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SAMMANFATTNING&&

Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem och psykisk ohälsa förekommer 
på olika vårdavdelningar. Tidigare forskning visar att patienter med psykisk ohälsa och dess 
anhöriga upplever att sjuksköterskor har bristande kunskap och inte erbjuder lämplig 
omvårdnad. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa. Metod: En litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) där 
tio kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar analyseras. Resultat: Det framkommer två 
huvudteman till sjuksköterskors upplevelse till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Ett 
huvudtema är att beskriva organisatoriska hinder såsom att ha en ogynnsam fysisk 
vårdmiljö och att utsättas för risker i arbetsmiljön. Det andra huvudtemat är att hantera 
den professionella rollen som innefattar att sakna kunskap och erfarenhet och att utmanas i  
viljan till att vårda. Slutsats: Det råder delade meningar bland sjuksköterskor av 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplever bristande kunskap 
och erfarenhet för att kunna ge den omvårdnad som patientgruppen är i behov av. I mötet 
med patienter med psykisk ohälsa inom olika vårdinrättningar behövs mer kunskap för att 
kunna ge adekvat omvårdnad. 

Nyckelord: delaktighet, helhetssyn, kvalitativ, sjuksköterskeperspektiv, stigma 

  



ABSTRACT&&

Background: Mental illness is today a growing health problem and is presented in various 
healthcare departments. Previous research show that patients with mental illness and their 
relatives experience that nurses have insufficient knowledge and do not provide adequate 
care. Aim: To describe nurses' experiences of nursing patients with mental illness. Method: 
A literature study with a descriptive synthesis according to Evans (2002) is used, ten 
qualitative health care articles are being analyzed. Results: Two main themes became 
apparent from nursing experiences to care for patients with mental illness. A main theme is 
to describe organizational barriers such as having an unfavorable physical care environment 
and being exposed to risks in the work environment. The second main theme is to handle the 
professional role that involves lack of knowledge and experience and being challenged in the 
desire to nurture. Conclusion: There are different opinions from the nurses to care for 
patients with mental illness. Nurses experienced insufficient knowledge and experience in 
order to be able to provide the care that the patient group need. In the meeting with patients 
with mental illness in different care facilities, more knowledge is needed to provide adequate 
nursing. 

Keywords: holistic, nurse perspective, participation, qualitative, stigma 
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1& INLEDNING&

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar kombination av störning i känslor och 
beteenden. Psykisk ohälsa innefattas av flertal olika diagnoser, vilket en individ kan drabbas 
av. I samhället uppmärksammas psykisk ohälsa i allt större utsträckning och är ett växande 
hälsoproblem. I detta examensarbete beskrivs sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa. Detta omfattar den vård patientgruppen får av sjuksköterskor 
inom olika vårdinrättningar som exempelvis akutmottagning, medicinavdelning och 
psykiatrisk avdelning. Inom utbildningen till legitimerade sjuksköterskor erhålls en 
begränsad kompetens för att vårda patienter med psykisk ohälsa därav förbereds inte 
nyutbildade sjuksköterskor till mötet med denna patientgrupp. Vuxenpsykiatrin i 
Västmanland föreslår psykisk ohälsa som ett intresseområde att utveckla genom fördjupning 
inom ämnet. Författarna till examensarbetet kom i kontakt med psykisk ohälsa inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet. Vid dessa tillfällen 
uppmärksammades det att sjuksköterskor utan vidareutbildning har svårt att hantera 
patienter med psykisk ohälsa som medförde att patienterna inte fick den vård de var i behov 
av. Författarna till examensarbetet anser att det är viktigt i den blivande rollen som 
sjuksköterskor att se patienter utifrån en helhetssyn. Genom sammanställning av 
sjuksköterskors upplevelse av patienter med psykisk ohälsa möjliggörs det att sjuksköterskor 
kan bidra till en förbättrad omvårdnad. Att belysa detta problemområde kan bidra med ny 
kunskap som sjuksköterskor kan tillämpa, vilket i sin tur kan bidra till förbättrad omvårdnad. 

2& BAKGRUND&

Bakgrunden inleds med att beskriva begreppet psykisk ohälsa och sedan stigma av psykisk 
ohälsa för att få en översikt och tydliggöra innebörderna. Därefter sammanställs tidigare 
forskning utifrån patienternas upplevelse av vårdpersonalens bemötande och att vara 
anhörig till individer med psykisk ohälsa. Vidare presenteras sjuksköterskans ansvar utifrån 
styrdokument och lagar. Detta följs av teoretiskt perspektiv av vårdande och lidande. 
Slutligen sammanfattas bakgrunden med en problemformulering. 

2.1& Begreppet&psykisk&ohälsa&&
Psykisk ohälsa definieras av Folkhälsomyndigheten (2017) som en övergripande term som 
täcker både psykisk sjukdom och olika former av psykiska besvär. Psykisk ohälsa 
kännetecknas som kombination av beteenden och känslor. Enligt Nationalencyklopedin 
(2018) definieras psykisk ohälsa där känslolivet, kognitionen och personligheten drabbas 
som ger upphov till lidande och funktionsnedsättning. Det är samstämmigt med American 
Psychiatric Association (2013) som karaktäriserar psykisk ohälsa som en störning i kognition  
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eller beteenden, det reflekterar en dysfunktion i utvecklingsprocessen i mentala funktioner. 
Psykisk ohälsa är kopplat till omgivningen där det uttrycks av funktionshinder i det 
yrkesmässiga, sociala och andra sysselsättningar (American Psychiatric Association, 2013). 
Försäkringskassan (2017) lyfter fram att psykiatriska diagnoser ökar i sjukskrivningar och att 
dessa sjukskrivningar ofta är långvariga. Enligt Socialstyrelsen (2016) är psykisk ohälsa ett 
växande problem i Sverige och under åren 2010- 2015 stod de psykiatriska diagnoserna för 
59 procent av alla sjukskrivningar. 

Idag avgränsas psykisk ohälsa av två diagnossystem med diagnostiska kriterier. Dessa två 
diagnossystem är International Statistical Classification (World Health Organization, 2016) 
och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (American Psychiatric 
Association, 2013). Systemen används för att klassificera psykiatriska sjukdomar och 
hälsotillstånd utifrån särskilda diagnoskriterier genom att kategorisera och sammanställa 
symtom, besvär samt sociala aspekter. Diagnoskriterierna ska ses som riktlinjer där 
svårighetsgraden av diagnosen bör tillämpas för att fastställa en individs diagnos (American 
Psychiatric Association, 2013). Psykisk ohälsa förekommer i hela världen och ångest- och 
depressionstillstånd utgör de vanligaste diagnoserna (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt 
DSM-5 American Psychiatric Association (2013) finns psykiatriska diagnoser som bland 
annat bipolär sjukdom, depression, ångestsyndrom, personlighetsstörning, schizofreni, 
ätstörning och beroendeframkallande sjukdom. Allgulander (2014) beskriver att den 
psykiatriska diagnosen inte påtalar orsaker till ohälsa. Somliga diagnoser är mer accepterade 
än andra och detta beror på värderingar, kulturella skillnader samt vad som finns 
dokumenterat om en viss sjukdom. I detta examensarbete definieras psykisk ohälsa till 
patienter med någon form av psykisk ohälsa som sjuksköterskan kommer i kontakt med 
inom vården. 

2.2& Stigma&av&psykisk&ohälsa&
Goffman (2014) beskriver att grekerna skapade en term för stigma som en beteckning för de 
kroppsliga tecken som påvisar något ovanligt eller nedsättande hos en individ. I dagens 
benämning används ordet stigma i en liknande bemärkelse men där individer stämplas 
utifrån beteenden och känslor. Samhället skapar förväntningar på beteenden och delar in 
individer i olika kategorier för det som anses normalt. Den sociala omgivningen påverkar 
vilken kategori individer placeras i. Oavsiktligt reduceras individernas livsmöjligheter genom 
att de blir stämplade av samhället. De reduceras från en vanlig individ till att bli utstötta och 
stämplade med stigma. Vidare beskrivs stigma där den enskilde individen sluter sig till sitt 
förflutna och den personliga karaktären försvagas. Thornicroft, Rose, Kassam och Sartorius 
(2007) beskriver stigma som förknippat med problem med attityder, diskrimination och 
okunskap. Detta kommer i konflikt med Nationalencyklopedin (2018) som inom medicin 
definierar stigma som en synlig kroppslig förändring eller en ärftlig avvikelse.  

Lilja & Hellzén (2010) lyfter fram att tidigare beskrevs individer med psykisk ohälsa som sin 
diagnos och sina beteenden. Idag beskrivs stigma det som upplevs av individen, det kan 
förknippas med utstötning samt att inte betraktas som normal av omgivningen. Detta medför 
en negativ innebörd för den enskilde individen. Wiklund Gustin (2010) beskriver att 
stigmatisering leder till att individer med psykisk ohälsa inte söker hjälp på grund av rädsla 
för omgivningens reaktioner. Detta leder till att dessa individers lidande hindrar hälsa och 
återhämtning. Foldemo (2010) beskriver psykisk ohälsa som ett resultat av sociala 
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interaktionsprocesser och att dessa påverkas av psykodynamisk och socialpsykologiska 
synsätt. Med detta menas att inte enbart individens inre faktorer uppmärksammas utan även 
individens närmiljö (Foldemo, 2010). Skärsäter (2014) beskriver att individer som upplever 
psykisk ohälsa får förändrade roller i livet som de själva inte kan styra över. Förändring sker 
utan egen vilja och kan ge upphov till känslor av misslyckande samt upplevelse av minskat 
värde. Det kan leda till minskad självkänsla som är en förutsättning för att klara av sig själv 
och skapa ett välmående. Jormfeldt och Svedberg (2014) beskriver att en diagnos kan bidra 
till stigma och förstärka sjukdomsrollen samt begränsa individens mänskliga olikheter som 
annars skulle räknats till det normala. Jormfeldt (2006) beskriver att stigma påverkar hela 
livssituationen hos individen. Hälsa och självkänsla skadas och motverkar återhämtning från 
psykisk ohälsa. Enligt Willman (2014) är hälsa relaterad till hela individen och hälsa formas 
av välbefinnande, upplevelser samt känsla av sammanhang. Att uppleva hälsa görs av de 
individer som har funnit mening med sitt liv. 

