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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och blir allt vanligare i den somatiska vården. 

Patienter och närstående upplever brister i både bemötande och i kommunikation. Patienter 

upplever att sjuksköterskor inte förstår dem vilket leder till att barriärer uppstår i vårdandet. 

Patienter upplever sig ensamma och upplever att sjuksköterskor behandlar dem som objekt. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i den 

somatiska vården. Metod: Litteraturstudie enligt Evans. Resultat: Sjuksköterskorna 

upplevde att den somatiska vården hade brister i vårdmiljön vilket ledde till att patienterna 

med psykisk ohälsa inte fick god vård. Sjuksköterskorna upplevde även att de saknade 

kunskap och kompetens om psykisk ohälsa. Tidsbristen orsakade svårigheter att hinna med 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att de inte räckte till för patienterna med psykisk 

ohälsa och inte kunde ge patienterna den vård de behövde. Sjuksköterskorna hade en önskan 

att ge god vård trots att det var en stor utmaning. Slutsats: På grund av brister i den 

somatiska vården upplevde sjuksköterskorna sig otillräckliga för att de inte kunde ge god 

vård till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att inte tiden finns för att bygga upp en 

vårdande relation.  

Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjuksköterskor, somatisk vård, upplevelse. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Mental illness increases in society and becoming a more common in the 

somatic care. Patients and the families are experiencing a deficiency in both treatment and 

communications from the nurses. Patients feel misunderstood which leads to barriers in the 

care. Patients feels alone and feels that nurses treat them as objects. Aim: Describe nurses 

experiences of caring for patients with mental illness in somatic care. Method: A literature 

study according to Evans. Result: Nurses felt that the somatic care had shortcomings in the 

care environment, wich led to patients not receiving good care. Nurses felt that these patients 

were challenging and they lacked knowledge in how to nursing mental illness. Lack of time 

caused difficulties with the patient. Nurses felt that they were not enough for the patients 

with mental illness. Nurses still felt a desire to give good care for the patients even when this 

was a great challenge. Conclusion: Nurses felt that they had insufficient knowledge and 

skills caring for patients with mental illness and there were shortcomings in the healthcare 

environment, the nurses meant they felt insufficient in the general hospital. 

Keywords: Mental illness, nurse, somatic care, experience. 
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1 INLEDNING  

Intresset för psykisk ohälsa inom den somatiska vården har uppkommit från tidigare 

upplevelser efter att ha arbetat inom sjukvården. Intresseområdet kommer från 

Västmanlands landsting. I samhället verkar det finnas en rädsla kring patienter med psykisk 

ohälsa. Iakttagelser som gjordes under tidigare verksamhetsförlagd utbildning visade att 

vårdpersonalen hade brister i vårdandet och att vårdpersonalen saknade kunskap om psykisk 

ohälsa. Utifrån egna reflektioner har det visat sig att psykisk ohälsa är omfattande i 

samhället. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor har en djupare förståelse för psykisk 

ohälsa. Även upplevdes det som att patienter med psykisk ohälsa hade det svårare att känna 

tillit till sjuksköterskor på grund av negativa attityder och fördomar hos sjuksköterskor. 

Negativa attityder och fördomar kan leda till att patienter inte får en god vård. Intresset för 

psykisk ohälsa har vuxit fram eftersom att det är aktuellt i samhället. Ständiga 

samhällsdebatter väcker frågor och funderingar angående ämnet. Detta har väckt ett intresse 

och funderingar för hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  

Examensarbetet kan bidra till en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser vilket kan 

förbättra vården för patienter samt få en djupare inblick i hur vården påverkar patienter och 

närstående. Målsättningen är att examensarbetet ska ge nya kunskaper och insikter i hur 

sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 

2 BAKGRUND 

Avsnittet inleds med att centrala begrepp definieras. Vidare beskrivs psykisk ohälsa i 

samhället patienters- och närståendes upplevelser av vården samt lagar och styrdokument 

gällande hälso- och sjukvården. Vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Joyce Travelbees 

teori. Avsnittet avslutas med en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Begreppen psykisk ohälsa, somatisk vård samt närstående kommer under denna rubrik att 

definieras som är centrala i examensarbetet. 
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2.1.1 Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver psykisk ohälsa som ett tillstånd med varierande 

svårighetsgrad av psykiatriska tillstånd. Psykisk ohälsa är svårt att definiera. Det kan vara 

tillstånd med lättare besvär som oro och nedstämdhet, till allvarligare tillstånd som 

schizofreni, bipolära sjukdomar och depressionssjukdomar. Psykisk ohälsa kan drabba 

människor på olika sätt beroende på vilken svårighetsgrad. Enligt World Health Organisation 

[WHO] (2017) är psykisk ohälsa ett brett spektrum av problem med många olika symtom. 

Vilket kan innebära att människor har tankar, känslor, beteende som inte är “normala” eller 

har svårigheter med relationer med andra människor. 

2.1.2 Somatisk vård 

Somatisk vård innebär vård utanför psykiatrin, till exempel vård på en vårdavdelning, 

akutmottagning eller i primärvården. Nationalencyklopedin (2017) beskriver ”soma” som en 

benämning av människokroppen, till skillnad från psyke. ”Somatisk” är en medicinsk 

benämning på människokroppen. Somatisk vård innebär fokus på fysiska kroppsliga symtom 

och sjukdomar, inte på psykiska sjukdomar. 

2.1.3 Närstående 

Begreppet närstående avser den som vårdar eller ger omsorg till patienter med psykisk 

ohälsa. Närstående är en person i familjen eller en nära släkting. Närstående kan vara 

make/maka, registrerad partner, barn eller nära vän (Socialstyrelsen, 2004). 

2.2 Psykisk ohälsa i samhället 

Psykisk ohälsa gör att människor inte fungerar i det vardagliga livet, människan mäktar inte 

med livets påfrestningar. Människors liv förändras och även omgivningen påverkas såsom 

närstående (WHO, 2017). Psykisk ohälsa är inget som syns. Det påverkar människors 

personlighet och ändrar människors uppträdande vilket kan vara skrämmande och otäckt för 

omgivningen. Rädsla för psykisk ohälsa är något som hänger kvar sen många århundraden 

(Eklundh, 2013). När människans existens blir hotad upplever människan att livet blir 

meningslöst och hoppet försvinner. Tankarna är “normala” i den aktuella stunden, men om 

de kvarstår kan det leda till ångest och depressiva besvär. Detta kan bidra till att människor 

gör suicidförsök (Sjöström, 2014). Depression kan inom tre år vara den största 

sjukdomsbördan i världen, enligt WHO (2017). I dag utgör depression den enskilt största 

orsaken till funktionsnedsättning, eller levnadsår med nedsatt hälsa, i Europa. I Sverige är 

depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Hälften av patienter som har en depression och söker somatisk vård får inte en diagnos, utan 

symtomen upplevs av sjuksköterskor som kroppslig smärta och värk. Trots det ska den 

somatiska vården vara riktad med kunskap om att arbeta förebyggande mot depressioner och 

ångestsyndrom (Skärsäter, 2014). 
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När sjuksköterskor och patienter delar samma synpunkter för vad psykisk ohälsa är, blir 

också behandlingen mera tillfredsställande. Patienter behöver förstå vikten av behandlingen 

som patienten är i behov och detta sker tillsammans med sjuksköterskor där de gemensamt 

kommer överens utifrån patientens hälsoprofil och status. Majoriteten av patienter med grav 

psykisk ohälsa undviker att söka hjälp, trots att patienterna vet att de behöver den. Detta på 

grund av att patienterna inte tror att vården kan hjälpa (Elliott, Maitoza & Schwinger, 2011).  

Stigmatisering är något som förekommer i samhället och är något negativt för människan där 

den betraktas som ”onormal” och annorlunda. Stigmatisering är det som en människa 

“upplever”, medan attityder är det sätt som människor bemöts på, dessa två uttryck kan 

förknippas med varandra men innebörden skiljer sig åt. Rädslan för omgivningen kan leda 

till att människor med psykisk ohälsa undviker att söka vård. Patienter känner sig 

misslyckade, maktlösa och utanför i samhället. Självkänslan och självbilden tenderar till att 

patienter ser sig själva genom andras ögon, som “ett hopplöst fall” (Wiklund Gustin, 2014).  

Självskadebeteende kan vara ett sätt att uttrycka sig på så att andra ska förstå hur dåligt 

människan mår. Det kan handla om hur ångesten hanteras, att straffa sig själv eller att 

omvandla psykisk smärta till fysisk, ett tillstånd som känns som att ha kontroll över något i 

livet. En befrielse från det svåra som inte går att hantera på något annat sätt (Lindgren, 

2014).  

Patienter med psykisk ohälsa har en ökad risk att utveckla somatiska sjukdomar som 

diabetes mellitus, metabola syndromet och hjärt- och kärlsjukdomar. På grund av ohälsosam 

livsstil, rökning, konsumtion av snabbmat och bieffekter av läkemedel så riskerar patienter 

med psykisk ohälsa att dö i förtid på grund av följdsjukdomar och suicid (Oud & Meyboom-

de Joung, 2009). Socialstyrelsen (2017) skriver att patienter med flera psykiatriska diagnoser 

och som använder flera olika antipsykotiska läkemedel, löper större risk att drabbas av 

somatiska sjukdomar. Detta kan leda till att patienter med psykisk ohälsa antagligen kommer 

söka somatisk vård. Patienter med psykisk ohälsa ska ha en jämlik, kunskapsbaserad och 

säker vård och omsorg av god kvalitet. Socialstyrelsen (2017) ska bidra med kunskap, 

statistik och utvärdering till personer med psykisk ohälsa för att förbättra situationen. 

Regeringen har tagit fram en strategi där fem fokusområden har utformats, vilka är 

främjande och förebyggande insatser, tidiga och tillgängliga insatser, delaktighet och 

rättigheter, ledarskap och organisering. 

2.3 Patienters upplevelser av den somatiska vården 

Patienter med psykisk ohälsa upplever sig skamfulla och ensamma. När sjuksköterskor 

bemöter patienter på ett positivt sätt upplever de välbefinnande. Detta gör att patienter får en 

bättre hälsa om de får ett bra bemötande. Patienter upplever att det är lättare att hantera 

fysisk smärta än psykisk smärta. Självskadebeteende förekommer hos patienter med psykisk 

ohälsa (Sjöström, 2014). Nära relationer med sjuksköterskor gör att patienter upplever 

motivation till att vilja leva istället för att skada sig själva. I vårdrelationen är det viktigt för 

patienter att sjuksköterskor ser människan bakom diagnosen och inte misstror patienters 

beskrivningar av deras fysiska symtom (Tofthagen, Talseth & Fagerström, 2017). Patienter 
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upplever att sjuksköterskor inte förstår patienter vilket kan leda till att hinder uppstår och en 

vårdande relation uteblir. Patienter upplever sig ensamma och behandlade som objekt, 

patienter beskriver att sjuksköterskor undviker ögonkontakt samt att de behandlas som barn. 

