vårdavdelning (Plant 
& White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). De fem kvantitativa artiklar som fokuserade 
på sjuksköterskors attityder om psykisk ohälsa behandlade detta inom olika situationer inom 
vården (Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos & Livaditis, 2009; Björkman, 
Angelman & Jönsson, 2008; Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & 
Välimäki, 2016). Det som var avvikande gällande artiklarnas syften var att en artikels syfte 
handlade om sjuksköterskors syn på strategier för att förbättra den fysiska hälsan hos 
patienter med psykisk sjukdom (Happell, Platania-Phung & Scott, 2014). Ett vanligt 
förekommande undersökningsområde var syften som behandlade sjuksköterskors 
kompetens samt utveckling av den, två av dessa var kvalitativa. Syftet i den ena kvalitativa 
artikeln handlade om att underlätta för sjuksköterskor att förebygga somatiska sjukdomar 
hos patienter med psykisk ohälsa. Syftet i den andra kvalitativa artikeln var att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter av arbete med patienter med psykisk sjukdom (Hardy & Gray, 
2010; Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010). Två av de kvantitativa artiklarna handlade om 
sjuksköterskors kompetens samt behov av utbildning inom psykisk ohälsa inom den 
somatiska vården (Hardy & Huber, 2014; Svediene, Jankusjuene, Kusleikaite & 
Razbadauskas, 2009). Ett syfte behandlade sjuksköterskors bemötande gentemot patienter 
med psykisk ohälsa, vilken var en kvantitativ artikel (Griep, Noordman & Dulmen, 2016). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 
Antal kvalitativa artiklar uppkom till fem stycken och antal kvantitativa artiklar var sju 
stycken. Intervju användes som metod i totalt fyra stycken kvalitativa artiklar (Kristiansen et 
al., 2010; Nankivell et al., 2013; Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). Tre 
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stycken av de kvalitativa artiklarna använde intervjuer där de intervjuat flera personer 
samtidigt (Kristiansen et al., 2010; Nankivell et al., 2013; Plant & White, 2013). Två av 
artiklarna utförde fokusgruppintervjuer (Kristiansen et al., 2010; Nankivell et al., 2013) och 
en av artiklarna använde sig av gruppintervju som metod (Plant & White, 2013). Gemensamt 
för dessa tre artiklar där intervjuerna skedde i grupp var att deltagarna var sjuksköterskor 
(Kristiansen et al., 2010; Nankivell et al., 2013; Plant & White, 2013). En av artiklarna 
inkluderade även undersköterskor i sina gruppintervjuer (Kristiansen et al., 2010). Fallstudie 
användes som metod i en av artiklarna, där de intervjuade en sjuksköterska (Zolnierek & 
Clingerman, 2012). En kvalitativ artikel använde sig av en websida, där ett verktyg för 
sjuksköterskor har undersökts (Hardy & Gray, 2010).  

Sex av de kvantitativa artiklarna använde sig av enkät som metod. Alla dessa enkäter 
distribuerades bland olika kategorier av sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare (Arvaniti et al., 2009; Björkman et al., 2008; Happell et al., 2014; 
Hardy & Huber, 2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Svediene et al., 2009). Tre av 
artiklarnas respondenter inkluderade bara sjuksköterskor (Hardy & Huber, 2014; Happell et 
al., 2014; Svediene et al., 2009) och resterande tre hade även med annan sjukvårdspersonal 
så som exempelvis undersköterskor (Arvaniti et al., 2009; Björkman et al., 2008; Ihalainen-
Tamlander et al., 2016). Observation användes som metod i en av de kvantitativa artiklarna, 
där kodning gällande sjuksköterskors agerande i patientmöte skedde utifrån en kvantitativ 
kodningsmall (Griep et al., 2016). En av de kvantitativa artiklarna utförde 
enkätundersökning bland sjuksköterskor före och efter en utbildning om psykisk ohälsa 
(Hardy & Huber, 2014). 

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas geografi 
Gällande artiklarnas ursprung globalt var majoriteten av artiklarna från Europa (Arvaniti et 
al., 2009; Björkman et al., 2008; Griep et al., 2016; Hardy & Gray, 2010; Hardy & Huber, 
2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Kristiansen et al., 2010; Svediene et al., 2009), 
medan två av artiklarna var från Australien (Happell et al., 2014; Nankivell et al., 2013) och 
två från USA (Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). Vilket land respektive 
artikel är publicerad i finns redovisat i bilaga B. De europeiska länder som undersökningarna 
var gjorda i var Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Finland, Grekland och Litauen 
(Arvaniti et al., 2009; Björkman et al., 2008; Griep et al., 2016; Hardy & Gray, 2010; Hardy & 
Huber, 2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Kristiansen et al., 2010; Svediene et al., 
2009). De som var från Australien handlade om bemötande, utbildning, attityder samt 
patienten som subjekt (Happell et al., 2014; Nankivell et al., 2013). De från Storbritannien 
handlade om utbildning, patienten som subjekt, bemötande samt teamarbete (Hardy & Gray, 
2010; Hardy & Huber, 2014). Artiklarna från Sverige handlade om patienten som subjekt, 
erfarenhet och attityder (Björkman et al., 2008; Kristiansen et al., 2010). Båda artiklarna 
från USA beskrev erfarenheter och attityder (Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 
2012). Den nederländska artikeln handlade om bemötande (Griep et al., 2016). Två av 
artiklarna, den från Finland och den från Grekland behandlade sjuksköterskors behov av 
utbildning och attityder gentemot patienter (Arvaniti et al., 2009; Ihalainen-Tamlander et 
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al., 2016). Artikeln från Litauen handlade om utbildning och erfarenhet (Svediene et al., 
2009). Således kom ingen av artiklarna från ett utvecklingsland, utan alla artiklar var 
publicerade i västvärlden.   

5.4 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 
Under denna rubrik kommer likheter och skillnader i artiklarnas resultat att bearbetas. Det 
framkom fyra olika teman kring hur sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk ohälsa. 
De teman som framkom var medvetenhet om attityder, bemötande, ökad kunskap och 
helhetsperspektiv på individen. 

