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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar på att sjuksköterskestudenter har övervägande negativa 
attityder till psykisk ohälsa samt mot personer eller patienter som lider av psykisk ohälsa. 
Dock visade sjuksköterskestudenter med erfarenhet av psykisk ohälsa på mer positiva 
attityder. Patienters erfarenheter av den somatiska vården visade bland annat på känslor av 
osäkerhet, ensamhet, rädsla och obehag på grund av bristande stöd från sjukvårdspersonal. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. Metod: En allmän litteraturöversikt med både kvalitativa och 
kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Erfarenheter hos sjuksköterskor av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa på en somatisk avdelning visade på varierat 
förhållningssätt, att ha behov av kunskap och att uppleva vårdmiljön som bristfällig. 
Slutsats: Sjuksköterskors medvetenhet om dess egen förförståelse måste uppmärksammas 
hos varje sjuksköterska, så att varje unik patient kan mötas som en unik människa. 
Fortlöpande utbildning behövs för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att bemästra de 
eventuella utmaningar som kan uppstå, men även för att de ska känna sig trygga i vården av 
denna patientgrupp.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, Erfarenheter, Psykisk ohälsa, Sjuksköterskor, 
Somatisk vård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Previous research show that nurse students in general have negative attitudes 
towards mental illness and persons suffering from mental illness. Students attending 
education to become nurses who have experiences from mental illness show more positive 
attitudes towards this category of patients. Studies concerning patients, in the field of 
somatic health care, show among other that their feelings often consist of great insecurity, 
loneliness, fear and discomfort. Aim: To describe nurse’s experiences of nursing patients 
with mental illness in the area of somatic health care. Method: A general literature review 
based on qualitative and quantitative nursing- care scientific research. Results: Experiences 
from nurses from caring for patients with mental illness at a somatic ward showed as varied 
approach, a need of knowledge and to experience the care environment as inadequate. 
Conclusion: The awareness among nurses of their pre-understanding must be put into 
attention among every single nurse, leading to that every unique patient will be treated as a 
unique person. Continuous education is required to ensure the possibility for nurses to 
manage possible challenges which might occur but also to let them feel comfort and 
professional in the care of this particular group of patients. 

 

Keywords: Experiences, General literature review, Mental illness, Nurses, Somatic health 
care.  
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1 INLEDNING  

Psykisk ohälsa är något som många lider av idag, vilket gör det till en av de vanligaste 
sjukdomarna i världen. Upplevelsen finns dock att denna ohälsa är något som är tabubelagt 
och något det inte talas om. Att erkänna för någon att man lider av psykisk ohälsa kan vara 
svårt, antingen kommer det tas bra om det sägs till någon som är förstående, eller så kommer 
det i andras ögon ses som en svaghet hos människan. Vi har själva erfarenheter av psykisk 
ohälsa då en del av våra nära och kära lider av ohälsa av detta slag, där det framförallt rör 
bipolär sjukdom och förstämningssyndrom. Anhöriga har talat om hur de blivit illa bemötta 
inom vården, men också av samhället och erfarenheterna indikerar att det är svårt att förstå 
psykisk ohälsa eftersom att sjukdomen inte syns. Den psykiska ohälsan går inte att ta på, inte 
som vid ett brutet ben eller en hjärtinfarkt med tydliga tecken. Det finns förutfattade 
meningar i dagens samhälle om hur personer som lider av psykisk ohälsa är. Upplevelsen är 
att alla med psykisk ohälsa dras över samma kam, ”Har man träffat en, har man träffat alla”. 
Grundat på egna erfarenheter, vet vi att bakom sjukdomen finns en människa som alla andra, 
där sjukdomen inte definierar vem människan är. Grundat på tidigare erfarenheter av 
psykisk ohälsa, har vi valt ett intresseområde som kommer från Care Recovery and Health 
vilket är en forskargrupp från Mälardalens Högskola. Intresseområdet var kulturskillnader i 
synen på psykisk ohälsa. Dock har kulturskillnader i synen på psykisk ohälsa frångåtts för att 
istället se på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk vård. I och med att psykisk ohälsa idag är vanligt förekommande samt ger en ökad 
risk för att drabbas av somatiska sjukdomar, är det oundvikligt för sjuksköterskan att komma 
i kontakt med denna patientgrupp inom den somatiska vården. Eftersom att vården av 
patienter ska bygga på en helhetssyn där kropp, själ och ande ska vara i fokus är det 
intressant att se på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda denna patientgrupp där det 
samtidigt finns en somatisk sjukdom. Alla patienter ska bemötas med respekt, värdighet och 
bli bekräftade som människa.  