Upplevelserna leder till sämre självförtroende, frustration, sorgsenhet och en känsla av 

ofullständighet för patienter (Gaillard, Shattell & Thomas, 2009).  

Patienter upplever att stigmatisering och diskriminerande beteende leder till en sämre vård 

och att de blir orättvist behandlade. Patienters tidigare erfarenheter av lidande, våld och 

utsatthet medför mera lidande för patienter med psykisk ohälsa på grund av vårdpersonalens 

förutfattade meningar och negativa attityder. Stigmatiseringen finns även mellan närstående 

och patienter vilket leder till sämre förhållanden (Oshodi et al., 2014). Patienter upplever att 

när sjuksköterskor ser en psykisk diagnos i patientens journal ser sjuksköterskor endast 

diagnosen istället för människan som en individ. Tidigare negativa erfarenheter som 

patienter fått av sjuksköterskor ger en misstro samt en negativ inställning mot sjukvården 

(Kowlessar & Corbett, 2009). Patienter upplever att vårdpersonalen inte är på deras sida 

utan vände deras sjukdomstillstånd emot dem. Vilket leder till att patienter känner sig 

förödmjukade. Patienter med psykisk ohälsa har behov av att bli accepterade som alla andra 

och tagna på allvar med respekt och empati. Patienterna vill uppleva sig delaktiga och få 

motivation till att fullfölja sin behandling. Enligt patienterna finns behov och vilja av att få 

information om sin sjukdom och hjälp till att kunna förstå sin diagnos och för att må bättre 

(Andreasson & Skärsäter, 2012).  

Harris, Bjurmann, Fagien och Schattell (2016) beskriver hur patienter upplever den 

somatiska vården som högljudd, de upplever stark lukt av desinfektionsmedel. Vilket väcker 

minnen och rädsla från tidigare upplevelser som patienterna varit med om. Den starka 

belysningen bländar och ljud från maskiner och personal som stressar omkring skapar 

känslor av ångest och panik. Sjuksköterskors uniformer uppfattas som skrämmande, 

sjuksköterskor upplevs stressade och patienter känner att de förlorar kontrollen. 

Väntetiderna är långa, ensamhet och tristess leder till negativa tankar. Patienter upplever att 

sjuksköterskor pratar med dem som att de var ”tokiga”. Sjuksköterskor har inte heller 

ögonkontakt med patienter vilket upplevs som obehagligt för dem. Patienter upplever att de 

blir stressade av sjuksköterskors frågor om deras tillstånd och medicinering. Personalen 

upplevs stressad för att de hela tiden tittar på klockan (Harris et al., 2016). Patienter 

upplever att vårdkvalitet innebär personligt utrymme, estetik, lugn atmosfär och säker miljö. 

Vårdpersonalens kunskap är viktig för de olika vård perspektiven som patienter har för att 

kunna arbeta för förbättringar av vårdens kvalitet (Schröder, 2014). Patienter upplever att de 

fick vänta länge på att få vård och behandling vilket resulterar i ett onödigt lidande för 

patienter (Cranwell, Polacsek & McCann, 2016) 

2.4 Närståendes upplevelser av den somatiska vården  

Närstående till patienter med psykisk ohälsa beskriver att vårdsystemen inte är uppbyggda 

för patienter som lider av psykisk ohälsa samt att sjuksköterskor inte lyssnar på dem. 

Närstående upplever en oro för att patienter ska fara illa eller skada sig själva. Det finns 



5 

brister i informationen om patientens tillstånd från sjuksköterskor och att oprofessionellt 

språk används när de pratar om patienter. Närstående upplever att de blir tvungna att lära 

sig hur systemen i vården fungerar och hur de ska gå tillväga för att deras anhöriga ska få den 

bästa vården, även att de bör vara insatta och vara på sin vakt (Olasoji, Maude & McCauley, 

2017). Närstående upplever att det är långa väntetider och väntelistor, tillgängligheten och 

servicen för snabb vård uteblir. Närstående upplever att sjuksköterskor är stressade och tid 

finns inte för patienter. Stressen gör att sjuksköterskor missar viktig information om 

patienter (Cranwell et al., 2016). Närstående upplever att de är på sin vakt och känner en oro 

över att patienter som lider av psykisk ohälsa ska skada sig själva eller begå suicid. Att vara 

närstående till någon som har psykisk ohälsa upplevs som påfrestande (Weimand, Hall-lord, 

Sällström & Hedelin, 2013). Närstående beskriver hur viktigt det är att ha en vårdkontakt för 

kontinuitet i vårdandet, för att kunna bygga upp en ömsesidig relation och för att uppleva 

delaktighet i vården. Närstående upplever att de bör känna sig delaktiga för att kunna 

fungera som en resurs för patienten. Närstående har kunskaper om patientens 

sjukdomshistoria som är en viktig del för att kunna utforma god vård. Då behöver närstående 

mötas av kompetent och engagerad personal. Närstående vill uppleva sig välkomna i vården 

och mötas av respekt från sjuksköterskor. Närstående är i behov av stöd från personalen och 

få tillgång till adekvata resurser i form av rehabiliterande åtgärder för sina anhöriga, för att 

klara av de påfrestningar som det innebär att vara närstående till patienter med psykisk 

ohälsa (Svedberg, 2012). 

2.5 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskrivs i 2 § hur Hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra vården i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet för lagen är att alla 

människor ska ha en god hälsa och ha rätt att få vård på samma villkor. Den som är i störst 

behov ska ges företräde. Den ska ges med respekt för människans värdighet och människors 

lika värde. I kap 5 i 1 § stadgas att patienter ska ha rätt till god vård. Patienters behov av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses. I lagen beskrivs även att verksamheten ska 

främja goda kontakter mellan sjukvårdspersonal och patient. Vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs i 1 § är till för att höja patientsäkerheten. Den 

ska skydda patienten från vårdskada. Med vårdskada menas i denna lag lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätta åtgärder 

hade vidtagits vid kontakt med hälso- och sjukvården. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs i 1 § ska vård ges på lika villkor med respekt för 

alla människors lika värde. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska stärka patientens ställning 

och främja patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. Patienten ska få 

information för att kunna vara delaktig i sin vård och behandling. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) beskrivs i 3 § att närstående ska få möjlighet att vara delaktiga i vården.  
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Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) beskrivs det att sjuksköterskors arbete ska utföras enligt lagar, 

författningar och styrdokument för hälso- och sjukvården. Arbetet ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och omvårdnaden ska ges med respekt och hänsyn för integritet och 

värdighet. Sjuksköterskor har ett personligt ansvar för sitt yrkesverksamma handlande. 

Sjuksköterskor bör vara uppdaterade på aktuell forskning och beakta sina svagheter och 

styrkor och kontinuerligt reflektera över sin kompetens. Sjuksköterskor ska arbeta 

personcentrerat där patienter och närstående blir sedda och förstådda som unika personer 

med individuella behov. Sjuksköterskor ska utgå från patienters berättelser och vara öppna 

för varandras kunskaper och därefter utforma vården. Förutsättningar för en god vård är att 

bygga en förtroendefull relation med patienter och närstående och även att kunna 

kommunicera på ett respektfullt och empatiskt sätt. Sjuksköterskor ska se till att vårdmiljön 

är utvecklande och säker för patienterna.  

International Council of Nurses [ICN] etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) för 

sjuksköterskor är professionens etik som är sammanställt i fyra områden. Sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, 

sjuksköterskan och medarbetare. Dessa fyra ansvarsområden sammanfattar riktlinjer för 

sjuksköterskans etiska handlande. Sjuksköterskors ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsan och lindra lidande. Legitimationen för sjuksköterskor 

innebär att hen har ett yrkesansvar och är autonom i sin yrkesutövning, samtidigt ska hen 

arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper och professioner för att tillgodose patienternas 

olika behov. Vården ska präglas av en helhetssyn på människan och patienter ska bli bemötta 

med respekt för sin integritet, sårbarhet, värdighet och autonomi.  

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori och teorin 

knyts till detta examensarbete. Travelbee (1971) beskriver att centrala delar i vårdandet är en 

god kommunikation och en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskor och patienter, för 

att kunna ge patienterna god vård. Kommunikationen samt relationen är viktiga redskap för 

sjuksköterskors del i att hjälpa patienter att hantera, bära och finna mening i sitt tillstånd. I 

varje möte utspelar sig en kommunikation där känslor och tankar kan förmedlas till 

varandra. 

Interaktionsteorin enligt Travelbee (1971) bygger på samspelet mellan sjuksköterskor och 

patienter. Den mellanmänskliga relation som etableras genom fem interaktionfaser: första 

mötet, fasen av framväxande identiteter, fasen av empati, fasen av sympati som avslutas i en 

fas av rapport och etablering av en mellanmänsklig relation. Första fasen består av första 

mötet mellan sjuksköterskor och patienter som kännetecknas av att de inte känner varandra 

och utgår från att observera varandra och värderar varandras individuella omdöme. Nästa fas 

bygger på att skapa ett band mellan varandra genom att uppskatta den unika individen, 

bandet som skapas är en process där individens identitet växer fram. Travelbee (1971) belyser 

att empati och sympati är viktigt i den mellanmänskliga relationen. Empati fasen är en 
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process som byggs upp av livserfarenheter, sjuksköterskor har egna upplevelser av glädje och 

sorg samt en vilja att hjälpa. Empatin resulterar i sympati för patienters känslor och 

reaktioner samt förståelse för det inre och yttre tillstånd som patienter befinner sig i. I 

Sympati fasen visar patienter och sjuksköterskor intresse och engagemang som leder till en 

fördjupad relation. Den slutliga kontakten mellan sjuksköterskor och patienter etableras då 

sjuksköterskor med sin kunskap, ord och handlingar visar att sjuksköterskan vill hjälpa 

patienten att tillgodose sina unika behov. Sjuksköterskors verktyg i den mellanmänskliga 

relationen är att uppfylla sina omvårdnadsmål genom att förebygga ohälsa och sjukdom, 

lindra lidande och ge individen hopp och mening med sina erfarenheter. Alla faser når en 

slutpunkt genom att skapa en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskor och patienter där 

en mellanmänsklig relation uppnås och den slutliga fasen rapport nås. Rapport är det som 

sjuksköterskor och patienter upplevt under de föregående faserna och som skapat den 

mellanmänskliga relationen. 