2.3& Tidigare&forskning&
Patienter med psykisk ohälsa beskriver missnöjdhet med sjukvården som de varit i kontakt 
med (McCabe & Leas, 2008). Patientgruppen påtalar de kalla, kliniska lokalerna på 
avdelningarna som stressframkallande och att det bidrar till panik- och ångestkänslor. Även 
de bländande lamporna och konstiga lukterna beskrivs som påfrestande (Harris, Beurmann, 
Fagien, & Shattell, 2016). Patienter som är inlagda på psykiatriska avdelningar beskriver 
miljön som kall och tråkig, utan personlighet (Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna beskriver 
akutavdelningen som överstimulerande och skrämmande vilket ofta skapar känslor av oro 
(Clarke, Dusome, & Hughes, 2007). Patienter som har erfarenhet av att tillbringa långa 
perioder på psykiatriska avdelningar beskriver däremot att nya lokaler inte löser problemet 
(Lilja & Hellzén, 2008). 

2.3.1% Patienternas%upplevelse%av%vårdpersonalens%bemötande%%

Patienter upplever sig objektifierade av vårdpersonal (Harris et al., 2016; Larsson, Sahlsten, 
Segesten, & Plos, 2011; McCabe & Leas, 2008). Patienter uppger att de vill uppfattas som 
värdiga människor som lidit och därigenom sökt hjälp (Clarke et al., 2007). Patienterna 
känner sig ensamma och att de behöver kämpa för att behålla sin egen identitet (Lilja & 
Hellzén, 2008). Patienterna vill att vårdpersonal tar sig tid, visar empati och 
uppmärksammar dem (Harris et al., 2016). Patienterna uttrycker att de vill ha tydlig och 
saklig information om sin hälsostatus (Larsson et al., 2011). De framför att det finns få 
möjligheter till att få en förklaring och ställa frågor angående hälsoproblem (McCabe & Leas, 
2008). De känner sig förbisedda av sjuksköterskorna som ger otillräcklig information om 
patienternas hälsotillstånd och situation (Larsson et al., 2011). Patienter uttrycker att de 
uppfattar det som att de får medicin utskriven som en snabb lösning när det egentligen är 
mänsklig kontakt som behövs (Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna påtalar att när de upplever 
sig sedda och bekräftade känner de en vilja att delta i vården. Patienterna har i nuläget svårt 
att känna och förstå varför ett samarbete ska ske och hur besluten ska fattas gällande vård 
(Larsson et al., 2011).  

Clarke et al. (2007) beskriver att patienterna påtalar att vårdpersonal kan göra skillnad i 
vårdupplevelserna. Det påtalas varierande upplevelser alltifrån positiva till traumatiserande. 
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Några patienter känner skam och skuld över att komma till avdelningen, att de har gjort 
något dåligt eller kriminellt (Clarke et al., 2007). Patienterna uttrycker att när de vill ha hjälp 
eller har funderingar är det långa väntetider och ingen att vända sig till. Patienterna upplever 
att de uppfattas som onormala av vårdpersonal och uttrycker att de ibland känner 
övergivenhet (Clarke et al., 2007; Harris et al., 2016). Patienterna lyfter fram att det är svårt 
att förklara och sätta ord på vad de går igenom, vilket leder till ett undanhållande av den 
psykiska ohälsan (McCabe & Leas, 2008). De uttrycker att de inte alltid känner sig tagna på 
allvar när de söker hjälp för symtom, därav belyser vissa patienter att de inte alltid nämner 
sin psykiatriska historik för att på så vis bli annorlunda behandlade (Clarke et al., 2007). Det 
uppstår ett avstånd när patienterna inte upplever att sjuksköterskorna visar sympati eller 
intresse för dem (Larsson et al., 2011). Det uttrycks av patienterna att de har ett behov att bli 
lyssnade till och bli tagna på allvar (McCabe & Leas, 2008). Patienterna uttrycker att de 
upplever brist på integritet då de känner att de blir ständigt bevakade (Harris et al., 2016). 
Patienterna upplever sig inte ha kontroll över situationen och är rädda att säga fel saker så att 
vårdtiden påverkas (Harris et al., 2016). 

Interaktionen med sjuksköterskorna kan vara ett ljus i mörkret. En viktig faktor för 
patienternas välbefinnande är att det ska finnas en ömsesidighet i form av vänskap mellan 
dem och sjuksköterskorna. Patienterna uppskattar när vårdpersonal behandlar dem som 
normala människor och interagerar med dem (Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna uttrycker 
att det är jobbigt när sjuksköterskorna inte är pålästa om hälsoproblem som patienterna har 
(Larsson et al., 2011). Patienterna påtalar att de vill ha mer utbildad vårdpersonal som kan 
möta patienternas behov på ett värdigt sätt (Clarke et al., 2007). 

2.3.2% Att%vara%anhörig%till%individer%med%psykisk%ohälsa%

Det framkommer i tidigare forskning att anhöriga till individer med psykisk ohälsa har ett 
behov av att andra ska förstå den situation de befinner sig i. De lyfter fram ovilja att vara 
öppen om den situationen på grund av respekt och lojalitet för individen. Anhöriga beskriver 
en rädsla för vad andra kommer att tycka och säga om situationen (Weimand, Hall, Sällström 
& Hedelin, 2013). Även Walton-Moss, Gerson och Rose (2005) beskriver att individer i 
närheten inte förstår situationen anhöriga befinner sig i, vilket medför att de stänger andra 
utanför. Doody, Butler, Lyons och Newman (2017) beskriver att anhöriga upplever 
maktlöshet och att det finns en stigma kring psykisk ohälsa, även att de anhöriga blir 
stigmatiserade av vårdpersonal. 

Anhöriga beskriver att de exkluderas från närståendes vårdplanering och lyfter fram 
anhörigas delaktighet i vården som avgörande för kommunikation och ett hållbart 
partnerskap. Att inte ha tillgång till vårdpersonal utgör ett hinder för samarbete (Doody et 
al., 2017). Vidare beskriver Ewertzon, Lützén, Svensson och Andershed (2011) att anhöriga 
anser att en god kontakt mellan anhöriga och vårdpersonal ger en möjlighet till diskussion. 
De belyser att vårdpersonal bör ha kunskap och erfarenhet för att lyssna och att svara på 
frågor. Doody et al. (2017) beskriver att anhöriga anser att erfaren vårdpersonal upplevs ha 
en mer förstående bild om hur det är att vara anhörig till patienter med psykisk ohälsa. 
Ewertzon et al. (2011) beskriver att anhöriga anser att vårdpersonal inte bör planera 
patientens vård själva, utan att de ska informera patienter och ge möjlighet till delaktighet. 
Ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet är avgörande för vården. Nordby, Kjønsberg 
och Hummelvoll (2010) beskriver att anhöriga hoppas att individer med psykisk ohälsa ska 
återhämta sig, men vet att alla inte gör det. De vill inte att bilden av psykisk ohälsa ska 
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förskönas och vill ha kunskap om både positiva och negativa aspekter som kan leda till 
realistisk hoppfullhet (Nordby, Kjønsberg, & Hummelvoll, 2010). 

Att växa upp med psykisk ohälsa i familjen kan leda till en osäkerhet på sitt eget värde på 
grund av sårbarhet i både relationer och vänskap. Det kan leda till en emotionell dränering 
och en mental utslitenhet som kan medföra till att det kan vara svårt att lita på andra 
människor. Anhöriga kan känna maktlöshet när någon i närheten med psykisk ohälsa 
hamnar i en kritisk situation. Anhöriga lyfter fram att de vill ge upp eller undkomma 
situationer på grund av att de blir anklagade för negativa eller hemska handlingar (Weimand 
et al., 2013). Nordby et al. (2010) lyfter fram hjälplöshet hos individer med psykisk ohälsa 
och att det grundar sig i kunskapsbrist och erfarenhet hos anhöriga. Walton-Moss et al. 
(2005) belyser att anhöriga upplever frustration och känsla av osäkerhet till att ta hand om 
närstående med psykisk ohälsa. Weimand et al. (2013) beskriver att anhörigas 
kommunikation anpassas mot individerna med psykisk ohälsa. Kommunikation beskrivs som 
ett bestämmande om när och hur något ska sägas. Tvivel lyfts som motsägelser om vad som 
ska sägas och vad som anses att individen kan ta in. Anhöriga beskriver en svår balansgång 
genom att låta individer med psykisk ohälsa leva sitt egna liv med egna val och makt över 
vardag samt behandling. 