5.4.1 Medvetenhet om attityder 
För att främja hälsan hos patienter som led av psykisk ohälsa var det av vikt att 
sjuksköterskor var medvetna om vilken inställning de hade mot dessa patienter (Ihalainen-
Tamlander et al., 2016). Det var viktigt att sjuksköterskor var medvetna om sina attityder, då 
patienter som led av psykisk ohälsa fick bristande somatisk vård på grund av attitydproblem 
och stigmatisering gentemot psykisk ohälsa (Nankivell et al., 2013). Det var vanligt 
förekommande att sjukvårdspersonal, exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor, som 
arbetade inom somatisk vård i större omfattning hade negativa attityder gentemot patienter 
med psykisk ohälsa jämfört med personal inom psykiatrisk vård. De flesta negativa 
attityderna upplevdes gentemot patienter med alkohol- eller drogmissbruk och schizofreni. 
Upplevelser av att patienter var oberäkneliga förekom, patienter med drogmissbruk ansågs 
mest oberäkneliga följt av patienter med schizofreni. Medan det förekom färre negativa 
attityder gentemot patienter med panikångest eller depression (Björkman et al., 2008). 
Ytterligare en artikel visade att negativa attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom 
förekom, bland annat med föreställningar om att patienter utnyttjar sjukvårdssystemet 
(Plant & White, 2013). 84 % av sjuksköterskorna på en somatisk vårdavdelning ansåg att 
patienter med psykisk ohälsa fick lika bra vård som andra patienter. Samtidigt som 64 % av 
dessa sjuksköterskor inte ville inte vårda patienter med psykisk ohälsa, utan de ansåg att 
dessa patienter skulle vårdas där det fanns specialistkompetens inom psykiatrisk vård 
(Svediene et al., 2009). Liknande resultat framkom i en annan artikel där 60 % av 
sjuksköterskor hade uppfattningen att patienter med psykisk ohälsa inte skulle vårdas på 
samma sjukhus som patienter med bara somatiska besvär utan psykisk ohälsa. 30 % av 
sjuksköterskor i samma artikel uppgav att de ansåg att det inte var deras arbetsuppgift att 
vårda patienter med psykisk ohälsa (Arvaniti et al., 2009). Ytterligare resultat presenterades 
där sjuksköterskor kände sig negativt inställda till att ta hand om patienter med psykisk 
ohälsa, då dessa patienter upplevdes ta mer tid än andra patienter på grund av att det fanns 
en rädsla för att de skulle skada sig själv eller andra och därför behövde övervakas (Zolnierek 
& Clingerman, 2012). 

En högre ålder hos personal som arbetade med psykisk ohälsa hade betydelse i positiv 
bemärkelse gällande attityder gentemot dessa patienter (Arvaniti et al., 2009; Björkman et 
al., 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016), även längden på erfarenhet inom yrket spelade 
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in då personal med längre erfarenhet hade mindre negativa attityder än yngre personal och 
de med kortare erfarenhet (Björkman et al., 2008; Svediene et al., 2009). Sjuksköterskor 
utövade auktoritet och diskrimination mot patienter med psykisk ohälsa, yngre 
sjuksköterskor hade en större benägenhet att utöva makt än äldre sjuksköterskor (Arvaniti et 
al., 2009). Yngre sjuksköterskor kände en större rädsla inför patienter med psykisk ohälsa än 
äldre sjuksköterskor (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Sjuksköterskor ansåg att patienter 
vid vissa tillfällen försvårade deras arbete då patienters egna åsikter och rättigheter var 
tvunget att tas i beaktning. Mänskliga rättigheter reflekterades sällan över av sjuksköterskor, 
när det togs upp var det inte i syfte att öka tillgängligheten av fysisk sjukvård (Nankivell et al., 
2013). I endast en av artiklarna framkom en positiv inställning hos sjuksköterskor mot 
patienter med psykisk ohälsa. Dessa sjuksköterskor var villiga att hjälpa och kände sympati 
med dessa patienter (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). 

5.4.2 Bemötande 
Sjuksköterskors bekräftelse av patienterna var viktigt. Sjuksköterskor använde olika metoder 
för att bekräfta patienter under samtal, vilket varierade mellan passivt lyssnande och i 
mindre utsträckning aktivt lyssnande. Vid samtal som innehöll någon form av problem 
besvarades det ofta genom att sjuksköterskor lämnade plats för patienten att tala fritt, eller 
att sjuksköterskor svarade så okomplicerat som möjligt, för att ge patienterna möjlighet att 
fortsätta samtala. Sjuksköterskor hade även ansvar att handla utifrån en personcentrerad 
vård, vilket underlättades genom att använda empati och att vara observant på patientens 
känslor under samtal (Griep et al., 2016). Kommunikation med patienter med psykisk ohälsa 
ansågs vara en svårighet för sjuksköterskorna, detta då det blev svårt att veta om budskapet 
kom fram (Björkman et al., 2008; Plant & White, 2013). Bristen på bekräftelse från patienten 
om det sjuksköterskor gjorde för dem var tillräckligt blev ett hinder vid bemötandet av 
patienten. Alla sjuksköterskor tyckte att det var svårt att vårda patienter med psykisk ohälsa, 
de ansåg att patienter med psykisk ohälsa var svåra att bota jämfört med andra patienter. 
Dessa patienter tog även mer tid och uppmärksamhet än patienter med somatiska besvär, 
enligt sjuksköterskor (Plant & White, 2013). Sjuksköterskor behövde arbeta tillsammans för 
att stödja patienter med psykisk ohälsa till livsstilsförändringar som kunde förbättra hälsan 
(Hardy & Gray, 2010). De sjuksköterskor med längre erfarenhet upplevde att de hittat 
lösningar på hur de kunde bemöta patienters behov på bästa sätt (Plant & White, 2013). 

5.4.3 Ökad kunskap 

Det visade sig att sjuksköterskor som arbetade på somatisk vårdavdelning upplevde att de 
inte hade tillräcklig kompetens för att ta hand om patienter med psykisk ohälsa (Svediene et 
al., 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012). Vidare visade ett flertal artiklar att utbildning om 
psykisk ohälsa och dessa patienter var viktigt för att sjuksköterskor inom somatisk vård 
skulle kunna vårda dessa patienter bättre och även för att förstå psykisk ohälsa (Arvaniti et 
al., 2009; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Svediene et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde 
att de behövde utbildas i vilka symptom som kunde uppträda och vad som kunde hända 
(Arvaniti et al., 2009; Hardy & Huber, 2014; Svediene et al., 2009). Utbildning i form av en 
kort kurs kunde göra skillnad för sjuksköterskors upplevda kunskap och färdigheter vid 
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arbete med patienter med psykisk ohälsa. Övervägande kursdeltagare hade en positiv 
inställning till att vårda psykisk ohälsa efter kursen, medan några kursdeltagare tyckte att det 
inte var deras roll att vårda patienter med psykisk ohälsa. 85 % av sjuksköterskorna tyckte att 
utbildning var behövligt för kollegor och skulle rekommendera kursen vidare för att bättre 
kunna hjälpa patienter med psykisk ohälsa. En kommentar som gavs av en sjuksköterska var 
att sjuksköterskorna behövde mer information om psykisk ohälsa och utbildning med jämna 
mellanrum (Hardy & Huber, 2014). Stigma bland sjuksköterskor gällande psykisk ohälsa 
kunde undvikas genom mer utbildning och ökad erfarenhet (Nankivell et al., 2013). En 
känsla av oförbereddhet och brist på kunskap att vårda dessa patienter kunde infinna sig hos 
sjuksköterskor (Zolnierek & Clingerman, 2012). För att kunna hjälpa patienter med psykisk 
ohälsa bättre önskade flera sjuksköterskor som arbetade på akutmottagning kontinuerlig 
utbildning gällande kris- och beteendehantering (Plant & White, 2013). Att ha kunskap om 
psykisk ohälsa minskade de negativa attityderna och det utanförskap som kunde uppstå för 
patienter med psykisk ohälsa (Arvaniti et al., 2009). Det framkom även svårigheter att förstå 
patienter med psykisk sjukdom och sjukdomen i sig. Distansen till patienterna ökade 
eftersom att sjuksköterskor inte upplevde att de bidrog med någon skillnad för patienterna 
och de upplevdes även svårare att skapa en relation till. Sjuksköterskor upplevde en brist på 
tillfredställelse i sitt arbete på grund av en känsla av ineffektivitet och att inte kunna göra 
någon skillnad för patienter i dess ohälsa (Zolnierek & Clingerman, 2012). Teamarbete 
mellan sjuksköterskor och andra professioner inom vården visade sig vara viktigt. Detta för 
att kunna ge god vård till dessa patienter och för att främja den fysiska hälsan hos de med 
psykisk ohälsa (Hardy & Gray, 2010; Plant & White, 2013). 