Travelbee (1971) beskriver omvårdnadens mellanmänskliga aspekter som är grunden för 

omvårdnaden. Självbild och roll är centrala begrepp i den mellanmänskliga relationen. 

Självbilden är personens tankar och känslor om sig själv. Roller är något som teorin starkt tar 

avstånd ifrån då den anser att det är att generalisera uppfattningar om patienterna och 

sjuksköterskor. Det döljer och slätar ut den enskilda individens personliga utmärkande drag. 

Omvårdnadens mål uppnås genom att etablera en mellanmänsklig relation och det kan inte 

ske mellan roller, bara mellan personer. Därför är det avgörande att sjuksköterskor och 

patienter tar sig förbi det stadiet där de betraktar varandra som roller, som sjuksköterskor 

och patienter. De bör förhålla sig till varandra som unika individer, människors bild av sig 

själv kan påverkas antingen positivt eller negativt av relationen. Människans upplevelse av 

lidande är personligt och är varje människas personliga livserfarenhet. Det är viktigt att 

sjuksköterskor lär känna patienterna för att få ta del av patienternas upplevelse av sin 

sjukdom och alltid göra en individuell bedömning av varje patient. Det innebär att det bara är 

människan själv som kan avgöra om hon känner sig frisk eller sjuk. I den mellanmänskliga 

relationen suddas våra roller ut, sjuksköterska och patient är två unika individer som 

förhåller sig till varandra. Att bygga upp denna relation tar tid och får inte störas av faktorer 

utanför. Sjuksköterskan har ansvaret i relationen men det krävs att patienten vill delta och 

låter sjuksköterskan bli inbjuden (Travelbee, 1971). 

Genom kommunikationen skapas en ömsesidig förståelse för varandra. Kommunikationen är 

viktigt för att kunna skapa den mellanmänskliga relationen. Varje möte med en patient ska 

vara unikt, kommunikationen i mötet kan ske antingen verbalt eller icke verbalt genom bland 

annat kroppsspråk, beteende och ansiktsuttryck. Genom patientens kroppsspråk kan 

sjuksköterskor få en uppfattning om patientens intention för att kunna planera och anpassa 

patientens unika vård. Sjuksköterskor lär känna patienter genom kommunikationen och 

målet blir att skilja denna patient från tidigare patienter. För att kunna identifiera 

patienternas unika behov förutsätter det att sjuksköterskorna kan planera och genomföra 

omvårdnaden i samarbete med patienterna. Sjuksköterskorna måste kunna urskilja sina egna 

behov och inte överföra dem på sina patienter (Travelbee, 1971). 
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2.7 Problemformulering 

Svårighetsgraden av psykisk ohälsa och symtombilden för patienter med psykisk ohälsa kan 

variera. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om hur patienter med psykisk ohälsa 

bör bemötas, för att kunna ge god vård. I sjuksköterskans profession ingår det att ha en 

helhetssyn på patienter vilket innebär att patienters autonomi respekteras och tillgodoses. 

Helhetsperspektivet bör leda till att patienter får den vård de har rätt till och är i behov av. 

Alla ska ha rätt till en god och säker vård på lika villkor oavsett diagnos. I det 

vårdvetenskapliga perspektivet beskrivs vikten av Travelbees omvårdnadsteori, bemötande 

och skapandet av den mellanmänskliga relationen, vilket leder till en god vård. Genom att 

bidra till ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa kan detta examensarbete bidra till att stärka vården för patienter med psykisk ohälsa, 

varigenom den somatiska vården om patienter med psykisk ohälsa förbättras.  

Patienter med psykisk ohälsa drabbas oftare av somatiska sjukdomar och kan behöva 

uppsöka den somatiska vården, där de får en vårdrelation med sjuksköterskor. Patienters 

upplevelser av bemötandet i den somatiska vården präglas av negativa attityder och 

stigmatisering. Detta kan leda till att patienterna får en sämre vård. Patienter med psykisk 

ohälsa känner sig ofta orättvist behandlade för att sjuksköterskor redan innan har en 

förutfattad mening om människor med psykisk ohälsa. Tidigare forskning visar att patienter 

känner sig förbisedda i vården samt att deras åsikter inte respekteras. Patienter och 

närstående upplever att vården har brister för patienter med psykisk ohälsa.  

3 SYFTE 

Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska vården. 

4 METOD 

Avsnittet handlar om vilken metod som valdes för examensarbetet. Metodens delar består av 

vilken analysmetod som användes, hur data samlades in och hur urval för analysen gjordes, 

redovisning av sökvägar, sökord samt vilka avgränsningar som gjordes. Metoden avslutas 

med etiska överväganden.  

Examensarbetet har genomförts med en litteraturstudie och utgår ifrån en beskrivande 

syntes enligt Evans (2002) där syftet är att hitta fynd som ger en ny beskrivning av redan 

publicerade artiklar samt ge en helhetsbild över innehållet, vilket kan leda till en ny förståelse 
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utan att egna tolkningar av resultatet görs. Friberg (2017a) beskriver att en 

litteratursammanställning är viktig för sjuksköterskor som lättare kan ta del av att ny 

forskning som publiceras. En kvalitativ metod ökar förståelsen för erfarenheter, upplevelser 

samt kunskaper. Valet av metod lämpade sig bra för examensarbetet då det var 

sjuksköterskors upplevelser som var i fokus för syftet. En kvalitativ metod med deskriptiv 

ansats syftar till att skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen. Polit och Beck (2016) 

beskriver att en litteraturstudie innebär att kritiskt granska och sammanfatta relevant 

forskning för att besvara valt forskningsområde. Artiklar granskades och analyserades för att 

ge belägg för hur problemet eller fenomenet skulle förstås. De granskade artiklarna fördes 

samman i en kunskapssammanställning.  

4.1 Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar som användes i examensarbetet hade en kvalitativ ansats då det 

lämpade sig väl för syftet att studera sjuksköterskors upplevelser. Dessa söktes fram via 

databaserna CINAHL Plus och PubMed som innehöll artiklar som var specialiserade inom 

ämnet vård. Relevanta sökord söktes med hjälp av MeSH (medical subjekt headings) som är 

ett översättningssystem som finns elektroniskt. Sökorden som användes var mental disorder, 

mental illness, Somatic care, Emergency Department, treatment, nurse, experience. Sökord 

som nurse och experie användes med hjälp av trunkering (*) för att hitta fler artiklar 

beroende på ordets böjelse, vilket Östlund (2017) beskriver som en sökteknisk funktion som 

används för att få alla böjningsformer på ett specifikt ord. Sökningarna utfördes genom att 

använda MeSH-termer först var för sig och sedan i kombination med varandra med hjälp av  

de booleska sökoperatorerna AND och OR för att utesluta vissa termer eller inkludera 

synonymer av sökorden samt få en avsmalnad och en mer specifik sökning. Om till exempel 

begrepp med olika synonymer användes var det med en fördel att använda OR. Genom att 

lägga till AND mellan två termer bildades en söksträng som styrde databasen att söka efter 

dokument som kunde kopplas ihop till tillexempel sjuksköterska och upplevelser. 

Sökningarna som gjordes presenteras i en sökmatris, där använda sökord, begränsningar 

samt hur många artiklar som valdes ut, se Bilaga A. För att säkerställa den vetenskapliga 

kvaliteten gjordes begränsning där texterna skulle vara skrivna på engelska, tillgängliga i 

fulltext och publicerade tidigast år 2008. Analysen var inte möjlig att göra på enbart artiklar 

från tidigast 2008 då det inte fanns tillräckligt med relevanta artiklar för syftet. Årtalet 

utökades till 2005 för att hitta flera vetenskapliga artiklar. Andra begränsningar som gjordes 

var att abstract fanns tillgängliga och att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2005–2018. 

Vid urval av vetenskapliga artiklar var första steget att bestämma inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade vårdat patienter med psykisk ohälsa inom 

den somatiska vården samt att artiklarna skulle vara kvalitativa. Utifrån examensarbetets 

syfte valdes kvalitativa artiklar som utgick från sjuksköterskors perspektiv. Vidare bestämdes 

exklusionskriterier vilket innebar att artiklar med kvantitativ ansats och med medicinsk 

fokus valdes bort. Andra exklusionskriterier var upplevelser från psykiatrisk 
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slutenvårdsavdelning, specialistsjuksköterskor, patienter med demenssjukdom, vård på 

palliativ avdelning, barn under arton år eller särskilda boenden för patienter med psykisk 

ohälsa, artiklar ur patientperspektiv samt närståendeperspektiv. Ett första urval gjordes 

utifrån artikelns titel, om titeln var lämplig lästes abstract för att skapa en helhet av artikeln. 

Artiklar som ansågs lämpliga för examensarbetets syfte lästes i sin helhet och 

exklusionskriterierna fick avgöra om de skulle användas till analysen. 32 artiklar valdes ut 

som verkade intressanta för examensarbetets syfte, de lästes i sin helhet och 

exklusionskriterierna fick avgöra om de lämpade sig för inkluderingen i analysen. 19 artiklar 

besvarade syftet och varje artikel genomgick en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017b) 

avsedd för kvalitativa studier, se Bilaga B för de granskningsfrågor som användes. Enligt 

Friberg (2017b) ges förslag på frågor för kvalitetsgranskningen, där till exempel frågor om 

problemformuleringen och syftet var tydligt formulerat. Det utfördes först en grundlig 

individuell granskning av varje artikel, det gjordes en jämförelse mellan omdömena och 

författarnas diskussion ledde till en sammantagen bedömning. Frågorna enligt Friberg 

(2017b) har diskuterats genomgående och kvalitetsgranskas utifrån frågor för kvalitativ 

forskning. Granskning frågorna sammanställdes och kunde besvaras med ett JA eller NEJ, 

JA innebar 1 poäng samt NEJ 0 poäng. Artiklarnas poäng sammanställdes och resulterade i 

att 1–5 poäng innebar låg kvalitet, 6–11 poäng innebar medelkvalitet, 12–14 poäng innebar 

hög kvalitet. 7 artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen då de visade sig ha för låg 

kvalitet eller utgick ifrån patienternas perspektiv, eller att det visade sig att sjuksköterskorna 

hade en specialistutbildning inom psykiatrin. Även artiklar som gick in på psykiatriska 

diagnoser och ansågs för medicinskt inriktade exkluderades. Artiklar som fick omdömet hög 

kvalitet hade granskats noga och gav tydligt svar på granskning frågorna i aktuell artikel. 2 

artiklar fick omdömet medelkvalitet och 10 stycken omdömet hög kvalitet. Artiklar som 

tilldelats medel kvalitet bedömdes att de inte gav svar på ett par frågor och som inte tydligt 

kunde återfinnas i artikeln. Till slut valdes 12 artiklar ut av de 19 som gick att inkludera i 

analysen, se Bilaga C för Artikelmatris. Vidare ansågs det att de valda artiklarna innehöll 

tillsammans en bredd över psykisk ohälsa på olika vårdinstanser där allmänsjuksköterskor 

arbetar vilket gav en bredd på materialet till analysen. 