2.4& Sjuksköterskans&ansvar&utifrån&styrdokument&och&lagar&
Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är omvårdnad den specifika 
kompetensen där kunskap om både det vetenskapliga och humanistiska är betydande. Att 
arbeta efter evidensbaserad omvårdnad och att vara i ständigt utveckling är av stor vikt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Värdegrund för omvårdnad beskriver hälsa som ett 
centralt begrepp som är i motsats till sjukdom och att människan är en helhet av egna 
upplevelser samt värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt 3 kap. 1 § i Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet att förebygga ohälsa och att befolkningen ska ha 
en god hälsa samt att vården ska ges på lika villkor. Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan ska kunna identifiera patienters hälsotillstånd 
samt ge relevanta förbättringsåtgärder. Sjuksköterskan ska skapa förutsättningar så att hälsa 
främjas samt delta i patienters uppföljning av vården. Sjuksköterskan ska underlätta 
tillämpning av evidens och aktivt bidra i utveckling samt utformning av vårdmiljön genom 
kritisk reflektion sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 5 kap. 2 § beskriver att där hälso- och sjukvårdsverksamhet 
bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god 
vård ska kunna ges. Enligt 5 kap. 4 § bör arbetet ske systematiskt för att utveckla och säkra 
kvalitén i verksamheten.  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kap. 1 § ska vårdpersonal utföra arbetet i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten med omtanke och respekt. Värdegrund för omvårdnad beskriver att 
omvårdnad av patienter ska utgå från att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa 
samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan se patientens situation utifrån en helhet. 
Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och 
att etablera en förtroendefull relation till patient och anhöriga, vilket är en förutsättning för 
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god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 5 kap. 1 § ska patientens behov 
av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30). 
Enligt 1 kap. 1 § ska sjukvårdspersonal stärka och tydliggöra patientens ställning för att 
främja integritet, självbestämmande samt delaktighet (Patientlag, SFS 2014:821). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1 kap. 5 § beskriver vårdskada som lidande med 
kroppslig eller psykisk skada som kan undvikas om adekvata åtgärder vidtas. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 4 kap. 3 § ska vårdgivaren se till att metod vid 
fastställande av ny diagnos eller behandlingsmetod har betydelse för människan på både 
individ- och samhällsetiska aspekter där integritet tas tillvara. Enligt Värdegrund för 
omvårdnad krävs en öppenhet gentemot patienter för att skapa en god omvårdnad. Det ska 
ske en respekt mot patientens egen upplevelse och beslut som rör hälsa och ohälsa. Mod är 
en central del i vården som är en önskvärd egenskap hos vårdaren som tillämpas genom 
erfarenhet och reflektion. För att kunna utföra en god omvårdnad där hälsa främjas och 
lidande lindras ska det ges möjlighet till symmetri där ett partnerskap möjliggörs mellan 
sjuksköterskan och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). ICN:s etiska kod är en 
vägledning av det etiska ansvar som sjuksköterskan har, med syfte att ge riktlinjer för att 
utveckla en god omvårdnad och ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella 
lagar. Koden bygger på fyra olika ansvarsområden vilka är; sjuksköterskan och allmänheten, 
sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan 
och medarbetaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5& Teoretiskt&perspektiv&
Författarna till examensarbetet har valt Eriksson (2015b) som vårdvetenskapligt perspektiv 
eftersom det utgår från en humanistisk grund och att människan ska ses ur ett holistiskt 
synsätt. De centrala begreppen som valts utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet är 
vårdande och lidande. Sjuksköterskor ska sträva efter att se hela människan för att hälsa ska 
främjas och ett holistiskt synsätt bör tillämpas oavsett vad patienter söker vård för.  

2.5.1% Vårdande%

Människan är en unik odelbar helhet bestående av oändliga delar som bör utforskas och 
förstås för att få insikt av en helhet. Människan är en dimension av kropp, själ och ande som 
påverkar människans upplevelse av helhet. En helhetssyn eller en holistisk princip ska finnas 
hos alla som arbetar inom vården. En holistisk syn är föränderlig som varierar i olika 
förhållanden och förändras i tid och rum. Helheten måste bedömas utifrån aktuella 
situationer, perspektiv och den individ det handlar om, patienten som finns framför 
vårdpersonalen. Denna helhetssyn måste ställas i relation till alla de olika perspektiv och 
situationer som kan äga rum (Eriksson, 2015b). Eriksson (2018) beskriver att människan 
bildar sig en uppfattning om verkligheten genom tankar, diskussioner och idéer. Människan 
och världen bildar en enhet som i grunden är holistiskt tänkande. Eriksson (2015b) beskriver 
vårdpersonalens perspektiv som präglat av traditioner, kultur och sig själv. För att bryta den 
vårdkultur och de traditionella tankemönster som finns i människans aktuella vårdkultur 
krävs ständig reflektion. 

Eriksson (2014) beskriver att vårda är att hela och är en direkt följd av helhetssyn i 
omvårdnad. Humanistisk vård har sin grund i att varje individ ska mötas individuellt till sina 
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medmänniskor med respekt och vördnad. Vården ska bygga på tilltro till sina medmänniskor 
och den enskilda individens möjlighet till utveckling. Till denna hållning ingår det att våga 
möta den enskilda individen som lider och i denna relation våga ge av sig själv. Människan 
träder fram som individ i relation till andra människor, i detta fall vårdpersonalen och det är 
i denna relation som utrymme skapas för utveckling att bli sig själv. Det är i denna relation 
som patienten ska få utrymme att uttrycka sina aktuella begär, behov och problem. 
Vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient har till syfte att stödja patienten, vilket ska 
ske med professionalitet (Eriksson, 2014). En grundprincip i vårdandet är delaktighet och i 
vårdrelationen innebär detta närvaro. Genom närvaro kan medvetenhet nås för att upplösa 
något som inte är hälsosamt för patienten. Delaktigheten kan variera i djup som innefattar 
allt ifrån känslor, tankar och upplevelser till ens livssituation samt utgår från förmågan till 
instinkt och förståelse (Eriksson, 2015b). Vidare beskriver Eriksson (2018) att människans 
förhållande till världen utgår ifrån att människan har världen inom sig i sitt medvetande som 
speglar världsbilden. I människans värld innefattas dennes världsbild och 
verklighetsuppfattning. Begreppet värld kan refereras till det sammanhang som skapas av 
människor. Världen består av relationer och möten mellan människor med egna historier och 
visioner. Vårdandets världsbild utgörs av tradition och av människokärleken som är grunden 
för omvårdnad. Eriksson (2018) beskriver även tre världar som människan befinner sig i och 
påverkas av. De tre världarna är omvärlden, medvärlden och egenvärlden. Omvärlden är den 
biologiska och förutbestämda världen där människor ingår. Medvärlden är den värld som 
utformas genom möten mellan människor där delande och helande sker. Förmåga att dela 
och bli hel genom att ge och ta emot är en grundförutsättning för den naturliga vården. 
Egenvärlden är den värld där människan söker efter egen unikhet. 

2.5.2% Lidande%%

Ursprungligen betyder ordet patient en människa som lider. Att lida är en del av livet som är 
livsviktigt och tillägnat människan. Det uppstår en mening med lidandet när det upplevs och 
det kommer något gott av lidandet. Lidandet är unikt för den enskilde individen och alla 
människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. Generellt är det människor som orsakar 
varandra lidande. Naturfenomen kan orsaka lidande, men det lidandet är lättare att 
omfamna och förstå. Lidandet är en kamp mellan det goda och det onda. Lidandet i sig är ont 
men människan kan gå igenom lidande och ge det en betydelse. Så länge lidandet är i rörelse 
så finns det hopp (Eriksson, 2015a). 

Lidandets drama utspelar sig hos varje människa som lider. Genom att lida med någon 
annan, även kallat medlidande blir människan medaktör i den andres lidande. Genom att 
bekräfta den andre blir den andre synlig och detta ger tröst för den som lider. Att ge tid och 
rum, låta individen lida ut och att finnas där för den lidande är viktigt. Att försonas är en 
viktig del i lidandet, utan försoning kan inte den lidande lida ut. Genom att finna mening och 
försoning skapas en ny enhet så människans själ inte dör (Eriksson, 2015a). 

Eriksson (2015a) beskriver att vårdpersonal kommer i kontakt med tre olika former av 
lidande vilka är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det 
lidande där sjukdom och behandling av den kroppsliga, själsliga och andliga dimensionen 
som upplevs med skam och förnedring hos människan. Sjukdom och behandling är 
förorsakad av den kroppsliga smärtan som orsakar människan smärta i helhet. Det själsliga 
och andliga lidandet är det lidande som människan erfar i relation till sin sjukdom eller 
behandling. Detta lidande kan uppstå som upplevelser av patienten själv eller på grund av 
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attityder från vårdpersonal. Vårdlidande brukar kallas för det onödiga lidandet. Det är det 
lidande som förorsakas av den vård som ges, vilket kan ske genom att kränka patientens 
värdighet, ge fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven vård. Den vanligaste 
formen av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet. Detta görs genom att frånta 
patientens möjlighet att vara människa och därmed även minska möjligheten till hälsa. 
Genom att inte se människan som en individ utan istället objektifiera patienten minskas 
patientens värdighet. Fördömelse och straff handlar om att vårdpersonal avgör vad som är 
rätt eller fel och därefter ger vård efter tycke. Maktutövning kan ske direkt eller indirekt och 
förekommer i varierande grad inom flera olika situationer. Utebliven vård kan ske på grund 
av flera olika orsaker som exempelvis tidsbrist eller att inte vilja utföra vård. Livslidande är 
när sjukdom och ohälsa påverkar patientens hela livssituation. Livslidande är unikt för varje 
enskild individ och det kan ske plötsligt vid exempelvis ett dödsfall eller när människan är 
med om något annat drastiskt, vilket medför att människan behöver tid att finna ny mening. 
Vårdpersonal kommer ibland i kontakt med människor som inte längre ser mening med livet 
och detta är ett livslidande (Eriksson, 2015a). 