Antal yrkesverksamma år inom sjuksköterskeyrket bidrog positivt till kunskaperna om 
psykisk ohälsa (Svediene et al., 2009). Flera av sjuksköterskorna beskrev en känsla av 
maktlöshet gällande att vårda patienter med psykisk sjukdom på akutmottagning. Oavsett 
tidigare erfarenhet och kunskaper ansåg sjuksköterskorna att bedöma patienters 
sjukdomstillstånd vid kontakt med patienter med psykisk sjukdom, var och förblev 
utmanande (Plant & White, 2013). 

5.4.4 Helhetsperspektiv på individen 
Sjuksköterskor kunde främja hälsan hos patienter med psykisk ohälsa genom att ge 
återkommande stöd till dem, därav inte endast uppmärksamma den somatiska eller psykiska 
hälsan, utan vara kapabla till att se hela människan. Flertal strategier användes av 
sjuksköterskor för att stödja och främja den fysiska hälsan hos patienter med psykisk ohälsa. 
Vidare framkom att motivera patienter med psykisk ohälsa till en hälsosammare livsstil och 
ett sundare leverne främjade patienternas välmående och hälsa. Patienternas psykiska hälsa 
kunde även främjas genom exempelvis schemalagda besök inom somatisk vård. Därför var 
det viktigt att erbjuda dem fysisk hälsovård eftersom patienter med psykisk ohälsa kunde ha 
en kortare livslängd till skillnad från patienter utan psykisk ohälsa. Ett enkelt verktyg för 
sjuksköterskor behövde utformas för att lättare kunna erbjuda patienter fysiska insatser 
(Hardy & Gray, 2010). Sjuksköterskor kunde främja patienters fysiska hälsa i form av fysiska 
vardagsförändringar som exempelvis att motivera patienter att sluta röka och att röra på sig 
mer, vilket var betydelsefullt för patienter med psykisk ohälsa, eftersom det kunde lindra 
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lidande hos dem (Happell et al., 2014). Det visade sig vara viktigt att sjuksköterskor såg 
patienterna utifrån ett helhetsperspektiv på människan, bortom de diagnoser de hade 
(Kristiansen et al., 2010). För att förstå dessa patienters behov behövde sjuksköterskor se 
helhetsperspektiv av patienten, vara fördomsfria och ha förmåga att använda olika strategier 
för att patienter ska känna sig trygga, bekväma och omhändertagna. Dessa förmågor var 
något som ökade med erfarenhet (Plant & White, 2013). Vidare var det även viktigt att 
sjuksköterskorna anpassade vården utifrån den enskilde patientens behov och önskemål 
(Kristiansen et al., 2010). 

6 DISKUSSION 
Detta avsnitt kommer att diskutera resultatdelen i förhållande till tidigare forskning och det 
vårdteoretiska perspektivet med Katie Erikssons teorier om hälsa och människan. Vidare 
diskuteras examensarbetets metod, kvalitetskriterier samt etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte avsåg att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk 
ohälsa. I resultatet av denna allmänna litteraturöversikt framkom fyra olika teman kring hur 
sjuksköterskor kan stödja dessa patienter. De teman som framkom var medvetenhet av 
attityder, bemötande, ökad kunskap samt helhetsperspektiv på individen. Att se individen 
som en helhet är något som genomsyrar examensarbetets resultat, vilket blir samstämmigt 
med Erikssons (2014) teorier om människan samt med sjuksköterskors ansvar utifrån lagar 
och förordningar (SFS 2014:821; SFS 2017:30). Detta för att sjuksköterskor ska kunna ge en 
säker, god och rättvis vård till patienten.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor hade negativa attityder gentemot patienter som lider 
av psykisk ohälsa. Likaså visar tidigare forskning att patienter upplever att psykisk ohälsa var 
stigmatiserat samt att de blev diskriminerade på grund av det i kontakt med vården (Dinos et 
al., 2004; Lawn & MacMahon, 2015). För att kunna stödja dessa patienter bör sjuksköterskor 
sträva efter att bli medvetna om eventuella negativa attityder och även försöka minimera sina 
fördomar. Medvetenheten behövs för att kunna ge en god och säker vård på lika villkor till 
alla patienter, oavsett bakgrund och sjukdom, vilket är lagstadgat enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Vidare kan det härledas till Erikssons vårdteoretiska 
perspektiv (Eriksson 2014; Lindström et al., 2014) där varje människas unika egenskaper ska 
respekteras, på grund av den absoluta värdighet som det innebär att vara människa.  

Eriksson (1989, 2001) beskriver att varandet är ett begrepp som innebär att både de fysiska 
och psykiska attributen och egenskaper hos individen är nödvändigt att beakta. Dessa 
negativa attityder som framkom i resultatet kan försvåra sjuksköterskors stödjande av 
patienters varande på ett rättvist sätt och därmed ökar risken för att patienten inte får 
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adekvat vård. Vården skulle kunna förbättras genom att fokusera på att patientens hälsa i 
form av att välbefinnande står i fokus. Eriksson (2014) talar om att se hela människan, det 
tåls att understryka att trots att en patient lider av psykisk ohälsa bör även den fysiska hälsan 
ses över, vilket även är aktuellt i allt patientarbete. Det vill säga att sjuksköterskor bör kunna 
se bortom sina egna attityder som kan riskera att färga kvalitén på omvårdnaden. Med 
minskade negativa attityder stödjs därför patienten till en främjad hälsa med lindrat lidande. 
Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor ansåg att patienter med psykisk ohälsa, som 
lider av somatiska besvär, bör vårdas utanför den somatiska vården. Attityder som denna går 
emot HSL (SFS 2017:30), där det bland annat understryks att alla patienter ska respekteras 
och har rätt att känna sig trygga inom vården. Därtill klargör Socialdepartementet (2012) att 
alla patienter ska vårdas på lika villkor oberoende av kontaktorsak. På grund av dessa åsikter 
skulle sjuksköterskor inom somatisk vård kunna hjälpas genom att börja se människan 
utifrån Erikssons (2014) perspektiv. Perspektivet understryker människan som en unik 
individ, där hela människan ingår, med kropp, själ och ande.  