4.2 Dataanalys 

Analysen baseras på Evans beskrivande analysmetod som lämpar sig bra för att kunna 

granska kvalitativa artiklar. Analysen beskrivs utifrån fyra steg där första steget genomförs 

genom att hitta artiklar som passar till en litteraturstudie och som besvarar examensarbetets 

syfte (Evans, 2002). Hur de vetenskapliga artiklarna söktes fram beskrivs mer ingående i 4.1.  

I andra steget genomförs en mer grundlig läsning av artiklarna och de läses upprepade 

gånger för att få en bättre förståelse och se ett sammanhang Evans (2002). Centrala 

nyckelfynd plockades ut ur varje artikel som var relevanta för syftet och markerades i texten 

med överstrykningspenna för att få en djupare förståelse för vad artiklarna handlade om. 

Detaljer i en artikel samt textens helhet lästes noggrant och granskades så att inte innehållet 

misstolkades. Nyckelfynden beskrivs som centrala delar i artiklarnas resultat delar och 

motsvarar examensarbetets syfte (Evans, 2002). Nyckelfynden skrevs ner på papperslappar 
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på originalspråk för att minska risken att tolka texten felaktigt vid översättning. Sedan 

tilldelades varje lapp ett nummer så att de kunde återkopplas till rätt artikeln när alla 

nyckelfynd samlats in, detta för att kunna härleda till rätt artikel i analysfasen. 

I steg tre ska nyckelfynden sorteras efter likheter och olikheter och där likheterna bildar 

gemensamma teman. Därefter bildas subteman som är en förfining i förståelsen av 

fenomenet (Evans, 2002). Gemensamma teman kunde urskiljas utifrån insamlade 

nyckelfynd från analysens artiklar, sedan fortsatte analysprocessen genom att nyckelfyndens 

likheter och olikheter diskuterades. Diskussionen ledde fram till att nyckelfynden sorterades i 

högar som bildade teman som kunde urskiljas ur de gemensamma nyckelfynden. Högarna 

symboliserade teman och för att få en större förståelse av fenomenets betydelse skapades 

subteman som enligt Evans beskriver fenomenet mer ingående. Nyckelfynden flyttades fram 

och tillbaka från olika teman och subteman i analysfasen för att ett tydligt sammanhang 

skulle ses. Två teman och fyra stycken subteman kunde identifieras. När artiklarna granskats 

noga och lästes många gånger om igen, sågs resultatet av granskningen i sin helhet.  

I fjärde och sista steget beskrivs fenomenet och ett resultat kan presenteras utifrån teman 

och subteman (Evans ,2002). Utifrån de granskade artiklarnas nyckelfynd skrevs resultatet i 

löpande text med teman som rubriker samt subteman som underrubriker, textens innehåll 

förstärktes av citat på originalspråk tagna ordagrant ur ursprungsartiklarna för att ge en 

djupare och förstärkande förståelse av fenomenet. I tabell ett redovisas exempel på hur 

nyckelfynd delades in i tema och subteman. 

Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, tema, subteman 

Nyckelfynd Tema Subteman 

The building and fittings were designed to 
suit medical care not mental health needs. 
Most rooms in the wards were isolated from 
the nurse station, limiting observation and 
access to assistance (Reed & Fitzgerald, 
2005, s.252) 

Otrygghet 

Brister i vårdmiljön 

The participants experienced that there was a 
lack of safety and security in the medical 
wards (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011 
s. 954) 

Scared if a patient is flighty with their hands, 

they will not go near them (Planet & White, 

2013, s. 244) 
Bristande kunskap och 

kompetens 
They keep coming back, the same patient all 
the time, I feel exactly the same thing that 
most people feel, ”like not again”! 
(Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011, s. 
176) 
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4.3 Etiska överväganden 

Forskningens arbete ska styras av regler och föreskrifter, forskaren själv har det yttersta 

ansvaret för att forskningen är av god kvalitet. Oredlighet i forskning kan vara att förfalska 

eller förvränga någons annans arbete. Att kopiera någon annans arbete eller felaktig 

användning av metoder kan resultera i plagiat. All forskning ska följas av etiska förpliktelser 

vilket ska vara riktlinjer för att upprätthålla en forskningsetisk hållning (CODEX, 2017a). 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att forskning kräver etiska överväganden och riktlinjer för 

att kunna upprätthålla god kvalitet. Forskningens genomförande och resultat kan göras på ett 

ansvarsfullt sätt och kan ha en betydelse för att utveckla vårt samhälle. Forskningsetik enligt 

Henricson (2017) finns till för att värna om människors grundläggande värde och rättigheter. 

Det finns alltid en fara att människor utnyttjas, tar skada eller används felaktigt i syftet för att 

få kunskap. Forskningsetik bygger på att värna om människans självbestämmande och frihet. 

Enligt Friberg (2017a) behövs ett kritiskt förhållningssätt när artiklarna analyseras då risk 

finns att författarna kan ha en förförståelse och valt ut artiklar efter egna tankar och 

önskemål för resultatet. Enligt CODEX (2017b) kan detta leda till oredlighet och vilseledande 

resultat. Utbildningsdepartementet (SOU 1999:4) skriver att vägledande mål i forskningen är 

att få ny kunskap för att förstå den värld vi lever i samt för att ha en möjlighet till att 

förändra. I detta examensarbete tas ingen ny data fram varpå etikprövning inte är aktuell. De 

vetenskapliga artiklarna blir granskade och fynden kommer att presenteras. Personliga 

värderingar och tolkningar har lagts åt sidan så att förförståelse inte ska påverka 

examensarbetet. Examensarbetet är skrivet och refererat enligt APA:s referenshantering. 

5 RESULTAT 

Ur analysen av de tolv artiklarna växte två teman och fyra subteman fram om sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. 

Tabell 2: Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

Otrygghet 

Brister i vårdmiljön 

Bristande kunskap och kompetens 

Krävande arbetssituation 

Tidsbrist 

Otillräcklighet 
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5.1 Otrygghet 

Detta tema bildades av att sjuksköterskorna upplevde sig otrygga i sitt vårdande av 

patienterna med psykisk ohälsa. Detta på grund av att vårdmiljön upplevs som otrygg och för 

att sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskap och kompetens. Brister i vårdmiljön 

och bristande kunskap och kompetens var subteman som bildade detta tema. 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i vårdmiljön vilket ledde till att patienterna 

med psykisk ohälsa kunde skada sig själva eller andra i vården. Subtemat bristande kunskap 

och kompetens framkom av att sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskap om att 

vårda patienterna med psykisk ohälsa inom den somatiska vården.  

5.1.1 Brister i vårdmiljön 

Sjuksköterskorna upplevde att miljön inte var anpassad för patienterna med psykisk ohälsa 

och att patienternas egen säkerhet blev hotad i den somatiska vården. Sjuksköterskorna hann 

inte ha uppsikt över patienterna och vårdmiljön innehöll föremål som kunde vara skadliga 

för patienterna (Reed & Fitzgerald, 2005). 

…it would be very easy for them to get scissors and things like that because you have 

them in a hospital and you can`t lock them away. They`re not getting that 

attention…you`ve got other things to do. You're running around doing all these other 

things and you're not there with that person (Reed & Fitzgerald, 2005, s.252). 

 Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna inte ville följa sjukhusets riktlinjer och regler i form av att använda patientkläder 

eller följa dygnsrytmer. Poggenpoel et al. (2011) beskriver att en sjuksköterska upplevde att 

patienter med psykisk ohälsa inte ville följa sjukhusets riktlinjer och vill inte använda 

patientkläder. ”They have the tendency to tear the hospital identity belt and they don't want 

to wear hospital clothes. They want to be in their private clothes” (Poggenpoel et al., 2011, s. 

953).  

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas säkerhet var hotad för att de hade ett 

självskadebeteende och även att de behövde vakta patienterna med psykisk ohälsa vilket 

gjorde att vården blev komplicerad. Sjuksköterskorna var hela tiden på sin vakt för vad som 

skulle kunna hända när patienterna med psykisk ohälsa vårdades på avdelningen (Zolnierek 

& Clinderman, 2012). Även andra patienters säkerhet som vårdades på avdelningen var i fara 

på grund av brister i vårdmiljön (Brunero, Buus & West, 2017; Poggenpoel et al., 2011; 

Zolnierek & Clinderman, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att vårdmiljön i den somatiska 

vården blev ett hinder för patienternas välmående och för säkerheten. När 

vårdavdelningarna låg på åttonde våningen och patienterna lämnades ensamma i rummet på 

grund av att andra patienterna var i behov av vård. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna inte passade in i den somatiska vården utan behövde vårdas i en annan miljö 

som var mer anpassad för deras behov (Poggenpoel et al., 2011). “It's like now we are on the 

eighth floor, there are no butlers doors, there's nothing like protect patients who might like 

throw themselves out of the window” (Poggenpoel et al., 2011, s.953). 
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Sjuksköterskorna beskrev att vårdmiljön i den somatiska vården gjorde att patienterna med 

psykisk ohälsa mådde sämre på grund av att den var stökig och rörig. Patienterna behövde 

lugn och ro ansåg sjuksköterskorna för att patienterna skulle få en god vård (Arnold & 

Mitchell, 2008). Vidare upplevde sjuksköterskorna att patienterna inte fick den vård som 

patienterna hade rätt till för att vårdmiljön var otrygg (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 

2011). Sjuksköterskorna upplevde att de undvek patienterna istället för att ge dem god vård, 

för att sjuksköterskorna var rädda i patienternas närvaro (Reed & Fitzgerald, 2005). 