2.6& Problemformulering&
Sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa vid flera olika vårdinrättningar som 
exempelvis på akutmottagning, medicinavdelning och psykiatrisk avdelning. Tidigare 
forskning inom ämnesområdet beskriver att patienter och dess anhöriga upplever att 
sjuksköterskor fokuserar mer på fysiska än psykiska behov. Patienter och anhöriga lyfter 
fram bristen av information samt delaktighet i vården. Vidare framkommer det att 
patienterna uppger att sjuksköterskorna inte har den tid eller kunskap samt erfarenhet som 
de efterfrågar för att tillgodose vårdbehoven. Synen på psykisk ohälsa i samhället kan 
påverka omvårdnaden och detta kan vara en bidragande faktor för att vård inte ges på lika 
villkor. Styrdokument belyser att sjuksköterskor har ett ansvar att främja hälsa och lindra 
lidande. En god förutsättning för omvårdnaden är att skapa en förtroendefull relation till 
patienter och anhöriga. Sjuksköterskor har ett ansvar att se enskilda patienters upplevelse av 
sin hälsa och ohälsa. Det vårdvetenskapliga perspektivet beskriver att vårdandet ska utgå 
från en helhetssyn av människan där varje möte ska ske individuellt. Psykisk ohälsa är ett 
växande hälsoproblem och därav är det viktigt att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
omvårdnad av patienterna. Detta kan bidra till ökad kunskap och förståelse som kan skapa 
förutsättningar för förbättrad omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. 

3& SYFTE&

Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. 
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4& METOD&

Metoden inleds med val av metod för att sedan beskriva urval och datainsamling för att 
avsluta med en presentation av genomförande och dataanalys. 

 

4.1& Val&av&metod&
En litteraturstudie utgör metoden för detta examensarbete, för att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Enligt Friberg (2012) är kvalitativ 
ansats en lämplig metod för att studera ett fenomen djupare. För att få ökad förståelse av 
fenomenet sammanställs tidigare forskning till en ny helhet. En beskrivande syntes används 
enligt Evans (2002) som genomförs i fyra steg. 1) I första steget söks relevanta vetenskapliga 
artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 2) I andra steget läses artiklarna 
upprepade gånger för att identifiera det centrala för att sedan plocka ut nyckelfynd utifrån 
artiklarnas resultat. 3) I tredje steget identifieras likheter och olikheter av nyckelfynden för 
sammanställning av studiernas resultat för att skapa teman och subteman. 4) I fjärde steget 
skapas rubriker för resultatet som beskriver fenomenet utifrån teman och subteman för en 
djupare insikt. I den beskrivande syntesen sker analys av studierna med minsta möjliga 
tolkning. Genom denna kvalitativa analysmetod bearbetas och analyseras artiklar för att få 
fram en ny helhet som blir betydelsefullt för syftet samt bidrar till ett nytt resultat. 

4.2& Urval&och&datainsamling&
Urval och datainsamling utgår från Evans (2002) första steg med en beskrivande syntes där 
relevanta vetenskapliga artiklar söks utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 
Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa. I examensarbetets första steg söktes relevanta artiklar utifrån valt 
problemområde. En första sökning av artiklar till examensarbete gjordes i oktober 2017 och 
för att se om ny forskning tillkommit gjordes en ny sökning i Januari 2018. Inklusions- och 
exklusionskriterier används vid sökning av vetenskapliga artiklar för att hitta lämpliga 
artiklar som svarar på syftet. Inklusionskriterierna som valdes var att artiklarna skulle 
studeras utifrån allmänsjuksköterskans perspektiv, därav användes enbart studier som 
kunde urskilja vårdpersonal. Patientgruppen från 18 år och uppåt med någon form av psykisk 
ohälsa inkluderades i examensarbetet. Ingen hänsyn togs gällande vart studierna hade 
utförts, så länge syftet besvarades. Exklusionskriteriera var artiklar som använde sig av 
annan vårdpersonal än allmänsjuksköterskan som exempelvis undersköterskor, 
sjuksköterskor med vidareutbildning eller läkare samt utifrån ett patientperspektiv 
exkluderades. När kriterierna fastställts för artiklarna gjordes sökning i databas. Enligt 
Östlundh (2012) väljs databas utifrån det valda ämnesområdet, litteratur avgränsning hjälper 
till att få uppfattning om hur mycket som finns forskat om det valda ämnesområdet. 
Artiklarna var tagna från databasen CINAHL plus där vårdvetenskapliga tidskrifter erhålls. I 
CINAHL plus gjordes peer review avgränsning för att få fram vetenskapligt granskade 
artiklar. I enlighet med Friberg (2012) har lämpliga sökord formulerats utifrån det valda 
ämnet. Urvalet av sökord var grundade utifrån syftet i examensarbetet. De sökord som 
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användes var attitudes towards psychiatric patients, nurs*, general hospital, mental disorder, 
care, nursing*, mental illness, caring, general, attitudes, experience, mental health 
challanges, registered nurses, psychiatric care och qualitative. Alla specifika sökord och antal 
träffar för varje sökning finns bifogade i bilaga A. För att få fram en variation av artiklar 
användes boolesk söklogik med ordet AND. Östlundh (2012) beskriver genom användning av 
ett utvalt ord och avslut med trunkering hjälper det databasen att förstå att detta ord är det 
som är av intresse. Författarna till examensarbetet eftersökte olika böjningsformer av ett ord 
och för att få bredare sökning användes trunkering tecknet * till ordet nurs. Först utfördes en 
artikelsökning från år 2016 till 2018 detta resulterade dock i för få fynd. Därefter sattes 
tidsspannet från år 2006 till 2018 för att få en överblick på hur mycket som var forskat inom 
ämnesområdet. Tidsspannet utökades sedan med ett år till för att finna ytterligare relevanta 
artiklar som svarade på syftet. Utifrån valda inklusions- och exklusionskriterier valdes 14 
artiklar till en kvalitetsgranskning. En kvalitetsgranskning tillämpades utifrån Fribergs 
(2012) 14 exempel på kvalitetsfrågor för kvalitativa artiklar. Åtta kvalitativa 
granskningsfrågor omformulerades till ja och nej frågor för att kunna besvaras. Åtta av 14 
kvalitetsfrågor valdes ut på grund av det ansågs relevanta för examensarbetets syfte. Vid 
kvalitetsgranskningen exkluderades fyra artiklar då de inte uppfyllde vissa kriterier. De fyra 
artiklarna valdes bort med motivation att de inte uppfyllde kriterierna så som att deltagarna 
inte kunde urskiljas och att det inte fördes några etiska resonemang. Efter 
kvalitetsgranskningen togs tio artiklar fram som svarade an på syftet och som uppfyllde en 
god kvalité. Alla kvalitetskriterier för varje artikel finns bifogad i bilaga B. De representerade 
artiklarna var valda för att lyfta sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa. Dessa artiklar var numrerade med siffror från ett till tio för att underlätta 
examensarbetets gång. Examensarbetes resultat vilar på analys av tio vårdvetenskapliga 
artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk 
ohälsa. 

4.3& Genomförande&och&dataanalys&
I dataanalysen används Evans (2002) fyra steg som tidigare nämnts i val av metod. I det 
första steget söks relevanta vetenskapliga artiklar utifrån syftet med examensarbetet utifrån 
inklusions- och exklusionskriterier. I Evans (2002) andra steg läses artiklarna upprepade 
gånger för att identifiera det centrala för att sedan plocka ut nyckelfynd utifrån artiklarnas 
resultat. Artiklarna numrerades med siffor från ett till tio för att få bättre kontroll över 
artiklarna. Det underlättade under arbetets gång när nyckelfynd skulle identifieras och gjorde 
det lättare att återkomma och hitta i de valda artiklarna. Nyckelfynd identifierades med 
färgkodning från artiklarnas resultat och därefter listades samt staplades upp med likheter 
och olikheter. Utifrån resultatet identifierades 198 nyckelfynd och författarna till 
examensarbetet förde diskussion om vilka nyckelfynd som var relevanta för examensarbetet 
för att tillsammans komma fram till ett gemensamt beslut. Enligt Evans (2002) tredje steg 
identifieras likheter och olikheter av nyckelfynd för sammanställning av artiklarnas resultat 
för att skapa teman och subteman. I artiklarna identifierades och sammanställdes nyckelfynd 
i en tabell med hjälp av ett dokument i Excel med nyckelfynd, tema och subteman. I tabell 1 
presenteras exempel på analysprocessen. Utifrån analysprocessen framkommer det två 
teman med fyra tillhörande subteman. Teman och subteman granskades för att finna likheter 
och skillnader. Enligt Evans (2002) fjärde steg skapas rubriker för resultatet som beskriver 
fenomen utifrån teman och subteman för en djupare insikt. I det fjärde och slutliga steget 
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slutfördes analysen som presenteras på ett begripligt utförande. Nyckelfynd som identifierats 
förklaras i löpande text med referering till ursprungsartiklarna. Teman och subteman som 
författarna till examensarbetet gemensamt kommit fram till användes som rubriker och 
underrubriker i resultatet. Citat användes i resultatet för att ytterligare lyfta fram 
sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess- nyckelfynd, tema, subtema  

Nyckelfynd Tema Subtema 

Clients with a mental illness require an environment that is low 
stimulus, calm and quiet. 

Marynowski-Traczyk, D., & Broadbent, M. (2011). 
s. 173.  

Att beskriva 
organisatoriska 
hinder 

Att ha en 
ogynnsam fysisk 
vårdmiljö 

 They verbalized not understanding what the patient´s actual 
problems were. 

Poggenpoel, M., Myburgh. C. P. H., & Morare, M. N. (2011). 
s. 953. 