Resultatet påvisar att för att kunna stödja patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 
bör sjuksköterskor vara medvetna om sitt bemötande gentemot patienter, vare sig 
patienterna har psykisk ohälsa eller ej. Egenskaper hos sjuksköterskor som beskrivs i tidigare 
forskning gällande deras bemötande i relation till patienter var exempelvis att vara en god 
lyssnare, hjälpsam och glad (Wyder et al., 2015). Dessa egenskaper var något som generellt 
kan anses grunda sig i ett gott bemötande gentemot medmänniskor. Varför dessa egenskaper 
som att vara glad eller hjälpsam i relationen till patienten inte uppfylls kan vara ett problem, 
då alla individer bör beakta dessa egenskaper vid bemötande av andra. Framförallt då den 
andre befinner sig i den utsatta situationen som det är att vara i behov av vård (SSF Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet visade att sjuksköterskor genom sitt bemötande 
gentemot patienter med psykisk ohälsa kan ha inverkan på patienternas upplevelse av 
sjukvården, men tidigare forskning antyder även att sjuksköterskors bemötande kan påverka 
patienters hälsa (Wyder et al., 2015). Det framkom i tidigare forskning att patienterna vill ha 
stöd i att bland annat planera in vårdbesök (McCann et al., 2012) vilket även resultatet 
påvisar, där sjuksköterskor kan stödja patienter genom att hjälpa till med detta. Det är därför 
av relevans att sjuksköterskor ser på patienten utifrån Erikssons (2014) perspektiv där varje 
människa är unik och där ingen är lik den andre. Eriksson menar även om att människan i 
sin unika egendom har rätt att bli bekräftad som en unik individ (Lindström et al., 2014). 
Även tidigare forskning visar att patienter inte bara vill bli bemötta utifrån sina diagnoser, 
utan bli bemötta med respekt utifrån den person de är (Haron & Tran, 2014). Att både 
patienterna i tidigare forskning (Barke et al., 2011; Lawn & MacMahon, 2015) och i resultatet 
blev sedda som objekt och förbisedda, är något som sjuksköterskor behöver arbeta med att 
förbättra och börja se patienter som unika individer. Vidare visar tidigare forskning att 
sjuksköterskor behöver vara förtroendeingivande, bekräfta patientens känslor samt vara 
empatiska i sitt bemötande (Williams et al., 2015), vilket även resultatet i examensarbetet 
visar. 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor behöver öva på sin kommunikationsförmåga 
för att kunna ge tydligare information till patienter. Dessa aspekter kan vara viktiga för 
sjuksköterskor att ha i åtanke för att de ska kunna stödja patienter med psykisk ohälsa och 
för att patienterna ska ta sig vidare i sin varande-process som Eriksson (2014) beskriver och 
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därmed uppnå välbefinnande och balans i tillvaron. Ökad kunskap ger sjuksköterskor stöd i 
sin profession till ett bättre bemötande av patienterna som i sin tur gynnar vården patienten 
erhåller. Som tidigare nämnts behöver sjuksköterskor se människan utifrån ett 
helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv kan vara extra betydelsefullt vid vård av patienter 
med psykisk ohälsa, även om det kan ses som utmanade vid brist av adekvat utbildning. 
Utbildning framkommer som relevant vid vård av patienter med psykisk ohälsa i flera av de 
vetenskapliga artiklarna i resultatet. Varje individuell sjuksköterska har skyldighet att hålla 
sig uppdaterad gällande ny kunskap för att kunna ge en god vård (SSF Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Därför bör det läggas mer fokus på utbildning om psykisk 
ohälsa och hur dessa patienter kan stödjas. Detta för att sjuksköterskor ska kunna möta den 
ökade mängd patienter som lider av psykisk ohälsa på ett förtroendeingivande sätt. 
Utbildning om psykisk ohälsa skulle eventuellt behöva utökas redan under 
grundutbildningen av sjuksköterskor, alternativt även ha fortlöpande utbildning för redan 
befintliga sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att patienter inte har fått adekvat 
vägledning gällande sin psykiska ohälsa i kontakt med vården (Lawn & MacMahon, 2015). 
Det kan knytas samman med resultatet som visar att även sjuksköterskor upplever att deras 
kompetens inte räcker till för att vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta går dock emot 
Socialdepartementet (2012) som påbjuder att vården ska vara kunskapsbaserad och ge den 
omsorg alla människor behöver.  

Sjuksköterskor behöver stödja hela den individuella människan, men även se till patientens 
omgivning så som goda relationer med familj och vänner (McCann et al., 2012; Radfar et 
al., 2014; Williams et al., 2015; Wyder et al., 2015). Enligt Eriksson (2014) ska människan ses 
som en egen individ med grundläggande behov, där inkluderas exempelvis känslor, hopp och 
livsvilja. Dessa egenskaper kan i sin tur ledas tillbaka till tidigare forskning där det 
framkommer att familjemedlemmar bör vara delaktiga i vården då det har visat sig vara 
positivt för patientens hälsa (Radfar et al., 2014). Även det faktum att patienten och därmed 
människan har ett behov av relationer och människor runt omkring sig, då Eriksson menar 
att människan är beroende av andra människor (Lindström et al., 2014). Om patienten 
önskar delaktighet av anhöriga kan det stödja patienten i sin hälsa, här kan sjuksköterskor 
vara ett stöd för att inkludera dessa i vården. Socialdepartementet (2012) menar att vården 
ska ges på lika villkor för alla patienter. Samtidigt som SSF Svensk sjuksköterskeförening 
(2008, 2017) betonar att en miljö där patienten känner sig trygg med värderingar och 
anhörigas roll i vården är en viktig del för sjuksköterskor att se över. Det är även viktigt att 
sjuksköterskor i sin roll som stödjande kan visa omtanke och bekräftelse. 