5.1.2 Bristande kunskap och kompetens 

Många av sjuksköterskorna upplevde att de saknade formell utbildning för att kunna vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att de var i behov av 

mer utbildning och stöd för att kunna vårda patienterna med psykisk ohälsa i den somatiska 

vården. Sjuksköterskorna som arbetade i den somatiska vården upplevde att många inte hade 

någon erfarenhet alls av att vårda patienter med psykisk ohälsa (MacNeela, Scott, Treacy, 

Hyde & O´Mahony, 2012; Poggenpoel et al., 2011). När kunskapen saknades blev bemötandet 

för patienterna påverkat negativt. Många av sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att 

ställa adekvata frågor till patienterna för att kunna utforma omvårdnaden (Arnold & 

Mitchell, 2008; Beks, Schlicht & Healey, 2018; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; 

Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & Clinderman, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna störde deras rutiner i den somatiska vården, patienterna hade komplexa 

vårdbehov (Brunero et al., 2017). Bristande kunskap och kompetens gjorde att 

kommunikationen upplevdes av sjuksköterskorna som svår i vården, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig otrygga (Bjorkman & Salzmann, 2018; Brunero et al., 2017; Plant 

& White, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att när de kommunicerade med patienterna fick 

de inte någon respons tillbaka av patienterna, vilket kunde bidra till att sjuksköterskorna 

upplevde att vården inte blev god (Plant & White, 2013). Många sjuksköterskor upplevde att 

patienter med psykisk ohälsa även hade fysiska problem vilket gjorde att sjuksköterskorna 

bara fokuserade på det fysiska. Sjuksköterskorna undvek att ställa vissa frågor om hur 

patienterna mådde för att inte få svar som sjuksköterskorna inte kunde besvara. Även att 

kommunicera med närstående var svårt på grund av bristande kunskap och kompetens 

(Arnold & Mitchell, 2008).  

Vidare upplevde sjuksköterskorna att de hade bristande kunskap om psykisk ohälsa vilket 

gjorde att det var svårt att kommunicera med patienterna. Svårigheterna med 

kommunikation ledde till att sjuksköterskorna förlorade sitt självförtroende (Kerrison & 

Chapman, 2007; Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att råka 

säga fel saker som kunde trigga patienterna och sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att 

de var tvungna att hålla en distans för att få kontroll över vårdsituationen. Sjuksköterskorna 

upplevde att återhämtningen för patienterna med psykisk ohälsa inte fanns i vården. 

Sjuksköterskorna blev frustrerade av att vårda patienterna eftersom att det var svårt att se ett 

avslut av vårdtiden (Plant & White, 2013). 
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I den somatiska vården upplevde sjuksköterskorna att de inte var bra på att prata om känslor 

vilket patienterna med psykisk ohälsa hade ett behov av att få göra (Poggenpoel et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde redan från början av dagen att det skulle bli svårt, när 

sjuksköterskorna såg att de skulle vårda en patient som hade psykisk ohälsa. Patienterna med 

psykisk ohälsa fick en sämre vård på grund av negativa attityder och ett sämre bemötande på 

grund av bristande kunskap och kompetens hos sjuksköterskorna (Zolnierek & Clinderman, 

2012). 

You walk in in the morning and you´re thinking, ”OK, what kind of assignment am I 

going to have today? I hope I don't have that person.”You're dreading that particular 

room number on your assignment sheet because you know it's going to be a hard 

day… you know ”this is going to be hell. (Zolnierek & Clinderman, 2012, s .232).  

Sjuksköterskorna upplevde sig hotade av patienterna med psykisk ohälsa både fysiskt och 

psykiskt på grund av att sjuksköterskorna saknade kompetens för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. I vissa situationer upplevde sjuksköterskorna att de inte visste vad de skulle 

säga eller göra. Samtidigt som sjuksköterskorna ville att patienterna skulle vara lugna och 

trygga i vårdsituationen Efter att sjuksköterskorna vårdat patienterna med psykisk ohälsa 

upplevde sjuksköterskorna att samma patienter kom tillbaka till vården och många av 

sjuksköterskorna kände att inte igen! (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011). “They keep 

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

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

sjuksköterskorna upplevde att de inte fick ut något positivt av att vårda patienterna med 

psykisk ohälsa på grund av att de saknade kompetens i vårdandet. Flera av sjuksköterskorna 

upplevde att det inte var deras arbete att vårda patienterna med psykisk ohälsa på grund av 

bristande kunskap och kompetens. Sjuksköterskorna hade valt att arbeta i den somatiska 

vården och inte inom psykiatrin (Reed & Fitzgerald, 2005).  

Negativa attityder och förutfattade meningar ledde till ett sämre bemötande för patienterna 

på grund av bristande kunskap och kompetens hos sjuksköterskorna. Patienterna med 

psykisk ohälsa fick då en sämre vård. Sjuksköterskorna upplevde att de negativa känslorna 

hela tiden fanns kvar när de vårdade patienterna med psykisk ohälsa (MacNeela et al., 2012). 

Sjuksköterskorna var inte förberedda för den vård som patienterna med psykisk ohälsa 

krävde och hade rätt till (Sharrock & Happell, 2006). “We did psych at uni but nothing 

prepares you for it when it´s face- to face like that. We didn't cover enough… You`ve got to 

have the experience as well” (Sharrock & Happell, 2006, s.12).  

Sjuksköterskorna upplevde att de var i behov av sjuksköterskor med specialistutbildning i 

den somatiska vården för att kunna tillgodose patienternas unika behov (Plant & White, 

2013). Sjuksköterskorna beskrev att tidigare möten hade gett dem erfarenheter som hjälpte 

till att bättre förstå vad som var bra för patienterna med psykisk ohälsa, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna som vårdat patienter med psykisk ohälsa hade fått mer kompetens 

(Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna som 

var återkommande i den somatiska vården hann sjuksköterskorna bygga upp en vårdande 

relation med, vilket ledde till en bättre vård. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde gjorde 

en skillnad för patienterna (Plant & White, 2013).  
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5.2 Krävande arbetssituation 

Detta tema bildades av att sjuksköterskorna inte hann med sitt arbete på grund av för hög 

arbetsbelastning i den somatiska vården, vilket ledde till en krävande arbetssituation för 

sjuksköterskorna. Tidsbrist och otillräcklighet var subteman som bildade detta tema. 

Sjuksköterskorna upplevde att tiden som behövdes för att vårda patienterna med psykisk 

ohälsa inte fanns i den somatiska vården. Sjuksköterskorna upplevde sig även otillräckliga för 

patienterna och närstående för att kunna utföra en god vård vilket gjorde att 

arbetssituationen blev krävande för sjuksköterskorna.  

5.2.1 Tidsbrist 

Sjuksköterskorna upplevde att tiden som behövdes för att vårda patienterna med psykisk 

ohälsa inte fanns i den somatiska vården (Bjorkman & Salzmann, 2018; Bruno et al., 2017; 

Marynowski- Traczk & Broadbent, 2018; Sharrock & Happell, 2006). På grund av den höga 

arbetsbelastningen i den somatiska vården hade sjuksköterskorna bara några minuter för 

varje patient. När tiden inte fanns upplevde sjuksköterskorna att det inte gick att bygga upp 

en vårdande relation med patienterna med psykisk ohälsa (Beks et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna med psykisk ohälsa var i behov av att någon 

lyssnade vilket tiden inte fanns till för. Det var något som sjuksköterskorna fick prioritera 

bort (MacNeela et al., 2012; Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011).  

You don't have the time to sit down and talk about their feelings or what they are 

thinking. You might ask them out at triage, “do you feel like hurting yourself”? and it 

sort of doesn`t go much past that (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011, s. 176) 

Upplevelsen av att inte ha tid för patienterna och att inte kunna utföra god vård beskrev 

sjuksköterskorna som en frustration (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde att den somatiska vården inte var uppbyggd för patienterna med 

psykiska besvär, patienterna var i behov av stöd som inte gick att erbjuda i den somatiska 

vården (Bjorkman & Salzmann, 2018). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna med 

psykisk ohälsa ofta fick vänta till sist, eftersom att vårda patienterna med psykiska besvär tog 

tid (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011).    

Give me as much time in the day and i would be happy to care for them all day… and 

it's horrible and know I probably sound cruel but it's just a time factor. That's the 

precious thing, they take up time and that's the hardest thing” (Marynowski- Traczyk 

& Broadbent, 2011, s. 175). 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid för patienterna med psykisk ohälsa och kände 

att de var i behov av hjälp för att hinna med sina arbetsuppgifter. Många av sjuksköterskorna 

upplevde att det inte fanns tid eller någon att fråga om råd. Sjuksköterskorna fick vända sig 

till kollegorna som delade med sig av tidigare erfarenheter av att vårda patienterna med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde att det oftast inte fanns tid till att hjälpa varandra 

då de var upptagna med andra patienter (Beks et al. 2018; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock 

& Happell, 2006). Många av sjuksköterskorna upplevde sig stressade i vården och när de 

vårdade patienterna med psykisk ohälsa blev de uppgivna för att tiden inte räckte till. 
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Sjuksköterskorna var i behov av mer personal i vårdandet på grund av att patienterna med 

psykisk ohälsa krävde mer tid (Poggenpoel et al., 2011). 

5.2.2 Otillräcklighet 

Sjuksköterskorna hade en önskan om att ge god vård till patienterna med psykisk ohälsa men 

upplevde att det blev svårt, på grund av hög arbetsbelastning. Sjuksköterskorna upplevde att 

de vårdade omsorgsfullt och visade patienterna respekt och värdighet. Många av 

sjuksköterskorna upplevde också att attityderna överlag var positiva även om 

sjuksköterskorna blev otillräckliga i vissa situationer. Sjuksköterskorna upplevde även att om 

patienterna hade psykisk ohälsa behövde de få rätt till vård utifrån sina behov (Plant & 

White, 2013). Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga i vården för patienterna, vilket 

ledde till att det blev längre sjukhusvistelse för patienterna och mer behov av 

säkerhetsövervakning för verksamheten. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte var 

tillfredsställda med vården, trots att sjuksköterskorna hade gjort sitt yttersta blev vården 

otillräcklig för patienterna. Effektiviteten av vården blev sämre för patienterna med psykisk 

ohälsa eftersom de hade många olika vårdbehov jämfört med patienterna med somatiska 

sjukdomar (Kerrison & Chapman, 2007). Vidare upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt 

att komma ihåg varför de var där, målet med vården var att vårda alla patienterna på bästa 

sätt oavsett vilken diagnos patienterna hade. Det var viktigt att patienterna visste om att de 

var där för att hjälpa dem till att bli friska (Plant & White, 2013). Sjuksköterskorna upplevde 

att patienterna inte fick den vård som de var i behov av eftersom många återkom flera gånger 

och sökte vård på nytt (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011). 