 Att utsättas för 
risker i 
arbetsmiljön 

Three of the participants were critical of their undergraduate 
education and believed that the mental health nursing content 
was inadequate to equip them to care for patients with mental 
health problems in any setting.  

Sharrock, J., & Happell, B. (2005). 
s. 12.  

Att hantera den 
professionella 
rollen 

Att sakna 
kunskap och 
erfarenhet 

The majority indicated a strong desire to be able to provide 
care for people with mental health problems in their own 
community hospital. 

Reed, F., & Fitzgerald, L. (2005). 
s. 251. 

 Att utmanas i 
viljan till att vårda  

4.4& Etiska&överväganden&
Enligt Friberg (2012) sker kritisk reflektion under hela examensarbetets utformning när 
innehållet av arbetet granskas. Forskare har enligt CODEX (2018) regler och föreskrifter att 
följa för att uppnå god kvalitet samt vara moraliskt acceptabel, forskare har med detta eget 
ansvar för forskningen. Artiklarna som användes i examensarbetet var peer review vilket 
indikerar en fackgranskning där artiklar accepteras av det vetenskapliga samhället. Ingen ny 
primärdata inhämtades till examensarbetet därav behövdes ingen etikprövning. Resultaten 
ansågs vara sanningsenlig och det förekom en medveten, öppen granskning samt redovisning 
av examensarbetet. Författarna till examensarbetet fabricerade inte vetenskaplig data eller 
resultat för att uppnå ett falskt förtroende. I linje med (Polit & Beck, 2016; Vetenskapsrådet, 
2017) avses plagiat när forskare tar material från någon annan och får det att framstå som 
författarens egen forskning. Författarna till examensarbetet tydliggjorde citat och därmed 
ökade tillförlitligheten. Vetenskapsrådet (2017) belyser att författaren är ansvarig för att 
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referenser och citat är korrekt gjorda. Det ska tydligt framkomma källhänvisningar om vem 
som är upphovsman och varifrån originaltexten kommer genom användning av 
citationstecken samt indrag (Vetenskapsrådet, 2017). Vid referenshantering tillämpades 
ärlighet och noggrannhet för att förtydliga originalkällan och visa att det inte var 
examensarbetets författares egna ord. Detta överensstämmer med Upphovsrättslagen (SFS 
1960:729) 1. kap § 3 där upphovsmannen på grund av upphovsrätt ska angivas på det sätt 
god sed kräver när litterära och konstnärliga verk framställs för allmänheten. 

5& RESULTAT&

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa. Under analysens gång framkom två teman och fyra subteman 
som svarade på examensarbetets syfte. Teman och subteman presenteras under tabell 2.  

Tabell 2. Översikt över teman och subteman som framkom i resultatet 

TEMA SUBTEMA 

Att beskriva organisatoriska 
hinder 

Att ha en ogynnsam fysisk vårdmiljö 

Att utsättas för risker i arbetsmiljön 

Att hantera den 
professionella rollen  

Att sakna kunskap och erfarenhet 

Att utmanas i  viljan till att vårda 

 

5.1& Att&beskriva&organisatoriska&hinder&
I temat ‘Att beskriva organisatoriska hinder’ framkom det två subteman ‘Att ha en ogynnsam 
fysisk vårdmiljö’ och ‘Att utsättas för risker i arbetsmiljön’. 

5.1.1% Att%ha%en%ogynnsam%fysik%vårdmiljö%%

I det första subtemat framkom det att sjuksköterskor påtalade en ogynnsam fysisk vårdmiljö. 
Miljön bidrog inte till att hjälpa patienter med psykisk ohälsa (Poggenpoel, Myrburgh, & 
Morare, 2011). Sjuksköterskorna lyfte fram att miljön på avdelningen bidrog till hinder i 
återhämtningen hos patientgruppen (Marynowshi- Traczyk & Broadbent, 2011; Marynowski-
Traczyk, Moxham, & Broadbent, 2017). Strukturen på klinikerna sviktade och var inte 
anpassad för psykiatrisk vård (Paes & Alves Maftum, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005). 
Sjuksköterskorna beskrev att vården var utformad för att behandla fysiska symtom och inte 
de psykiska besvären (Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). 
Weiland, Mckinlay, Hill, Gerdtz, och Jelinek (2011) beskrev att sjuksköterskorna påtalade att 
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akutmottagningen hade en öppen planlösning som fungerade för somatisk vård men som var 
ogynnsam för individer med psykisk ohälsa (Weiland et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev 
att miljön på akutmottagningar fokuserade på akutvård och stabilisera patientens aktuella 
symtom (Marynowski- Traczyk et al., 2017). Detta lyfts vidare i citatet: ‘‘It’s not fair on them, 
because they need specialist care, they need better surroundings, sitting in that waiting room 
is not a calming experience so they are actually going to get worse’’ (Marynowshi-Traczyk & 
Broadbent, 2011, s. 176). Resurserna var begränsade och det rådde överbelastningar på 
avdelningarna (Sharrock & Happell, 2005). Sjuksköterskorna beskrev överbeläggningar och 
patienter som fick ligga på avdelningar som inte var lämpade för dem (Graneheim Hällgren, 
Slotte, Säfsen Markström och Lindgren (2014)). Sjuksköterskorna beskrev att patienter med 
psykisk ohälsa fick sova på akutmottagningar på golvet med en madrass vilket 
sjuksköterskorna inte ansåg acceptabelt (Weiland et al., 2011). Patienterna styrs av de sociala 
och miljömässiga faktorerna där miljön var obekant och ny för patienterna som påverkade 
dem med sårbarhet (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012). 

Svårigheter uppstod på grund av otillräcklig utrustning för omvårdnad av patientgruppen 
(Paes & Alves Maftum, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att de var dåligt utrustade för att 
hantera patienter med psykisk ohälsa, de påtalade att patientgruppen behövde en lugn och 
återställande miljö för att kunna tillgodose optimal omvårdnad, vilket inte kunde 
tillhandahållas på akutavdelningen (Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011; Weiland et al., 
2011), och vidare beskrevs det att utvärderingar och handläggning skedde i allmänna rum, 
vilket inte tillgodosåg patienternas behov (Weiland et al , 2011). Sjuksköterskorna beskrev att 
de ansåg att det saknades specifika aktiviteter på enheterna för att reducera ångest och bryta 
destruktiva mönster hos patienter med psykisk ohälsa (Graneheim Hällgren et al., 2014). 
Sjuksköterskorna ansåg att det vore lämpligare att vårda patienter med psykisk ohälsa på 
avdelningar där omvårdnad skulle kunna ges efter anpassning av psykiska behov för att 
säkerställa vården. Vidare beskrevs det att utvärderingar och undersökningar medförde att 
patienter behövdes sövas ned på grund av agitation, aggressivt beteende och förvirring. Detta 
kunde undvikas om patienterna överförts till en lämpligare miljö (Poggenpoel et al., 2011). 

5.1.2% Att%utsättas%för%risker%i%arbetsmiljön%

I det andra subtemat framkom det att sjuksköterskor utsätts för risker i arbetsmiljön. De 
kände sig otillräckliga och drog sig för att interagera med patienterna (Reed & Fitzgerald, 
2005). Detta lyfts av citatet: “Mmm, keep your distance. Yeah, probably not the best 
treatment for them, but . . . well it’s my way of coping. It’s an avoidance issue.” (Reed & 
Fitzgerald, 2005, s. 252). Enligt sjuksköterskorna kände de rädsla när en psykiatrisk patient 
anlände till avdelningen (Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskor beskrev situationer med 
patienter som hade ett oförutsägbart beteende som svåra att handskas med (Marynowshi-
Traczyk & Broadbent, 2011; Poggenpoel et al., 2011), vidare beskrev sjuksköterskorna 
patienterna som potentiellt farliga (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna beskrev att 
de fruktade för andra patienters säkerhet på avdelningen (Poggenpoel et al., 2011). 
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna kunde orsaka skada hos sig själva och individer i 
omgivningen (MacNeela et al., 2012). Sjuksköterskorna kände rädsla vid mötet med patienter 
med psykisk ohälsa för att de skulle råka säga fel, som skulle utlösa ett aggressivt beteende av 
patientgruppen (Plant & White, 2013). Sjuksköterskor som varit med eller hört om negativa 
händelser där någon kommit till skada gjorde att de kände sig sårbara och rädda (Reed & 
Fitzgerald, 2005). Weiland et al. (2011) beskrev att sjuksköterskorna påtalade att det fanns 
separata rum för samtal, däremot på grund av säkerhetsrisk kände sjuksköterskorna sig inte 
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säkra att vara i dessa rum med patienterna (Weiland et al., 2011). De flesta rummen på 
avdelningen var avskärmade och gjorde att observation av patienter blev begränsad vilket 
försvårade övervakning av patienterna. De beskrev att det fanns vassa föremål som till 
exempel saxar på avdelningen som var lättillgängliga för patienterna (Reed och Fitzgerald, 
2005). Sjuksköterskorna beskrev att det inte fanns så mycket som hindrade patienter med 
psykisk ohälsa att exempelvis hoppa ut genom fönstret (Poggenpoel et al., 2011). Vidare 
beskrev sjuksköterskorna att utgångar inte var säkrade vilket kunde medföra risker för 
patienter med psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005).  

5.2& Att&hantera&den&professionella&rollen&
I temat ‘Att hantera den professionella rollen’ framkom två subteman vilka var ‘Att sakna 
kunskap och erfarenhet’ och ‘Att utmanas i viljan till att vårda’. 