Sammanfattningsvis, för att stödja patienter med psykisk ohälsa måste sjuksköterskor vara 
medvetna om sina egna attityder för att kunna ge en rättvis vård till alla. Denna vård bör ske 
genom ett gott bemötande gentemot patienten oavsett patientens sjukdomstillstånd. För att 
kunna vårda patienter som lider av psykisk ohälsa på ett lämpligare sätt än tidigare forskning 
visar behöver sjuksköterskor bättre utbildning om psykisk ohälsa. Sjuksköterskor behöver se 
individen utifrån ett helhetsperspektiv och inte endast den somatiska åkomman, även om det 
inte får bortses ifrån. Detta kan uppmärksammas genom den varande processen som 
innefattar en inre balans (Eriksson, 1989, 2001), men även att stödja patienten att uppnå 
välbefinnande. Därmed bör sjuksköterskor se över sitt handlande för att hjälpa patienten 
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framåt i denna process och för att främja förbindelsen mellan det fysiska och psykiska 
välmående. 

6.1.1  Likheter och skillnader 
Likheter och skillnader i syfte, metod och geografi har granskats utifrån Fribergs (2012) 
metod. Detta har varit av relevans för att få en mer övergripande och samtidigt ingående 
uppfattning om vad forskningsfältet handlar om och vad som studerats. Det som kan vara 
relevant är om vad som bör studeras vidare, vad som redan studeras med gott resultat, var 
det studeras och vad som slutligen har framkommit i resultatet av detta examensarbete.  

Att studera likheter och skillnader i artiklarnas syften är av relevans för att få en uppfattning 
av vad som studerats inom det aktuella forskningsfältet. Artiklarnas syfte studeras dels för att 
se att det passar in till syftet i detta examensarbete och att det därför går att använda i 
resultatet. Syftena från använda artiklar studeras även för att få en förståelse över vad 
författarna till artiklarna har studerat och hur syften i detta examensarbete kan jämställas 
eller i andra fall särskiljas, för att se hur kategorier i resultaten växer fram till ett svar på 
detta examensarbetes syfte.  

Jämförelse av metoderna i artiklarnas likheter och skillnader har bearbetats för att se om 
studiernas metod är överförbara till liknande studier, alltså deras överförbarhet och 
generalisering. Detta för att se om de kan lämpa sig att ha med i vårt resultat i 
examensarbetet då detta är ett kvalitetskriterium.  

Det är av relevans att uppmärksamma innehållet i artiklarna i relation till var de är 
publicerade, i detta examensarbete kallat geografi. Detta för att få en bild över var det forskas 
om vad samt var det kan forskas mer om vissa problemområden. Dels är det av intresse vad 
enskilda länder kan göra nationellt för att utveckla sin kompetens inom bristande områden 
och även vad kontinenter kan behöva utveckla och bidra med. Geografin uppmärksammas 
även för att undersöka vad som kan göras globalt åt psykisk ohälsa inom somatisk vård och 
hur sjuksköterskor kan stödja patienter inom den.  

6.2 Metoddiskussion 
Detta examensarbete har utgått från Fribergs (2012) beskrivning av allmän litteraturöversikt. 
Ett annat alternativ på metod hade varit att göra en systematisk litteraturöversikt, vilket dock 
är mer omfattande och med tanke på tidsram hade det blivit för tidskrävande. Utifrån 
examensarbetets syfte passade det att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 
därför ansågs att allmän litteraturöversikt var ett lämpligt metodval. Det var någorlunda 
jämnt fördelat mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar som inkluderades i 
litteraturöversikten. Artiklar söktes i tre olika databaser; CINAHL Plus, Pub Med samt 
PsycINFO, detta för att få en spridning över olika vetenskapliga fält. De sökord som användes 
utgick från examensarbetets syfte. Då de initiala sökningarna inte gav bra träffar, ändrades 
sökorden allt eftersom och nya sökord hittades i bland annat andra artiklar som handlade om 
psykisk ohälsa. En redovisning och dokumentation av sökord och sökvägar ska göras för att 
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läsaren ska förstå hur urvalet av studier gått till (Friberg, 2012). Detta har tagits i beaktande 
genom att en sökmatris har skapats, se bilaga A datainsamlingsmatris. Då många sökningar 
har gjorts har detta varit tidskrävande och för att säkerställa att korrekta sökvägar redovisats 
har dessa kontrollerats ett flertal gånger. Vilka artiklar som hittades via vilka sökord har 
förtydligats efter sådan genomgång för att läsaren ska kunna se hur de olika artiklarna 
hittats. Manuella sökningar gjordes för att antalet relevanta artiklar i databaser inte kändes 
tillfredställande, då lästes de redan befintliga artiklarna igen och där de refererat till något 
som verkade svara på examensarbetets syfte letades dessa referenser upp. Vid denna form av 
manuella sökningar kunde relevanta artiklar lätt missas, samtidigt som urvalet riskerade att 
bli selektivt. För att minska risken för det var det något som behövde finnas i åtanke. De 
artiklar som inkluderades i examensarbetet hade olika vårdkontext. Detta gjordes för att få 
en bredare bild, men hade kunnat göras annorlunda, genom att bara ha valt ett perspektiv för 
att få en djupare bild av just det, exempelvis patienter med psykisk ohälsa som söker vård på 
akutmottagning för somatiska besvär.  

Varför vetenskapliga artiklar där på barnperspektiv har exkluderats vid urval var på grund av 
att examensarbete på kandidatnivå inom omvårdnadsvetenskap inte får vara inriktad på 
detta. Vårdvetenskapliga artiklar inom psykiatrisk kontext och om psykiatrisjuksköterskor 
har inkluderats då deras kunskap kan bidra till en bättre förståelse över psykisk ohälsa. 
Därmed möjliggörs att allmänsjuksköterskor kan utföra ett mer professionellt arbete, vilket 
kan vara av värde eftersom examensarbetet syftar till att belysa hur sjuksköterskan kan 
stödja patienter med psykisk ohälsa. Därav är den psykiatriska vården av relevans för att 
förstå hur stöd kan förbättras för dessa patienter inom den somatiska vården. Av de 
kvalitativa artiklar som inkluderades i resultatdelen visade det sig att tre stycken artiklar 
använde sig av intervjuer i gruppmiljö. Resterande kvalitativa artiklar använde sig av andra 
metoder för att få fram sina resultat. Möjligheten med intervjuer är att få en djupare 
förståelse av ett fenomen (Polit & Beck, 2013). Samtliga kvantitativa artiklar använde sig av 
enkäter för att undersöka det studerade området. Att använda enkät som metod vid 
kvantitativa studier ger möjlighet till att undersöka en bredare population, i en större skala 
(Eliasson, 2013), än vad kvalitativa metoder har möjlighet till. Däremot kan inte 
kroppsspråket kommuniceras via enkät till den som ska tolka resultatet. 