Mental health are revolving door people, they come and go all the time. You know we 

fix a person once that´s in a motor vehicle crash, you never see them again. I guess 

when you have got the same people turning up at the doorstep day after day, 

relapsing, in the end that there is an element of frustration there, you don´t see 

recovery (Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011, s.176).  

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde det svårt att förstå vad patienternas problem var 

och vilka behov patienterna hade. Även att sätta sig in i vad patienterna upplevde eller vad de 

hade gått igenom. Detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna att ge patienterna en god och 

anpassad vård. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte tog emot vården som 

sjuksköterskorna utförde (Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde 

att de inte fick något tillbaka från patienterna trots att de kämpade för att hjälpa dem på 

bästa sätt. Ibland upplevde sjuksköterskorna sig otillräckliga i vårdandet för att de inte visste 

vart de skulle hänvisa patienterna för att de skulle få rätt vård (Bjorkman & Salzmann, 2018; 

Marynowski- Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clinderman, 

2012). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna krävde mycket uppmärksamhet i vården 

vilket sjuksköterskorna inte kunde ge dem (Beks at al., 2018; Reed & Fitzgerald, 2005; Plant 

& White, 2013). Patienterna med psykisk ohälsa hade många vårdbehov som inte bara gick 

att bota med ett plåster. ”I know we should be healing, but I cannot just put a band-aid on it 

and fix it” (Plant & White, 2013, s.244). Helheten av patienterna upplevde sjuksköterskorna 

försvann när det psykiska skiljs från det somatiska. Vården bör bedrivas utifrån ett holistiskt 
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synsätt och hela människan ska få vård utifrån patientens unika behov (Sharrock & Happell, 

2006). 

You can't take the psychological component away from someone if they've got a 

physical problem, and nor should you have to. I mean it's holistic care. Just because 

someone's got a broken leg doesn't mean that they not going to be sitting there 

paranoid (Sharrock & Happell, 2006, s.12) 

Det visade sig även att sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga när de inte kunde 

tillgodose patienternas behov. Patienterna som var i behov av vård borde ha rätt till en god 

och säker vård oavsett diagnos, vilket skulle leda till att patienter med psykisk ohälsa blev 

mer acceptabelt i samhället. Även skulle stigman reduceras om patienterna kunde vårdas på 

hemmaplan istället för att behöva åka till en psykiatrisk vårdavdelning och patienterna skulle 

må bättre (Sharrock & Happell, 2006).  

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Nedan kommer resultat- metod och 

etikdiskussion att presenteras. I resultatdiskussionen kommer det viktigaste ur resultatet 

diskuteras mot det vårdvetenskapliga perspektivet, patienternas och närståendes upplevelser 

av vården, psykisk ohälsa i samhället och även knytas till lagar och styrdokument. 

Metoddiskussionen kommer presentera styrkor och svagheter enligt Evans analysmetod, en 

granskning av hur analysen genomförts samt en diskussion av analysen. Sedan följer en etisk 

diskussion där en diskussion om etiska överväganden och resonemang som påträffats under 

examensarbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i den somatiska 

vårdmiljön när patienterna med psykisk ohälsa vårdades i den. Miljön upplevdes som 

olämplig för att vårda patienterna på grund att den var bullrig och livlig vilket kunde 

upplevas stressande för patienterna. Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna mådde sämre när de vårdades i den somatiska vården. Vilket kan 

kopplas till Harris et al. (2016) som beskriver att patienter upplever att vårdmiljön är 

högljudd och att sjuksköterskors kläder skrämmer dem vilket leder till att patienterna mår 

sämre när de söker vård. Vidare i resultatet upplevde sjuksköterskorna att när de lämnade 

patienterna själva i den somatiska vården kunde patienterna få tag i saker som de kunde 

skada sig med. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att passa 

patienterna hela tiden. Vilket kan kopplas till Weimand et al. (2013) som beskriver att 

närstående till patienterna känner oro över att patienterna skulle skada sig i vården på grund 
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av att de ofta har ett självskadebeteende. Lindgren (2014) beskriver att det är vanligt med 

självskadebeteende bland patienter med psykisk ohälsa, det kan handla om hur ångesten 

hanteras, straffa sig själv eller ett tillstånd av kontroll över något i livet. Enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården vara utformad så att god vård kan bedrivas. Detta 

innebär att patienternas behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården ska tillgodoses. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är till för att höja patientsäkerheten. Den ska 

skydda patienter från vårdskada. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder vidtagits. I 

resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att vårdmiljön blev ett hinder för 

patienternas tillfrisknande och välmående. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskor ett ansvar att 

vårdmiljön ska vara säker och utvecklande för patienter. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att de hade bristande kunskap och 

kompetens för att vårda patienter med psykisk ohälsa. Många sjuksköterskor kände sig 

frustrerade i den somatiska vården. Sjuksköterskornas negativa upplevelser skapades av att 

de saknade kompetens kring att vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskriver att sjuksköterskor har ett personligt ansvar för sitt yrkesverksamma 

handlande och att de ska kontinuerligt reflektera över sin kompetens för att patienterna ska 

få rätt vård. Patienters värdighet ska respekteras och arbetet ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. Vidare fynd i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde en rädsla i 

patienternas närvaro när de inte visste hur patienterna skulle reagera eller om de skulle bli 

utåtagerande. Detta gjorde att sjuksköterskorna undvek patienterna vilket ledde till att 

upplevelsen av god vård uteblev. Vilket kan kopplas till Eklundh (2013) som beskriver att 

rädslan för psykisk ohälsa är något som hänger kvar sen lång tid. Psykisk ohälsa påverkar 

människors personlighet och ändrar människors beteende vilket kan upplevas av 

omgivningen som skrämmande. Gaillard et al. (2009) beskriver hur patienter upplever sig 

ensamma och behandlade som objekt, patienter känner frustration och sorgsenhet vilket 

leder till sämre självförtroende hos patienterna. Patienter känner ingen tillit till 

sjuksköterskor. Travelbee (1971) beskriver att kunna identifiera patienternas unika behov 

förutsätter att sjuksköterskor kan planera och genomföra omvårdnaden med patienter samt 

skilja på sina egna behov och inte överföra dem på patienterna. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen med patienterna 

och närstående blev svår när de vårdade patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

undvek att prata med närstående för att de inte visste vad de skulle delge för någon 

information eller om de skulle få frågor som de inte kunde besvara på grund av bristande 

kunskap. Olasoji et al. (2017) beskriver att närstående upplever att sjuksköterskor inte ger 

information om närståendes situation och närstående upplever inte delaktighet i vården. 

Närstående beskriver hur viktigt det är att ha en fast vårdkontakt i vården för att kunna 

bygga upp en ömsesidig relation. Närstående har en viktig roll för patienterna eftersom de 

kan ge både trygghet och verka lugnande för patienterna. Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att prata om känslor med patienterna och även 

att komma patienterna nära samt att sätta sig in i deras situation. Enligt Harris et al. (2016) 

beskriver hur patienterna upplever att sjuksköterskorna betraktar dem som “tokiga” och inte 
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som en ”vanlig” person. I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade svårt att ställa de 

rätta frågorna för att kunna förstå patienternas problem och behov samt att responsen av 

patienterna uteblev vilket gjorde att sjuksköterskorna blev osäkra i sitt vårdande. Travelbee 

(1971) beskriver att kommunikationen är ett viktigt redskap för att hjälpa patienterna att 

bära, hantera och finna mening i sitt tillstånd. Kommunikationen som finns i varje möte 

mellan sjuksköterskor och patienter gör att tankar och känslor förmedlas till varandra och 

god vård blir resultatet. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att tiden inte fanns i den somatiska 

vården, den höga arbetsbelastningen gjorde att de endast fick ett par minuter till varje 

patient. Vilket kan kopplas till Harris et al. (2016) som beskriver att patienter upplever att 

det tar lång tid innan de får vård, patienterna upplever sig ensamma och övergivna vilket 

leder till mörka tankar. Patienter upplever sjuksköterskor som stressade när de hela tiden 

tittar på klockan. Vilket även kan kopplas till Cranwell et al. (2016) som beskriver att även 

närstående upplever att vårdköerna är långa, tillgängligheten och snabb service uteblir. 

Närstående beskrev hur de upplever sjuksköterskor som stressade och det finns inte tid för 

patienterna med psykisk ohälsa, vilket leder till att viktig information kan missas angående 

patienterna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska verksamheten främja goda 

kontakter mellan sjukvårdspersonal och patienter. Vidare i resultatet framkom att 

sjuksköterskorna upplevde sig frustrerade eftersom att patienterna med psykisk ohälsa fick 

vänta till sist, sjuksköterskorna visste att patienterna hade komplexa behov vilket bidrog till 

att patienterna drabbades av ett onödigt lidande. Vilket kan kopplas till Cranwell et al. (2016) 

som beskriver att patienterna med psykisk ohälsa upplever att de fick vänta längre än andra 

patienter på vård och behandling.  

Lidandet är personligt och varje människas personliga erfarenhet. Det innebär att det bara är 

människan själv som kan avgöra om hon känner sig frisk eller sjuk (Travelbee, 1971). I 

resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att patienterna bara var i behov av att 

någon lyssnade på dem, vilket sjuksköterskorna upplevde att de fick prioritera bort. Det 

framkom att sjuksköterskorna upplevde att vården var utformad för somatiska problem och 

inte psykiska, det upplevdes svårt att bedriva god vård för patienterna samt att de var i behov 

av mer stöd. Enligt Oud och Meyboom-de Joung (2009) löper patienter med psykisk ohälsa 

en större risk att utveckla somatiska sjukdomar vilket gör att de kommer uppsöka den 

somatiska vården.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade en önskan om att kunna ge god vård till 

patienterna med psykisk ohälsa samt att skapa ett förtroende så att en god vårdrelation 

kunde byggas upp. Vidare upplevde sjuksköterskorna att första mötet med patienterna var 

viktigt för att en relation skulle etableras. Det var lättare att bygga upp en vårdande relation 

med patienterna som var återkommande i den somatiska vården. Travelbee (1971) beskriver 

att för att etablera en mellanmänsklig relation så behöver rollerna suddas ut, som 

sjuksköterskor och patienter. En relation tar tid att bygga upp och får inte störas av faktorer 

utanför. Första mötet är viktigt för att kunna etablera den mellanmänskliga relationen. Mötet 

kännetecknas av att sjuksköterskor och patienter inte känner varandra och där de utgår från 

att observera varandra samt värderar varandras individuella omdömen. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2017) ska vården byggas upp av en förtroendefull relation med patienter och närstående samt 

kommunikationen ska ske på ett respektfullt empatiskt sätt. Svedberg (2012) beskriver att 

närstående upplever att sjuksköterskorna inte lyssnar på dem, vilket gör att de har svårt att få 

ett förtroende för sjuksköterskorna och vården. Närstående vill uppleva sig välkomna i 

vården och bli respekterade. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna inte var tillfredsställda med vården trots att sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta. 