5.2.1% Att%sakna%kunskap%och%erfarenhet%

I det första subtemat framkom det att sjuksköterskors saknade kunskap och erfarenhet i att 
utföra omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och vad detta medförde. Sjuksköterskor 
beskrev att kunskap om psykisk ohälsa var begränsad hos dem (Marynowshi-Traczyk & 
Broadbent, 2011; Marynowski-Traczyk et al., 2017; Paes & Alves Maftum, 2013; Plant & 
White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Weiland et al., 2011), och att 
grundutbildningen gav begränsad kunskap till att utföra omvårdnad för patienter med 
psykisk ohälsa (Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att de inte hade 
tillräckligt med förståelse för patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005; 
Weiland et al., 2011).  

Sjuksköterskor ansåg att de hade otillräcklig kunskap och förmåga att ta hand om patienter 
med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005). Vidare beskrev sjuksköterskorna att de var 
mer medvetna om patienternas fysiska än de emotionella och psykiska behoven (Poggenpoel 
et al., 2011). Sjuksköterskor hade otillräcklig kunskap, förmåga samt självförtroende att 
vårda patientgruppen (Sharrock & Happell, 2006). Detta beskrevs i följande citat: "... I am 
unprepared to care for a patient that has a psychiatric disease. [...] We do not give proper 
care, do not know how to act …" (Paes & Alves Maftum, 2013, s. 5569). Av tio tillfrågade 
sjuksköterskor var det fem som kände obehag av att vårda patienter med psykisk ohälsa, det 
var även dessa som hade begränsad kunskap om psykisk ohälsa. Av de tillfrågade som kände 
att de hade kontroll var även de som hade en positiv inställning till omvårdnad av 
patientgruppen (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna lyfte fram ett behov av ett bättre 
system för patientgruppen. De beskrev att stöd och konsultation av psykiatrin skulle kunna 
bidra till bättre omvårdnad för patienterna (Reed & Fitzgerald, 2005; Weiland et al., 2011). 
Vid mer tillgång till individer med psykiatrisk kompetens kunde risken för skada minskas 
(Reed & Fitzgerald, 2005). Stöd från arbetsledning kunde leda till mer trygghet och 
kompetens, vilket sjuksköterskorna nu saknade till viss del (Graneheim Hällgren et al., 2014) 

En sjuksköterska beskrev avsaknad av formell träning för att vårda patienter med psykisk 
ohälsa (Plant & White, 2013). Mer träning och stöd att hantera patientgruppen skulle bidra 
till att patienterna blev hanterbara (Poggenpoel et al., 2011). Utbildning skulle ge 
tillfredsställelse för sjuksköterskorna (Paes & Alves Maftum, 2013). En sjuksköterska beskrev 
vikten av utbildning för att förbättra sjuksköterskornas kompetens (Weiland et al., 2011). Det 
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behövs mer utbildning inom området som skulle generera till både teoretisk och praktisk 
kunskap för att på så vis ge bättre kvalité på omvårdnad (Paes & Alves Maftum, 2013). Vikten 
av att få fortlöpande utbildning beskrevs dock lyftes detta som oprioriterat av 
sjuksköterskorna som inte ansåg att det var en direkt uppgift de blivit tillsatta (Plant & 
White, 2013). Sjuksköterskorna uttryckte bristande kunskap som hinder i omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa (Paes & Alves Maftum, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att ett 
dåligt självförtroende till att vårda patientgruppen kunde bidra till ytterligare hinder i 
kompetensutvecklingen (Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskornas attityder mot 
psykisk ohälsa försämrades vid okunskap och bristande erfarenhet som i sin tur gjorde att 
stigman för patientgruppen förstärktes (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna lyfte 
fram att de inte förstod varför patientgruppen sökte vård på akutmottagningen, om det 
berodde på att de sökte behandling eller om de sökte uppmärksamhet (Plant & White, 2013). 
Vidare beskrev sjuksköterskorna att de inte förstod vad patienternas aktuella problem var. 
(Poggenpoel et al., 2011). En sjuksköterska från akutmottagningen beskrev att patienter med 
psykisk ohälsa uttryckte mer behov av uppmärksamhet (Plant & White, 2013). Detta beskrevs 
vidare i citatet: “... I just don't feel effective with them anymore because I think they abuse 
the system. I think these patients are a highly manipulative group of people..” (Plant & White, 
2013, s. 244). Brist på erfarenhet gav upphov till oförståelse om hur patienterna med psykisk 
ohälsa skulle bemötas. Genom detta kunde inte sjuksköterskorna se en helhetsbild som 
vidare bidrog till att sjuksköterskorna inte kände sig bekväma med patientgruppen (Plant & 
White, 2013). 

5.2.2% Att%utmanas%i%viljan%till%att%vårda%

I andra subtemat framkom det att sjuksköterskorna utmanades i viljan till att vårda. 
Sjuksköterskorna hade önskan att utföra omvårdnad men kände att de hade begränsade 
möjligheter (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna hade överväldigande positiva 
attityder till individerna med psykisk ohälsa. Patienterna beskrevs med respektfullhet utifrån 
ett holistisk synsätt (Sharrock & Happell, 2005). En sjuksköterska belyste känslan av att göra 
skillnad när patienterna svarade bra på omvårdnaden som gavs (Plant & White, 2013). 
Attityder influerades av sjuksköterskornas värderingar och övertygelser formade av miljö och 
sociala aspekter. Sjuksköterskorna beskrev att de inte upplevde någon positiv återkoppling 
från patienterna, vilket gav upphov till motvilja och att negativa attityder förstärktes i 
omvårdnaden (Reed och Fitzgerald, 2005).  

..I always try to remember why we are here to treat our patients regardless of their diagnosis. 
An initial offering of something to let them know we are here for them and let’s start by 
making sure they are as comfortable as possible (Plant & White, 2013, s. 245).  

Sjuksköterskorna var stressade och kände att de inte kunde inte leva upp till patienternas 
förväntningar och egna ideal (Graneheim Hällgren et al., 2014). De värdesatte kollegor att 
kunna ventilera med (Sharrock & Happell, 2005). Sjuksköterskorna arbetade tillsammans för 
att uppnå och utföra svåra uppgifter i arbetet med patienter med psykisk ohälsa (Graneheim 
Hällgren et al., 2014). De hade en stark längtan att ge omvårdnad till individer med psykisk 
ohälsa (Reed och Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna värdesatte skapandet av en relation 
mellan de och patienterna (MacNeela et al., 2012). Sjuksköterskor hade utmaningar att hitta 
rätt sätt att kommunicera, ge behandling och diagnostisera (Plant & White, 2013). De ansåg 
att kommunikationsfärdigheter kom med erfarenheten och tid (Graneheim Hällgren et al., 
2014). Plant och White (2013) beskrev att på grund av bristande bekräftelse från patienterna 
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beskrev sjuksköterskorna svårigheter i att kommunicera med patienterna och veta om 
omvårdnaden varit effektiv (Plant & White, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att varje individ 
gjorde en egen resa vilket medförde svårigheter i att vårda och några blev aldrig vad 
sjuksköterskorna såg som återställda vilket gjorde att de fick uppfattningen att patienterna 
inte ville bli friska (Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskorna upplevde 
frustration när patienter återkom till avdelningar (Graneheim Hällgren et al., 2014; 
Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011), utan någon förbättring (Graneheim Hällgren et al., 
2014).  

It is very frustrating to really not know how effective we are: because we don´t get many  
thanks from them and when we see the same patients over and over again it always makes me 
wonder if we are doing anything for them (Plant & White, 2013, s. 244).  

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna försummades på grund av den begränsade tiden, 
vilket ledde till att de upplevde skuld gentemot patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att 
dialogen med patienterna var en av de viktigaste uppgifterna de hade, men tiden till det fanns 
sällan (Graneheim Hällgren et al., 2014). Detta stärktes av citatet: ”With mental health there 
is a time factor, I know that out in triage that I don’t have the time and that’s what I know 
they need” (Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011, s 175). Det framkom att 
sjuksköterskorna frågade slutna frågor vid dialog med patienterna på grund av att det annars 
skulle ta för lång tid (Graneheim Hällgren et al., 2014), den tid som patienterna egentligen 
var i behov av (Graneheim Hällgren et al., 2014; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna 
kände att de inte kunde erbjuda så mycket tid till patienter med psykisk ohälsa som de skulle 
behöva (Sharrock & Happell, 2005). Enligt sjuksköterskorna behövde patienterna längre 
interaktion mellan dem och sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade önskan att vårda men 
kände frustration att de inte kunde ge den omvårdnad patienterna var i behov av 
(Marynowshi-Traczyk & Broadbent, 2011). 

6& DISKUSSION&

I detta avsnitt kommer resultat-, metod- och etikdiskussion presenteras. Syftet var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. I 
resultatdiskussion kommer centrala delar som påvisas i resultatet diskuteras mot de rådande 
styrdokument och lagar, tidigare forskning samt det teoretiska perspektivet. Vidare 
presenteras metoddiskussion och därefter etikdiskussion av examensarbetet.  