Något som kunde gjorts annorlunda i detta examensarbete var att artiklar med mixad metod 
kunde ha använts för att få en bredare kunskapsbas samt få en bredare förståelse genom de 
kvalitativa frågorna. Detta eftersom att examensarbetet har utgått från litteraturöversikt som 
metod. Det har varit relevant att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i detta 
examensarbete på grund av att det ger en god överblick över det undersökta området, då 
syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk vård. Ett annat förslag på något som skulle kunna gjort annorlunda är att själva ha 
utfört en empirisk studie med intervjuer med sjuksköterskor. Då intervjuer enligt 
skribenternas tidigare erfarenheter uppfattats som tidskrävande, valdes att belysa redan 
befintlig forskning inom problemområdet.  

Examensarbetet har genomförts i par. De upplevda fördelarna med att skriva i par var att 
artiklar som valts har granskats noggrant från fler synvinklar än vad som är möjligt av en 
ensam individ. Därmed har tankar som uppkommit om artiklar i relation till 
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examensarbetets syfte och det resultat som framkommit kunnat diskuteras direkt mellan de 
två parterna som i sin tur är lika insatta i arbetet. Ytterligare en fördel med att arbeta i par 
var att förförståelse och personliga åsikter tidigt kommit fram och därefter kunnat reduceras 
och granskas för att inte riskera att färga arbetet. En kontinuerlig stöttning mellan 
skribenterna har funnits för att komma framåt i arbetet på ett effektivt vis, vilket har ökat 
kvalitén på arbetet. Det som kunde ha främjats vid enskilt arbete, till skillnad från att arbeta i 
par, skulle möjligtvis vara att det snabbare blir en struktur i examensarbetet vid 
ensamarbete. Det som har uppfattats som negativt med att arbeta i par var att kompromisser 
måste göras för att båda skribenter ska få fram sina synpunkter, vilket kan ha resulterat i en 
större tidsåtgång. 

6.2.1 Kvalitetskriterier 
Trovärdighet innebär att resultatet ska så nära som möjligt spegla sanningen (Polit & Beck, 
2013). I detta examensarbete användes peer-reviewed som ett sökkriterium vid sökning av 
artiklar i den mån det var möjligt. Peer-reviewed innebär att artiklarna är vetenskapligt 
granskade (Codex, 2017b). I databasen PubMed var inte det ett möjligt sökkriterium. Därför 
har skribenterna till detta examensarbete läst artikeln noggrant med detta i åtanke. I detta 
examensarbete har de inkluderade artiklarna kvalitetsgranskats och poängsatts utifrån 
Friberg (2012). I och med denna kvalitetsgranskning som gjorts ökar examensarbetets 
giltighet då de inkluderade artiklarna håller hög kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen. För 
att läsaren ska få en bild av de olika artiklarnas poäng redovisas dessa i artikelmatrisen. När 
oklarheter uppstått gällande poängsättning, har denna fråga diskuterats gemensamt och 
bearbetats ytterligare. Bearbetningen har utförts för att få en så korrekt bedömning som 
möjligt, för att öka examensarbetets giltighet. Friberg (2012) menar att trovärdigheten ökar 
om forskningen som inkluderas är ny. I detta examensarbete började sökningarna med en 
fem-årsbegränsning, men då det var svårt att hitta relevant forskning inom det tidsintervallet 
utökades begränsningen till tio år.  

Med giltighet inom det kvalitativa forskningsområdet menas att om studien mäter det den 
har avsett att mäta och därmed är relevant för studien (Polit & Beck, 2013). Det är viktigt att 
studien och resultatet går att studera igen, för att öka kunskapen om det studerade området. 
Vid nya studier inom detta ska det gå att få fram ett likartat resultat, vilket därav skapar en 
pålitlighet (Polit & Beck, 2013). För att detta examensarbete skulle åstadkomma en hög 
giltighet har processen dokumenterats utförligt, så som var artiklar söktes och vilka sökord 
som använts. Det är även viktigt att vara tydlig vid referering. Ytterligare en aspekt att ta i 
beaktning var även vilka urval som gjorts i studien, då det är viktigt att vara kritisk vid val av 
de artiklar som ska ingå. Det som kunde gjorts annorlunda i föreliggande examensarbete var 
val av artiklar, där intresseområdet kunde ha smalnats av från början. 

Överförbarhet inom kvalitativa metoder innebär att studiens resultat ska gå att överföra till 
liknande kontext eller grupper. Denna överförbarhet kan ökas genom att noggrant redovisa 
vad som undersöks och hur det ska undersökas (Polit & Beck, 2013). För att öka 
överförbarheten har metoden i examensarbetet redovisats detaljerat, både i löpande text men 
även i form av datainsamlingsmatris och artikelmatris, för att läsaren ska få en tydlig bild av 
hur tillvägagångssättet sett ut. Det finns därmed förklarat vad psykiska ohälsa innebär i detta 
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examensarbete. Likaså är det beskrivet vad som inkluderas inom somatisk vård och en 
redovisning över inklusionskriterier och exklusionskriterier. Artiklar publicerade i olika 
länder har inkluderats för att överförbarheten ska öka och att resultatet därmed ska kunna 
överföras till fler länder.  

6.3 Etikdiskussion 
Att arbeta med litteraturöversikt som metod kan öka risken för att den objektiva synen på de 
fynd som hittats är svag, genom att skribenterna utser de artiklar som stödjer de personliga 
åsikterna och de förförståelser om det valda ämnet som kan finnas (Friberg, 2012). För att 
minska risken för förförstålser och antaganden har skribenterna i aktuellt examensarbete vid 
upprepade tillfällen gemensamt kritiskt diskuterat de tankar och idéer som uppstått. Detta 
för att inte återspegla och för att minska dessa förförståelser, vilket även kan förvränga data. 
Skribenterna har vid upprepade tillfällen läst och kategoriserat artiklarna inom metod, syfte 
och resultat för att utesluta egna tolkningar av studier och för att vara eniga om de valda 
artiklarnas innehåll. Som nämnts tidigare var alla vetenskapliga artiklar publicerade på 
engelska. Engelska artiklar har tagit tid att översätta och det har ibland skapat en utmaning 
vid urval i förhållande till examensarbetets syfte. Det upplevdes som en större risk att egen 
förförståelse färgade tolkningarna av artiklarna vid läsning på engelska, därför har 
kontinuerlig granskning av de vetenskapliga artiklarna i förhållande till detta 
examensarbetes syfte genomförts. Användning av ordböcker för översättning, diskussioner i 
studiegruppen samt med handledare var därför till hjälp när problem uppstod. 

Detta examensarbete är inte baserat på egna undersökningar utan på en allmän 
litteraturöversikt, därav är det av intresse att se över det valda urvalet av tidigare forskning 
gällande respekt och information till deltagarna innan publicering av artikel. Flertalet av 
artiklarna saknade i löpande text eller var otydliga med de etiska överväganden som hade 
gjorts och reflekterats över i sina arbeten. Vid sökning av artiklar till resultat användes bland 
annat därför peer-review som kriterium. Detta då Codex (2017b) förklarar att peer-review 
används för att säkerhetsställa den vetenskapliga kvalitén.  