Vilket kan relateras till Elliott et al. (2011) som skriver att patienter undviker att söka hjälp 

trots att de vet att de behöver den. Detta för att de inte tror att vården kan hjälpa till, de 

föredrar att klara sig själva. Vidare beskriver Andreasson och Skärsäter (2012) att patienter 

upplever sig förödmjukade för att de upplever att sjuksköterskor inte är på deras sida, detta 

ger inget hopp om att kunna tillfriskna.  

I resultatet framkom att helheten av patienternas behov försvann när det psykiska skiljs från 

det somatiska. Sjuksköterskorna upplevde att vården borde bedrivas utifrån ett holistiskt 

synsätt där patienterna ska få god och säker vård utifrån sina behov. Vilket kan kopplas till 

Travelbee (1971) som beskriver hur sjuksköterskor har ansvaret i relationen men det krävs att 

patienterna vill delta och låta sjuksköterskorna bli inbjudna. De bör förhålla sig till varandra 

som unika individer. Empati och sympati är viktiga delar i den mellanmänskliga relationen, 

vilket är en process som byggs upp av sjuksköterskors egna upplevelser av glädje och sorg. 

Empatin resulterar i sympati för patienternas känslor och reaktioner samt förstå det tillstånd 

som patienterna befinner sig i. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde sig 

otillräckliga när det inte fanns någon kollega att fråga om hjälp, de andra sjuksköterskorna 

som arbetade var upptagna med andra patienter och hade inte tid att hjälpa till. Vilket ledde 

till onödigt lidande och psykisk påfrestning för patienterna med psykisk ohälsa och även för 

sjuksköterskorna. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att 

komma ihåg varför sjuksköterskorna var där, deras mål var att vårda alla patienter på bästa 

sätt oavsett diagnos. Sjuksköterskorna ville få patienterna att förstå att de skulle hjälpa dem. 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskor se den unika personens individuella behov 

och arbeta personcentrerat samt utgå från patienternas berättelser och därefter utforma 

vården. 

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården. I metoddiskussionen har valet av metod 

diskuterats och utförts enligt Evans (2002) kvalitativa studie med en deskriptiv syntes för att 

beskriva och inte tolka materialet.  

Styrkor med Evans (2002) beskrivande syntes är att det går att skapa sig en helhetsbild av 

valt fenomenen. Svagheter kan vara att författarnas tolkningar av texterna förvrängt 

innebörden i artiklarnas innehåll, så att ett annat alternativ som varit mer tillförlitligt kunde 

varit en analys av självbiografier eller intervjuer. För att öka tillförlitligheten användes Evans 

(2002) deskriptiva syntes då sjuksköterskors upplevelser beskrivs i studierna med minimal 



22 

tolkning. En annan svaghet var att det var svårigheter med att hitta artiklar vilket bidrog till 

att årsspannet fick utökas till 2005. Tiden för examensarbetet kändes inte tillräcklig för att 

kunna genomföra en empirisk studie vilket hade kunnat lämpat sig väl för examensarbetets 

syfte. 

Kvalitativa studier bygger på kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet/tillförlitlighet och 

överförbarhet. Trovärdighet innebär att övertyga läsaren att skapad kunskap är rimlig. Olika 

tolkningar behöver inte betyda att resultatet inte är trovärdigt utan kan ses utifrån flera 

perspektiv och ge ett tydligare resultat (Henricson, 2017). Därför har artiklarna diskuterats 

om tankar och åsikter för att eliminera risken att materialet har tolkats genom förförståelse. 

Pålitligheten i examensarbetet har strävats efter att vara hög genom att redovisa tydliga 

bilagor och tillvägagångssätt för de olika stegen i analysprocessen. Tillförlitlighet beskriver 

Polit och Beck (2017) ska behålla texten så textnära ursprungstexten som möjligt, utan att 

texten förvrängs av egna tolkningar. Därmed har alla kvalitativa artiklar beskrivits och 

analyserats noga för att behålla texterna så nära ursprungstexterna som möjligt utan att 

förvränga innehållet. Överförbarhet har diskuterats för att se om resultaten går att överföra 

till andra sammanhang och miljöer (Polit & Beck, 2017). Överförbarheten kan öka genom att 

flera olika vårdmiljöer tillämpas inom vården av psykisk ohälsa (Henricson, 2017). Värt att 

observera var att ett litet urval av artiklar har skapat examensarbetet och borde inte ses som 

gällande evidens eftersom det inte gick att säkerställa att liknande resultat kunde påvisas. En 

svaghet kan vara att artiklar valda från ett annat land visar att sjuksköterskeutbildningar ser 

olika ut där psykiatri i grundutbildningen varierar. Kompetensutvecklingen varierar mellan 

länder och även samhällssyn på hur patienter med psykisk ohälsa upplevs. 

En systematisk litteratursökning gjordes i två databaser, CINAHL Plus och PubMed eftersom 

dessa var lämpliga för att finna vårdvetenskapliga artiklar. Genom att använda flera 

databaser blev utbudet av vårdvetenskapliga publikationer bredare samt för att få en så 

aktuell forskning som möjligt. Efter diskussioner framkom aktuella sökord för att hitta 

relevanta artiklar för syftet. Avgränsningar gjordes genom att söka artiklar som är skrivna 

2005 för att finna flera vetenskapliga artiklar som besvarade syftet. Svagheten med utökat 

årsspann kan vara att forskningen inte är aktuell i nuläget. En fördel med att utöka 

årsspannet var att sjuksköterskors upplevelser kunde ses under en längre tid och om det hade 

förändrats. Ämnet psykisk ohälsa visade sig vara ett brett område vilket kunde anses som en 

svaghet, det kan även ses som en styrka genom att olika perspektiv av psykisk ohälsa tas upp 

vilket kan öka överförbarheten för vården inom psykisk ohälsa. Den manuella sökningen var 

en svaghet då andra relevanta artiklar inte inkluderades vid datainsamlingen. Totalt valdes 

12 artiklar ut som ansågs svara på syftet som visade liknande resultat vilket kan antas stärka 

examensarbetets tillförlitlighet.  

Dataanalysen innebar att artiklarna lästes många gånger och nyckelfynd togs ut. 

Examensarbetet skrevs i par vilket underlättade arbetets gång för att tolkningar och 

oklarheter kunde diskuteras tillsammans. Enligt Evans (2002) deskriptiva ansats 

återberättas sjuksköterskors upplevelser med minimal tolkning. 120 nyckelfynd hittades och 

sorterades efter likheter och olikheter vilket ledde fram till likartade beskrivningar. Vid 

analysen uppkom ibland svårigheter att förstå innebörden av nyckelfynden vilket blev till en 

diskussion för att säkerställa att innebörden av de översatta nyckelfynden var korrekta. 
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Diskussioner om nyckelfyndens betydelse avgjorde om de skulle behållas eller exkluderas. I 

vissa artiklar kom det fram att det inte enbart var ur ett sjuksköterskeperspektiv utan 

inkluderade även läkare och annan sjukvårdspersonal. Nyckelfynd valdes därför enbart ut 

där det tydligt framgick att det var ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets gång har ett etiskt förhållningssätt och forskningsetik från CODEX 

(2017b) använts som grund genom hela arbetet. Det innefattar att inte förfalska, förvrida 

eller plagiera material. Artiklar som översatts från engelska till svenska har diskuterats så att 

översättningen blivit korrekt samt kontrollerats mot lexikon och lästs upprepade gånger så 

att inte innebörden misstolkats. För att minska risken för förförståelse som kan påverka 

analysen har problemområdet diskuterats och ett kritiskt resonemang har förts 

genomgående kring tankar och åsikter hos författarna. Genom hela examensarbetet har en 

kritisk diskussion förts angående subjektiva och personliga värderingar kring de 

vetenskapliga artiklarna för att minska risken för förförståelse. Noggranna refereringar enligt 

APA har gjorts för att ge läsaren en tydlig och klar källhänvisning till var materialet har tagits 

ifrån. Citat i texten har markerats med indrag eller citationstecken (Vetenskapsrådet, 2017) 

Citaten i examensarbetet kan spåras till ursprungskällan och på detta sätt har risk för plagiat 

undvikits. Vid översättning av nyckelfynd från engelska till svenska har diskussioner förts för 

att säkerställa att innebörden kan användas till resultatet. Mycket tid har använts till 

nyckelfyndens betydelse genom att ständigt gå tillbaka till originalkällan för att säkerställa att 

ingen egen tolkning eller förvrängning har förekommit. Enligt CODEX (2017b) kan ett 

missledande resultat räknas som oredlighet. 

7 SLUTSATS 

Slutsatsen som framkommit ur resultatet blev att sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga 

i den somatiska vården när de vårdade patienter med psykisk ohälsa, vilket resulterade i att 

en vårdande relation inte kunde byggas upp och god vård uteblev. Sjuksköterskorna ville ge 

patienterna god vård men det upplevdes som en svår uppgift. Den somatiska vården hade 

brister vilket gjorde att både patienterna och sjuksköterskorna inte mådde bra, när 

patienternas och sjuksköterskornas behov inte blev tillfredsställda. Personalbrist i vården 

leder till att sjuksköterskorna upplever det svårt att tillgodose patienternas behov. Ytterligare 

slutsatser var att sjuksköterskor upplever sig stressade och otillräckliga och att de hade 

misslyckats i sitt vårdande. Sjuksköterskorna upplevde att de var i behov av mer stöd från 

verksamheten och andra kollegor för att hinna med sitt arbete för att inte patienterna skulle 

bli lidande. Många av sjuksköterskorna upplevde också att de hade en kunskapslucka inom 

området psykisk ohälsa och att mer utbildning borde tillkomma i grundutbildningen. 