6.1& Resultatdiskussion&
I resultatet framkom ett intressant fynd där sjuksköterskorna beskrev den ogynnsamma 
fysiska vårdmiljön som bidragande faktor till att ha svårigheter att tillgodose patienternas 
vårdbehov. Sjuksköterskorna lyfte fram att de ansåg att vården var utformad för att behandla 
de fysiska symtomen och inte de psykiska som patienterna upplevde. Detta blev i konflikt 
med Eriksson (2015b) som beskriver där människan ses som en helhet av kropp, själ och 
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ande. Eriksson (2015b) lyfter även att en helhetssyn bör finnas hos alla som arbetar inom 
vården och att denna helhetssyn bör ställas i en relation till alla de olika perspektiv samt 
situationer som kunde äga rum. Eriksson (2018) beskriver även att vårdandets världsbild 
utgörs av tradition, av människokärleken som är grunden för vårdandet. Detta var 
samstämmigt med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där sjuksköterskan 
ska kunna se patienternas situation utifrån en helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Detta var i linje med Värdegrund för omvårdnad som beskriver att hälsa är i motsats till 
sjukdom och människan förstås som en helhet av egna upplevelser samt värderingar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). I resultatet beskrev sjuksköterskorna brister i säkerheten i 
vårdmiljön, vilket kunde bidra till att patienterna och sjuksköterskorna kunde skadas. Enligt 
Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har de som 
arbetar inom vården ansvar att tillgodose en trygg och säker vård. En reflektion var att detta 
kan komma i konflikt med sjuksköterskornas yrkesansvar som beskrivs i 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska där sjuksköterskan bör delta i 
utveckling och utformning av vårdmiljön för att underlätta tillämpning av evidens och en 
säkrare vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017: 30) 
beskriver att det ska finnas personal, lokaler och den utrustning som behövs för att tillämpa 
en god vård.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade svårigheter att utföra omvårdnad till 
patientgruppen. Ett centralt fynd i resultatet var sjuksköterskornas begränsade kunskap om 
patienternas emotionella behov vilket bidrog till svårigheter att tillgodose patienternas 
vårdbehov och det kunde påverka patienterna med en sårbarhet. Sjuksköterskorna i 
resultatet påtalade en avsaknad av psykiatrisk utbildning i grundutbildningen. Det framkom 
ett intressant fynd i resultatet där sjuksköterskor beskrev ett dåligt självförtroende till 
patientgruppen vilket kunde bidra till ytterligare hinder i kompetensutvecklingen. Detta kan 
kopplas till Kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska som beskriver att 
sjuksköterskan ska arbeta efter evidensbaserad omvårdnad och vara i ständig utveckling 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) påtalar att 
målet är att förebygga ohälsa och att befolkningen ska ha god hälsa samt att vård ska ges på 
lika villkor. Folkhälsomyndigheten (2017) lyfter fram att psykisk ohälsa är ett växande 
hälsoproblem i dagens samhälle. En reflektion var att det därav krävs att sjuksköterskor 
utbildar sig inom patientgruppen. Sjuksköterskor ska ansvara för sin egen utveckling och ha 
en vilja att bidra till förbättrad omvårdnad. I resultatet beskrev sjuksköterskorna att stigma 
mot psykisk ohälsa reducerades vid kunskap och erfarenhet. Detta var i linje med Eriksson 
(2015b) som beskriver att vårdpersonalens perspektiv myntas av traditioner, kultur och den 
egna förförståelsen. Resultatet visade att sjuksköterskorna var eniga om att attityder och 
värderingar formas av miljön samt influenser av sociala aspekter. Sjuksköterskornas attityder 
kunde enligt Goffman (2014) innebära en stigma. Individer stämplas av samhället som kan 
leda till en reducering av livsmöjligheter. En reflektion var att stämplingen som stigma gav 
upphov till inte överensstämmer med hur patienter med psykisk ohälsa egentligen var. 
Doody et al. (2017) beskriver att anhöriga upplevde maktlöshet och att det fanns en stigma 
kring psykisk ohälsa, även att de anhöriga blev stämplade av stigma av vårdpersonal. Detta 
kom i konflikt med Kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska som beskriver att 
patienter och närstående bör bli sedda och förstådda för att värdighet samt integritet ska 
bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna 
upplevde en större helhetsbild av patienterna och var mindre dömande genom erfarenhet. 
Erfarenhet gav upphov till bättre förståelse av mötet till patienter med psykisk ohälsa. 
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Ett intressant fynd i resultatet var att sjuksköterskorna var påverkade av en rädsla över att ta 
hand om patientgruppen. Sjuksköterskorna beskrev en oförståelse av patienternas 
oförutsägbara beteende som ledde till att de inte ville interagera med patienterna. 
Sjuksköterskornas erfarenheter påvisade känslor av rädsla till att utföra omvårdnad, vilket 
bidrog till att ohälsa inte förebyggs hos patienterna. En reflektion var att om mod tillämpas 
kan det bidra till att patienter inte nonchaleras. Mod ska enligt Värdegrund för omvårdnad 
vara en central del i sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnadsarbete (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). En reflektion var att genom erfarenheter och kunskap kan mod 
tillämpas som kan leda till en bättre vård och lindra lidande. Harris et al. (2016) beskriver att 
patienterna upplevde känslor av rädsla och att inte ha kontroll över situationen samt att 
omvårdnaden kunde påverkas av detta. Larsson et al. (2011) lyfter att patienterna ville bli 
sedda och bekräftade för vilja till att delta i vården, det framkommer även av patienterna att 
de inte fick tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd. Harris et al. (2016) påtalar att 
patienterna ville bli visade empati, uppmärksamhet och få tid av vårdpersonalen. Eriksson 
(2015a) påtalar att den vanligaste formen av ett vårdlidande är kränkning av patientens 
värdighet. Genom att inte se patienten som en individ utan att mera objektifiera och att ge 
omvårdnad efter eget tycke förminskas patienten. En reflektion var att rädsla hos 
sjuksköterskor kunde vara en bidragande faktor till ett vårdlidande. Enligt Värdegrund för 
omvårdnad krävs öppenhet gentemot patienten för att god omvårdnad ska skapas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) belyser att vård ska 
förebygga ohälsa och att vård ska ges med respekt samt värdighet för den enskilda individen. 
Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna uppfattade att patienterna inte ville bli friska 
vilket i sin tur försvårade vårdandet och som kunde påverka den omvårdnad 
sjuksköterskorna gav. Eriksson (2015a) beskriver att lidandets drama existerar hos alla som 
lider. Genom att ha ett medlidande kan patienterna bekräftas och medför att 
sjuksköterskorna kan vara medaktör i lidandets drama. Enligt Värdegrund för omvårdnad 
har sjuksköterskan ett yrkesansvar att lindra lidande och förebygga ohälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde 
patienter med psykisk ohälsa som en tidskrävande patientgrupp. Det framkom att 
sjuksköterskorna upplevde att de försummade patienterna på grund av tidsbrist, och därmed 
blev dialog samt omvårdnad åsidosatt. En reflektion var att det krävs tid för att skapa en 
vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskor inte hade tiden till 
patienterna bör vara oacceptabel och kunde vara en risk för patientsäkerheten. Enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) ska vården utformas så långt som möjligt i samråd 
med patienten, patienter och närstående ska få tillgång till information. Detta är i linje med 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där sjuksköterskan ska ha en förmåga 
att etablera en förtroendefull relation med patienter och dess närstående för god vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En reflektion var att sjuksköterskor och ledningen 
behöver ha insikt om problem som finns kring denna patientgrupp. Sjuksköterskor möter 
patienter med psykisk ohälsa i olika vårdinrättningar och inte bara inom psykiatrin. 

6.2& Metoddiskussion&
I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets val av metod, urval och datainsamling samt 
genomförande och dataanalys. Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Examensarbetet var utformat 
utifrån en litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) där vetenskapliga 
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artiklar med kvalitativ ansats analyseras (Evans, 2002). Friberg (2012) beskriver att med 
kvalitativ forskning ökar förståelsen och bidrar till en ny helhet inom det valda fenomenet. 
En empirisk studie hade kunnat tillämpas till examensarbetets syfte genom att intervjua 
sjuksköterskor som kommit i kontakt med patienter med psykisk ohälsa. Författarna till 
examensarbetet ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap eller tid för att använda en 
empirisk ansats. Begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet tillämpas enligt (Polit & 
Beck, 2016) i syfte att diskutera examensarbetets kvalitet. Följande diskussion utgick utifrån 
dessa tre begrepp. 

Polit och Beck (2016) beskriver att en tidig diskussion ökar trovärdigheten i arbetet. 
Författarna till examensarbetet hade genomgående en diskussion kring artiklarnas innehåll 
för att minimera tolkning. För att säkerhetsställa trovärdigheten i de valda artiklarna 
utfördes en kvalitetsgranskning. Fribergs (2012) 14 exempel av kvalitetsfrågor var 
utgångspunkt för kvalitetsgranskning av artiklarna. Till kvalitetsgranskningen valdes åtta 
granskningsfrågor som omformulerades till ja eller nej frågor. Kvalitetsfrågorna 
omformulerades för att underlätta besvarandet av frågorna. 14 artiklar granskades för att se 
vilka artiklar som resultatet skulle vila på. Utifrån granskningsfrågorna exkluderades fyra 
artiklar då de inte uppfyllde kvalitetsgranskningen. De valdes bort på grund av att de inte 
kunde urskilja deltagarna och att det inte fördes några etiska resonemang. Efter granskning 
visade det sig att tio artiklar uppfyllde alla kriterier och dessa valdes för att de kunde 
upprätthålla en god kvalitet till examensarbetet.  