7 SLUTSATS 
Syftet i detta examensarbete var att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk vård. För att kunna stödja dessa patienter behöver 
sjuksköterskor bli medvetna om sina attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa, då 
resultatet visar att negativa attityder förekommer. Dessa attityder lindrar inte patienters 
lidande, utan lidandet riskerar att bli större och kan förhindra att patienter får en god vård. 
Resultatet visar även att sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, då 
sjuksköterskor upplever att deras kompetens inte räcker till för att vårda dessa patienter.  
Samtidigt som resultatet indikerar att utbildning om psykisk ohälsa främjar vården för 
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patienter med psykisk ohälsa och även bidrar till mer positiva attityder gentemot dessa 
patienter. Då det framkom att patienter upplever stigmatisering i samhället och inom vården 
är utbildning av relevans, eftersom det kan minska den befintliga stigmatiseringen. Om 
sjuksköterskor får patienter med psykisk ohälsa att uppleva trygghet i form av stöd från 
sjukvården kan det leda till att hälsan hos dessa patienter främjas.  

Resultatet har skapat möjlighet för ett verktyg för sjuksköterskor att bemöta patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk vård. Verktyg som kan användas är att vara empatisk, att ge 
tydlig information anpassat utifrån den individuella patienten, men även att lyssna och 
bekräfta dem kan vara till hjälp för stödjandet. Ytterligare en aspekt för att kunna stödja 
patienter med psykisk ohälsa är att sjuksköterskor behöver se den individuella patienten 
utifrån ett helhetsperspektiv. I helhetsperspektivet måste alla perspektiv som det innebär att 
vara människa inkluderas, exempelvis motivera till hälsosammare livsstil och få patienterna 
att känna sig trygga och omhändertagna.  

Tanken med detta examensarbete var att belysa och uppmärksamma hur sjuksköterskor kan 
stödja patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Detta examensarbete har bidragit 
till en större förståelse för hur sjuksköterskor ska kunna stödja patienter bättre. Arbetet har 
även ökat medvetenheten över vad som bör utvecklas inom sjuksköterskors område för att få 
en säkrare och hälsosammare vård för patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk 
vård.  

8 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Förbättringar med utgångspunkt i slutsatsen redovisas nedan. Förslag på vidare åtgärder 
från resultatet i examensarbetet där stöd för hur sjuksköterskor kan stödja patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk vård kommer att presenteras. De områden som skulle behöva 
förbättras är att sjuksköterskor bör tillhandahållas mer och kontinuerlig utbildning gällande 
psykisk ohälsa. Sjuksköterskors bemötande och professionella roll i förhållande till patienter 
med psykisk ohälsa bör ses över av sjuksköterskan för att kunna ge god vård. 

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka patienters perspektiv för att få 
en bättre bild av hur sjuksköterskor kan göra för att stödja patienter med psykisk ohälsa på 
bästa sätt. Även anhörigperspektivet behöver utforskas vidare då anhöriga har visat sig vara 
viktiga i vården och behöver därför få ett större erkännande inom vården. Gällande 
spridningen på forskningen globalt sett är detta ett undersökningsområde som i nuläget är 
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bristfälligt i utvecklingsländer. Därför skulle det vara av intresse att ta reda på hur 
forskningsfältet ser ut där. 
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Artikelmatris  

Nr. Författare, 
årtal, 
artikelns 
titel, 
tidskrift, 
land. 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Plant, L., & 
White, J.  
2013.  
 
Emergency 
Room 
Psychiatric 
Services: A 
Qualitative 
Study of Nurses 
Experiences.  
 
Issues in Mental  
Health Nursing. 
 
USA 

Utforska och 
beskriva erfarenheter 
hos sjuksköterskor 
att vårda psykiatriska 
patienter på 
akutmottagning. 

Kvalitativ 
 

Flera av sjuksköterskorna beskrev 
maktlöshet. Oavsett erfarenhet och 
kunskaper ansåg alla 
sjuksköterskor i studien att triagera 
patienter med psykisk sjukdom var 
utmanande. Negativa attityder 
framkom. Svårt att veta hur man 
ska kommunicera med dessa 
patienter. Behov av fortlöpande 
utbildning framkommer. 
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10,5 poäng 

2. Nankivell, J., 
Platania-Phung, 
C., Happell, B & 
Scott, D. 
2013. 
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Physical Health 
Care for People 
with Serious 
Mental Illness: 
A Nursing 
Perspective and 
a Human Rights 
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Ground? 
 
Issues in Mental 
Health Nursing. 
 
Australien 

Sjuksköterskans syn 
och upplevelse av 
mänskliga rättigheter 
och tillgänglighet av 
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psykisk sjukdom för 
att förstå barriärer 
mellan personer med 
psykisk sjukdom och 
andra 
vårdinrättningar. 

Kvalitativ 
 
 

Det var ovanligt att sjuksköterskor 
tog upp mänskliga rättigheter och 
när det togs upp var det inte i syfte 
att öka tillgängligheten av fysisk 
sjukvård som de ansåg att 
människor med psykisk sjukdom 
behöver. Stigma var vanligt 
förekommande bland 
sjuksköterskor, vilket kan undvikas 
genom utbildning. 

Hög 
10,5 poäng 

3. Hardy, S., & 
Gray, R.  
2010. 
 

Att utveckla ett 
verktyg för att 
underlätta för 
sjuksköterskor att 
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professioner och sjuksköterskor är 
nödvändigt för att främja den 
fysiska hälsan hos psykiskt sjuka.  

Hög 
12,5 poäng 



 

 

Adapting the 
severe mental 
illness physical 
Health 
Improvement 
Profile for use in 
primary care. 
 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 
 
Storbritannien 

utföra 
hälsokontroller, med 
fokus på 
förebyggande av 
hjärt- och 
kärlsjukdomar, där 
stöd för egenvård ges 
till personer med 
psykisk ohälsa.  
 

Att motivera patienter med psykisk 
ohälsa till en hälsosammare livsstil 
och ett sundare leverne samt att 
finnas till som ett stöd för patienten 
är viktigt för behandlingen av 
patientens välmående.  

4. Kristiansen, L., 
Hellzén, O & 
Asplund, K.  
2010. 
 
Left alone – 
Swedish nurses’ 
and mental 
health workers’ 
experiences of 
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dwelling context 
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study. 
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Livaditis, M.  
2009. 
 