Resultatet från examensarbetet kan bidra till att öka kunskapen om hur sjuksköterskor 
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upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Detta kan bidra 

till nya insikter, vilket kan leda till att bemötandet och vårdrelationen förbättras för 

patienterna med psykisk ohälsa. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Det var svårigheter att hitta artiklar som 

handlade enbart om allmän sjuksköterskors upplevelser. Det framkom i datainsamlingen att 

artiklar som handlade om patienter med psykisk ohälsa ofta kunde kopplas till psykiatrin, 

där det arbetade specialistsjuksköterskor. Vidare forskning av hur allmänsjuksköterskor 

upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa är nödvändigt eftersom att varje 

människas upplevelser är subjektiva och förändras kontinuerligt tillsammans med 

utvecklingen i samhället. Ny forskning är av intresse utifrån sjuksköterskornas perspektiv 

men även utifrån patienternas samt de närståendes perspektiv. Vidare forskning behövs om 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationen, delaktighet och bemötandet av patienter med 

psykisk ohälsa. Vidare forskning skulle kunna förbättra sjuksköterskors arbete för att kunna 

skapa goda vårdrelationer, främja hälsa och lindra patienternas lidande. Fortsatt forskning är 

nödvändig där kunskapen om psykisk ohälsa är ett centralt ämne för att sjuksköterskor 

behöver en större förståelse för hur patienter upplever den somatiska vården. 
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Att beskriva ett urval av 

sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda äldre personer med psykisk 

ohälsa på akuten. 

En kvalitativ studie. 

Fokusgrupper med 14 

sjuksköterskor som deltog.  

Sjuksköterskor beskriver hur äldre personer 

med psykisk ohälsa som har ett aggressivt 

beteende inte får samma vård som yngre 

människor med samma beteende. De yngre 

människorna känner sjuksköterskorna mera 

omsorg för och vill skydda och placera på en 

säker plats. Sjuksköterskorna upplever att den 

underliggande psykiska sjukdomen är till 

nackdel för att kunna vårda dem på bästa sätt, 

miljön är stressig och högljudd vilket kan leda 

till ett mera aggressivt beteende. 
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2 Beks, H., Healey, C., & Schlicht, 

K. G. (2018). “When you’re it”: a 

qualitative study exploring the 

rural nurse experience of 

managing acute mental health 

presentations. Rural & Remote 

Health, 18(3), 1–11.  

 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta patienter 

med psykisk ohälsa på akuten. 

En kvalitativ studie med en 

beskrivande metod.13 

sjuksköterskor som blev 

intervjuade i studien. 

Det upplevdes svårt för sjuksköterskorna att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. De var 

rädda för att säga fel saker på grund av 

bristande kunskap om psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna var också rädda att 

patienterna skulle skada sig själva. 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknar 

förtroende, kunskap och kompetens för att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. 

 
 

 

MEDEL KVALITÉ 

 
 

3 Bjorkman, A., & Salzmann, E. M. 

(2018). When all other doors are 

closed: Telenurses’ experiences of 

encountering care seekers with 

mental illnesses. International 

Journal of Mental Health 

Nursing, 27(5), 1392–1400.  

Att beskriva 

telefonsjuksköterskors 

upplevelser som stöttar och 

vårdar patienter med psykisk 

ohälsa över telefon. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerad interjuver. 20 

sjuksköterskor som deltog i 

studien. 

Att det var svårt och utmanande att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

var rädda för att säga fel saker. De var rädda att 

patienternas skulle skada sig själva. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med 

psykisk ohälsa tar mer tid än patienter med 

fysiska symtom. Sjuksköterskorna upplevde även 

att de saknar kunskap och kompetens. 

 
 

HÖG KVALITÉ 
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4 Brunero, S., Buus, N., & West, S. 

(2017). Categorising Patients 

Mental Illness by Medical 

Surgical Nurses in the General 

Hospital Ward: A Focus Group 

Study. Archives of Psychiatric 

Nursing, 31(6), 614–623. 

 

 

Att beskriva hur medicin-

kirurgiska sjuksköterskor 

upplever att vården utförs och 

delas in för patienter med psykisk 

ohälsa på en vårdavdelning på ett 

allmänt sjukhus.   

En kvalitativ studie. 

Fokusgrupper med 16 

sjuksköterskor som deltog. 

Sjuksköterskorna upplevde att miljö på 

avdelningen var för stressig för att ta hand om 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

var rädda för att säga fel saker till patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att vårda patienter 

med psykisk ohälsa var krävande. 

Sjuksköterskorna hade redan ett förutbestämt 

beteende. De kände frustration av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. De var på sin 

vakt för att patienterna kunde vara 

oberäkneliga.   

 
 
  

MEDEL KVALITÉ 

5 Kerrison SA, & Chapman R. 

(2007). What general emergency 

nurses want to know about 

mental health patients presenting 

to their emergency 

department. Accident & 

Emergency Nursing, 15(1), 48–

55. 

Att undersöka akutsjuksköterskor 

upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på akuten. 

En kvalitativ studie med 

fokusgrupper och individuella 

interjuver. 

Tidigare erfarenheter av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa spelar in på 

sjuksköterskornas vård. Sjuksköterskorna 

upplevde också att de hade otillräcklig kunskap 

och kompetens vilket ledde till fel behandling. 

 
 
     

HÖG KVALITÉ 

6 MacNeela, P., Scott, P. A., Treacy, 

M., Hyde, A., & O’Mahony, R. 

(2012). A risk to himself: 

Attitudes toward psychiatric 

patients and choice of 

psychosocial strategies among 

nurses in medical-surgical 

units. Research in Nursing & 

Health, 35(2), 200–213.      

Att undersöka attityder hos 

sjuksköterskor som arbetar på en 

somatisk vårdavdelning. Hur 

upplever sjuksköterskorna det att 

vårda patienter som lider av 

psykisk ohälsa. 

En kvalitativ studie med 13 

sjuksköterskor som blir 

interjuvade. De får berätta om 

tidigare upplevelser från att 

vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Mixed method. 

Att patienter med psykisk ohälsa är mer 

sårbara. Lite olika uppfattningar beroende på 

vilken psykriatrisk diagnos patienten hade. Att 

patienterna var en fara för sig själva och andra. 

I vårdandet av patienter med psyksik ohälsa är 

det viktigt att se indivden och inte sätta in dem 

i ett fack. Viktigt att sjuksköterskan och 

patienten får en vårdrealation. 

 
 
        

HÖG KVALITÉ 

 



  

3 

 

7 Marynowski-Traczyk, D., & 

Broadbent, M. (2011). What are 

the experiences of Emergency 

Department nurses in caring for 

clients with a mental illness in the 

Emergency 

Department? Australasian 

Emergency Nursing 

Journal, 14(3), 172–179. 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa inom 

akutsjukvården. 

En kvalitativ studie. Interjuver 

med 6 sjuksköterskor. Data 

analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde olika orsaker som gjorde att 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa på 

akuten blev svårarbetat. Tidsbristen, stressig 

miljö och kunskap var några faktorer. 

 

 

HÖG KVALITÉ 

 

 

8 Plant, L. D., & White, J. H. (2013). 

Emergency Room Psychiatric 

Services: A Qualitative Study of 

Nurses’ Experiences. Issues in 

Mental Health Nursing, 34(4), 

240–248.   

Att beskriva och förklara 

sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på akuten. 

En kvalitativ studie. 10 

sjuksköterskor medverkade i 

studien, de var indelade i 4 

fokusgrupper. 

Sjuksköterskorna känner att det inte har 

kunskapen att bedöma, diagnostisera eller 

hantera patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna beskrev det som en 

utmaning, en rädsla och att det gav dåligt 

självförtroende. Vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa ledde ofta till komplikationer, 

feldiagnoseringar och att personalen undviker 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att de 

var i behov av träning i hur de skulle kunna 

möta behoven hos patienterna med psykisk 

ohälsa. 

 

 

MEDEL KVALITÉ 

 

9 Poggenpoel, M., Myburgh, C. P. 

H., & Morare, M. N. (2011). 

Registered nurses’ experiences of 

interaction with patients with 

mental health challenges in 

medical wards in 

Johannesburg. Journal of 

Nursing Management, 19(7), 

950–958.  

 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på en 

medicinsk vårdavdelning. 

En kvalitativ studie med 

inviduella interjuver. Data 

analyserades med en 

fenomenologisk metod 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde frustration för att 

patienterna var oförutsägbara, rädsla på grund 

av resursbrist och ilska pågrund av 

kunskapsbrist. 

 

 

HÖG KVALITÉ 

 



  

4 

 

10 Sharrock J, & Happell B. (2006). 

Competence in providing mental 

health care: a grounded theory 

analysis of nurses’ 

experiences. Australian Journal 

of Advanced Nursing, 24(2), 9–

15. 

Att beskriva sjuksköterskor 

upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på en 

vårdavdelning. 

En kvalitativ studie med 

grounded theory. 

Semistrukturerad inviduella 

interjuver om 45- 60 min. 

Att sjuksköterskorna är i behov av mer 

kompetens, av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. För att patienterna ska få den vården de 

har rätt till och som de behöver. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

11 Zolnierek, C. D., & Clingerman, E. 

M. (2012). A Medical–Surgical 

Nurse’s Perceptions of Caring for 

a Person With Severe Mental 

Illness. Journal of the American 

Psychiatric Nurses 

Association, 18(4), 226–235.  

 

Studien beskriver en 

sjuksköterskas upplevelser av att 

vårda en patient med psykisk 

ohälsa på en vårdavdelning.  

En kvalitativ studie med ett 

inifrån perspektiv. Intervjuver 

där sjuksköterskor får beskriva 

hur vården varit med en 

patienten som lider av psykisk 

ohälsa 

Att det är svårt att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Att sjuksköterskorna var mera 

försiktiga och på sin vakt. De tänkte mer på 

säkerheten för sig själva, andra patienter och 

för de med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

upplevde också att de var oförberedda att vårda 

patienter med psykisk ohälsa och att 

sjuksköterskorna saknade utbildning. 

 

 

HÖG KVALITÉ 

12 Reed F, & Fitzgerald L. (2005). 

The mixed attitudes of nurse’s to 

caring for people with mental 

illness in a rural general 

hospital. International Journal of 

Mental Health Nursing, 14(4), 

249–257. 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av attityder i 

vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa på ett allmänt 

sjukhus. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerad interjuver. 10 

sjuksköterskor deltog i studien. 

Hälften av sjuksköterskorna i studien hade en 

negativ attityd mot patienterna med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde sig rädda 

för patienterna med psykisk ohälsa och att 

sjuksköterskorna inte hade kontroll. 

Sjuksköterskorna var rädda för att patienterna 

skulle skada sig själva och andra på 

avdelningen. Den somatiska vården är inte 

uppbyggd för att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde att de 

saknade kunskap om psykisk ohälsa vilket 

ledde till dåligt självförtroende. Andra hälften 

av sjuksköterskorna var positiva till att vårda 

patienterna med psykisk ohälsa. Tidigare 

erfarenheter spelade in för vilken attityd som 

sjuksköterskorna hade. 

 

 

 

HÖG KVALITÉ 
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