Polit och Beck (2016) beskriver att giltighet utgör en hänvisning till vilken grad studien är 
exakt och grundlig. Det påvisas genom att undersöka det som är avsett att undersökas och för 
att besvara syftet (Polit & Beck, 2016). Efter att ha valt metod påbörjades sökningsprocessen 
för att finna kvalitativa artiklar som svarade an på syftet. CINAHL plus valdes som databas 
för att hitta kvalitativa artiklar till resultatet. CINAHL plus valdes på grund av det rika 
innehållet på vårdvetenskapliga artiklar. Författarna till examensarbetet hade förkunskaper i 
CINAHL plus och detta medförde att endast denna databas användes i sökningen av 
kvalitativa artiklar. Artiklarna genomgick en avgränsning i form av peer review för att 
ytterligare öka trovärdigheten i examensarbetet. Genom dessa argument ansåg författarna till 
examensarbetet att examensarbetet hade hög trovärdighet. I sökningsprocessen användes 
sökord och avgränsningar som tjänade syftet för att få fram tio vetenskapliga artiklar till 
resultatet. Till varje sökning användes olika benämningar av sjuksköterska för att få fram ett 
allmänsjuksköterskeperspektiv och olika former av psykisk ohälsa för att ringa in 
problemområdet. Till en början avgränsades sökningsprocessen till tre år för att få fram så 
aktuell forskning som möjligt. På grund av att det inte fanns tillräckligt mycket forskat inom 
den tidsavgränsningen utökades tidsspannet med tio år. Denna tidsavgränsning resulterade i 
artiklar, men inte tillräckligt många för att framställa ett resultat. Därav utökades 
tidsspannet med ytterligare ett år som resulterade i att tidsspannet för artiklarna slutligen 
totalt blev 14 år. Det största problemet som uppstod med sökningen var att flertal artiklar var 
skrivna ur specialistsjuksköterskans perspektiv. Genom att utöka tidsspannet kunde 
relevanta artiklar väljas ut för att besvara syftet. En avgränsning gjordes till åldern vuxna 
över 18 år för att inte få fram artiklar som handlade om barn inom psykiatrin. 

Begreppet överförbarhet beskriver i vilken utsträckning kvalitativa resultat kan 
implementeras till olika miljöer och grupper av människor (Polit & Beck, 2016). Resultatet 
innehåller vårdvetenskapliga artiklar från varierande länder och världsdelar. Genom att 
använda artiklar från andra länder gav detta ett bredare perspektiv inom problemområdet. 
Detta kan dock bidra till ett komplext resultat då olika länder kunde ha olika uppbyggnad av 
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sjukvården och olika utbildning samt syn på psykisk ohälsa. Det fanns från början en vilja att 
enbart ha studier från Sverige men det fanns inte tillräckligt forskat inom problemområdet så 
detta var omöjligt, dock kunde detta enligt Polit och Beck (2016) kunnat minska 
överförbarheten till andra länder. Detta resulterade i att det inkluderades andra länder i 
examensarbetet. Artiklarna som valdes var engelskspråkiga och svensk- engelskt lexikon 
tillämpades vid översättning vilket kunde minska omtolkning av artiklarna. I examensarbetet 
var det svårt att hitta artiklar som enbart innehöll perspektiv från allmänsjuksköterskor. Det 
medförde att det tog lång tid att hitta lämpliga artiklar för att påbörja skrivandet inom den 
begränsade tidsramen. En svaghet var att författarna till examensarbetet aldrig tidigare 
skrivit en uppsats på denna nivå, vilket medförde att det uppkom frågor som fördröjde 
arbetet. Att skriva i par bidrog till att en dialog kunde föras vilket ledde till att frågor som 
uppkom under utformandet av examensarbetet till viss del kunde lösas på egen hand. Ett 
nära samarbete utfördes under hela arbetets gång där författarna till examensarbete satt 
tillsammans och använde ett gemensamt dokument för skrivandet. Författarna till 
examensarbetet hade skilda förförståelse genom olika bakgrunder och synsätt. Det nära 
samarbetet minskade risken att examensarbetet färgades av förförståelsen. 

6.3& Etikdiskussion&
En etikprövning behövde inte genomföras på grund av att ingen ny primärdata inhämtades 
till examensarbetet. Författarna till examensarbetet försökte hålla ett etiskt förhållningssätt 
för att undvika etiska dilemman under arbetets gång, genom förhållningssättet minskades 
risken att examensarbetet skulle påverkas av förförståelse. Neutralitet försöktes uppnås 
däremot gick det inte att garantera att ingen förförståelse påverkade examensarbetet. Det 
förekom medveten, öppen granskning och redovisning av examensarbetet med en 
sanningsenlighet i resultatet. Vid utformning av examensarbetet hade författarna till 
examensarbetet kontinuerligt en gemensam diskussion för att undvika fabricering, plagiat 
och förfalskning. CODEX (2018) belyser regler och föreskrifter som ska följas för att uppnå 
god kvalitet samt vara moraliskt acceptabel. Författarna till examensarbetet utgick från APA- 
systemet vid referenshanteringen för att ytterligare tydliggöra att plagiat inte skett. 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att författaren är ansvarig för att referenser och citat är 
korrekt gjorda. Citat som användes i examensarbetet var skriva på originalspråk för att inte 
innebörden skulle förloras. Genom analysering av de valda artiklarna flertalet gånger 
minskades risken att artiklarna blev felaktigt tolkade. På grund av att artiklarna till 
examensarbete var på engelska medförde det en risk att arbetet påverkades av tolkning. De 
valda artiklarna i examensarbetet var peer reviewed och hade godkännande av en etisk 
kommitté för att garantera vetenskaplig kvalité för att öka trovärdigheten. 
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7& SLUTSATS&

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa. Det rådde delade meningar från sjuksköterskorna av 
omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde att bristande 
kunskap och erfarenhet för att inte kunna ge den omvårdnad som patientgruppen var i behov 
av. För att öka kunskapen hos sjuksköterskor behövdes grundutbildning med mer psykiatrisk 
inriktning och fortlöpande kompetensutveckling inom verksamheten. Ökad kunskap bland 
sjuksköterskor skulle kunna bidra till trygghet hos de själva och patienterna, och minska 
stigma till patienterna med psykisk ohälsa. Negativa attityder kunde reduceras vid 
erbjudande av stöd som kunde leda till kompetens om patientgruppen. Sjuksköterskornas 
omvårdnad av patientgruppen kunde påverkas av bristande struktur i vårdmiljön. För att 
förbättra förutsättningarna behövdes lämpligare vårdmiljö tillämpas för att ta hand om 
psykiska behov. Det framkom även att sjuksköterskorna utsätts för risker i arbetsmiljön och 
de beskrev en rädsla när patienter med psykisk ohälsa kom till vårdinrättningen. 
Sjuksköterskorna visste inte hur patienterna skulle agera vilket var en bidragande orsak till 
rädsla. Sjuksköterskorna upplevde patientgruppen som tidskrävande. Mer tid skulle bidra till 
att omvårdnaden av patientgruppen skulle förbättras. Sjuksköterskorna uttryckte viljan till 
omvårdnad och att få en helhetssyn av patientgruppen. Vid samarbete med kollegor kunde 
patientgruppens förväntningar uppnås och en förbättrad omvårdnad ges. Eftersom psykisk 
ohälsa idag är ett växande hälsoproblem krävs kunskap av sjuksköterskor. Det är av vikt att 
implementera kunskap om psykisk ohälsa för att kunna bidra med adekvat omvårdnad. 

7.1& Förslag&till&vidare&forskning&
Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa. Vid databassökning framkom det begränsad forskning inom 
problemområdet. Det framkom under arbetets gång att artiklar som var publicerade om 
problemområdet var föråldrade och att det behövs fortsatt forskning inom ämnet. De 
underkategorier som framkom i resultatet; Att ha en ogynnsam fysisk vårdmiljö, att utsättas 
för risker i arbetsmiljön, att sakna kunskap och erfarenhet och att utmanas i viljan till att 
vårda anses kunna utgöra en grund för vidare forskning inom ämnet. För en förbättrad vård 
och för att höja kompetens hos sjuksköterskor samt att främja hälsa och lindra lidande är 
vidare forskning en förutsättning.  
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patienter med psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer och 
fältanteckningar med 
fokusgrupper. 

Deltagarna i studien var 
10 allmänsjuksköterskor som 
arbetade inom 
akutsjukvården.   

Resultatet visade fyra 
huvudteman: Stå inför 
utmaningar, kämpa 
utmaningarna, hinder, söka 
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Markström, H., & Lindgren, B-M. 

Sverige. 
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Issues in mental health nursing.  

Syftet med studien var att 
utforska sjuksköterskors 
upplevelser av att föra 
dialoger med patienter 
med psykisk ohälsa inom 
psykiatrisk vård.   

Kvalitativ studie med 
fokusgrupper med både 
diskussion och enskilda 
intervjuer.   

Deltagarna i studien var 
tio allmänsjuksköterskor som 
arbetade inom 
en psykiatrisk klinik.    

Resultatet visade 
på otillfredsställande  
arbetssituation och känslor 
av otillräcklighet. 
Sjuksköterskorna anmärkte 
även att verkligheten inte var 
som de hade tänkt 
inom omvårdnad i att ha 
en dialog med patienter med 
psykisk ohälsa. 

Registered nurses' experiance of interaction  
with patients with mental health challanges in 
medical wards in Johannesburg   

Poggenpoel, M., Myrburgh, C.P.H., & Morare, 
M.N. 

2011.  

Sydafrika.  

Journal of Nursing Management. 

 

 

Syftet var att utforska och 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av  
samspelet med patienter 
med psykisk ohälsa.  

Kvalitativ studie med  
fenomenologisk ansats. 
Enskilda intervjuer anvä
ndes för att få fram data. 

Deltagarna i studien var åtta 
allmänsjuk-sköterskor som 
arbetade på medicinsk 
avdelning. 

Resultatet visade tre 
huvudteman: Sjuksköterskor 
upplevde frustation i mötet 
med patienter på grund av 
frustration, brist på resurser, 
brist på kunskap och 
färdigheter som gav upphov 
till rädsla och ilska. 
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