Health service 
staff’s attitudes 
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towards patients 
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2014.  
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Practice nurses 
to care for 
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International 
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Nursing.  
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9 poäng 

7. Ihalainen-
Tamlander, N., 
Vähäniemi, A., 
Löyttyniemi, E., 
Suominen, T., & 
Välimäki, M. 
2016.  
 
Stigmatizing 
attitudes in 
nurses towards 
people with 
mental illness: A 
cross-sectional 
study in primary 
settings in 
Finland.  
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
 
Finland 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
inställning gentemot 
människor med 
psykisk ohälsa och 
undersöka 
attitydrealterade 
faktorer. 

Kvantitativ  Sjuksköterskorna hade en positiv 
inställning mot patienter med 
psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
var villiga att hjälpa och kände 
sympati med dessa patienter. Yngre 
sjuksköterskor kände en större 
rädsla inför dessa patienter än 
äldre sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna måste vara 
medvetna om deras inställning 
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utbildning.   
 
 
 

Hög 
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Noordman, J., & 
Van Dulmen, S.  
2016. 
 
Practice nurses 
mental health 
provide space to 
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discuss 
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emotions. 
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
 
Nederländerna 

Hur sjuksköterskor 
bemöter patienter 
med psykisk ohälsa 
vid samtal samt hur 
dessa patienter 
uttrycker sina 
problem.  

Kvantitativ Vilken metod som sjuksköterskan 
använder för att bekräfta patienten 
under samtalet varierar mellan 
passivt lyssnande och i mindre 
utsträckning aktivt lyssnande. De 
flesta samtal innehöll någon typ av 
fråga som ofta besvarades genom 
att uttrycka sig så okomplicerat 
som möjligt. Vilket ledde till att 
patienterna fick utrymme att tala 
och uttrycka sig fritt. 

Hög 
11 poäng 

9. Happell, B., 
Platania‐Phung, 
C., & Scott, D. 
2014. 
 
Proposed nurse‐
led initiatives in 
improving 
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of people with 
serious mental 
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Journal of 
Clinical 
Nursing. 
 
Australien 

Undersöka 
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på allmänna och 
vårdande strategier 
för att förbättra den 
fysiska hälsan hos 
människor med 
psykisk sjukdom.  

Kvantitativ Sjuksköterskan använder flertal 
strategier för att främja den fysiska 
hälsan hos patienter med psykisk 
ohälsa. Majoriteten av 
sjuksköterskorna ansåg att fysisk 
hälsa i form av fysiska 
vardagsförändringar var av värde 
för att lindra lidande hos patienter 
med psykisk ohälsa. Utbildning 
inom psykisk ohälsa sågs som 
positivt för att utveckla ett bra 
förhållande till specialiserad 
vårdpersonal.  

Hög 
11,5 poäng 

10. Svediene, L., 
Jankusjuene, L., 
Kusleikaite, M., 
& 
Razbadauskas, 
A. 
2009. 
 
Competence of 
general practice 
nurses caring 
for patients with 
mental health 
problems in the 
somatic 
departments. 
 
Medicina 
(Kaunas). 

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

Kvantitativ Sjuksköterskornas kompetens för 
att ta hand om patienter med 
psykisk ohälsa på somatisk 
avdelning var inte tillräcklig. 
Utbildning är viktigt för vårdandet, 
att förstå psykisk ohälsa, symptom 
och vad som kan hända. Även 
arbetslivserfarenhet bidrog positivt 
till vårdandet. Studien visade även 
att ett flertal av sjuksköterskorna 
inte ville vårda patienter med 
psykisk ohälsa. 

Hög 
10,5 poäng 
 



 

 

 
Litauen 

11. Björkman, T., 
Angelman, T., & 
Jönsson, M. 
2008.  
 
Attitudes 
towards people 
with mental 
illness: A cross‐
sectional study 
among nursing 
staff in 
psychiatric and 
somatic care.  
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 
 
Sverige 

Undersöka hur 
sjukvårdspersonal 
inom somatisk samt 
psykiatrisk vård ser 
på psykisk sjukdom 
samt patienter med 
dessa besvär.  

Kvantitativ Sjuksköterskor anser att patienter 
med psykisk ohälsa är svåra att tala 
med, då de bland annat är 
annorlunda i jämförelse med andra 
patienter. Patienter med 
drogproblem och schizofreni hade 
sjuksköterskor den största negativa 
attityden mot, de patienterna 
uppfattades som oberäkneliga och 
farliga. Sjuksköterskor i studien 
med längre erfarenhet av psykisk 
ohälsa var mindre negativt inställda 
mot patienter med psykisk ohälsa. 

Hög 
10,5 poäng 
 

12. Zolnierek, C., & 
Clingerman, E.  
2012.  
 
A Medical–
Surgical Nurse’s 
Perceptions of 
Caring for a 
Person With 
Severe Mental 
Illness.  
 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association. 
 
USA 

Utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om patienter 
med psykisk sjukdom 
på kirurgisk 
vårdavdelning.  

Kvalitativ Sjuksköterskan kände sig negativt 
inställd till att ta hand om patienter 
med psykisk sjukdom. En känsla av 
oförbereddhet och brist på kunskap 
framkom. Vidare framkom att 
dessa patienter med psykisk 
sjukdom upptog mer tid än övriga 
patienter och detta ledde till dåligt 
samvete gentemot dem. 

Hög 
10,5 poäng 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C 
 
Kvalitetsgranskning 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar. 
 
Bakgrund 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 
(Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?) 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
(Hur är dessa i så fall formulerade?) 

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 
(Hur är denna i så fall beskriven?) 

• Är syftet tydligt? 
 
Metod 

• Är metoden tydligt beskriven? 
• Är undersökningspersoner beskrivna? 
• Är data väl analyserat? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

Resultat 
• Är resultatet tydligt? 
• Har författarna tolkat studiens resultat? 
• Förs argument fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Diskuteras metoden? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t. ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentar: 
 
Poängsättning: Ja = 1 poäng, Ja, men vagt = 0,5 poäng, Nej = 0 poäng. 
(Kvalitet: Låg = 0 – 4 poäng, Medel = 5 – 9 poäng, Hög = 10 – 14 poäng) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Granskningsfrågor för kvantitativa artiklar. 
 
Bakgrund 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerat och avgränsat? 
• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
• Är syftet tydligt? 

 

Metod 
• Är metoden tydligt beskriven? 

(Hur har urvalet gjorts? Antal personer, typ av ssk, ålder, 
inklusions/exklusionskriterier) 

• Har data analyserats väl? 
• Har adekvata statistiska metoder används? 

(Vilka?) 
• Hänger metod och teori ihop? 

 

Resultat 
• Är resultatet tydligt? 
• Förs argument fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion (generaliserbarhet?) 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, ex omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentar: 
 
Poängsättning: Ja = 1 poäng, Ja, men vagt = 0,5 poäng, Nej = 0 poäng. 
(Kvalitet:  Låg = 0 – 4 poäng, Medel = 5 – 9 poäng, Hög = 10 – 13 poäng)
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