2 BAKGRUND 

Det som kommer att behandlas i bakgrunden till detta examensarbete är definitionen av 
begreppet psykisk ohälsa samt förekomst av den, sjuksköterskans ansvar utifrån 
styrdokument och lagar, sjuksköterskors kompetens och ansvar, tidigare forskning gällande 
sjuksköterskestudenters syn på psykisk ohälsa samt patienters erfarenheter av att leva med 
psykisk ohälsa. Till sist kommer Erikssons omvårdnadsteori gällande helhetssynen på 
människan, vårdandet samt vårdlidande att beskrivas.  
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2.1 Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett begrepp som sammanfattar olika tillstånd som historiskt samt i 
kulturella sammanhang benämnts som till exempel vansinne, sinnesjukdom, psykisk 
sjukdom och psykisk störning. Allvarlig psykisk ohälsa utgörs av psykoser, 
förstämningssyndrom samt ångesttillstånd. Till mindre allvarlig psykisk ohälsa räknas lättare 
ångesttillstånd och sömnproblematik (Pellmer, Wramner & Wramner, 2017). Mindre 
allvarliga psykiska symtom kan orsaka lidande, men innebär inte att det handlar om en 
psykiatrisk diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2018). Psykisk ohälsa innefattar olika 
sjukdomsdiagnoser som depression, bipolär sjukdom, schizofreni och andra psykoser, 
demens och utvecklingsstörningar. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är bland annat 
kombinationer av onormala tankar, perceptioner, känslor, beteenden och sociala relationer 
(World Health Organization [WHO], 2018a).  

2.1.1 Förekomst av psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa förekommer i hela världen och är ett vanligt sjukdomstillstånd. De vanligaste 
diagnoserna inom psykisk ohälsa är ångest och depression. Varje år beräknas det att en av 
fem personer drabbas av depression eller ångest. År 2016 uppgav 16 % av Sveriges befolkning 
att de led av nedsatt psykiskt mående, vilket var en ökning med 1,7 % hos kvinnor och 2,1 % 
hos män under de senaste tio åren (Folkhälsomyndigheten, 2018). Människor som lider av 
psykisk ohälsa riskerar att dö i förtid då livslängden ofta förkortas med 10-20 år i jämförelse 
med den övriga befolkningen, dessa förtidiga dödsfall beror övervägande del på fysiska 
hälsoförhållanden (World Health Organization [WHO], 2018b). De fysiska 
hälsoförhållandena påverkas bland annat av rökning, missbruk av alkohol och andra droger, 
övervikt, fysisk inaktivitet, brist på sociala kontakter och låg social status. Dessa riskfaktorer 
rör främst de personer som lider av depression eller ångeststörning (Pellmer, Wramner & 
Wramner, 2017). Trots att hälsan hos denna grupp är försämrad ses oftast den fysiska hälsan 
förbi (WHO, 2018b) och patienter får inte lika god vård vid somatisk vård (Sveriges 
kommuner och landsting, 2018).   

2.2 Lagar och styrdokument som stöd för sjuksköterskor 
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen där vården ska ges med respekt för alla människors lika värde (Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, 1 §). Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 
ohälsa (HSL, SFS 2017:30, 2 §). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav (Patientsäkerhetslagen, SFS 
2010:659, 1 §).  

Personer som lider av en psykisk sjukdom ska ha tillgång till en jämlik vård som baseras på 
kunskap. Kännetecken för en god vård är att den ska vara personcentrerad, jämlik och säker. 
Varje patients behov och förutsättningar är unikt, således behöver varje möte anpassas 
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därefter. Att lyssna och agera på patienters unika berättelse är centralt i mötet med patienter. 
Därför är ett gott bemötande en av de viktigaste faktorerna som stödjer delaktighet, 
patientinflytande och patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2018). 

2.3 Sjuksköterskors kompetens och ansvar 
Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor kommer nedan att presenteras, detta 
för att förtydliga vad legitimerade sjuksköterskor har för ansvar i omvårdnaden av patienter 
oberoende av vilken ohälsa patienter lider av.  

2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor finns som ett stöd för sjuksköterskor och lärosäten för att förtydliga 
legitimerade sjuksköterskors kompetens. Legitimerade sjuksköterskors specifika kompetens 
är inom omvårdnad. Det som omfattas av omvårdnaden är både den vetenskapliga 
kunskapen och det patientnära arbetet som bygger på en humanistisk syn på människan. 
Sjuksköterskor ansvarar bland annat för att patienter ska uppnå bästa möjliga välbefinnande 
samt erbjuda människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. 
Sjuksköterskors arbete ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt i omvårdnaden av 
patienten. Omvårdaden ska genomlysas av respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn för 
människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det beskrivet att legitimerade sjuksköterskor 
ska ansvara för att den omvårdnad som genomförs sker i samråd med patient och anhöriga 
så att dess värdighet och integritet förblir bevarad. Sjuksköterskor har också ett ansvar att ge 
personcentrerad vård vilket kännetecknas av att patienter och anhöriga blir förstådda och 
sedda som unika människor med egna unika förväntningar, behov, resurser och värderingar. 
Patienters berättelser utgör vårdmötet där en ömsesidig öppenhet för varandras kunskaper 
är viktig. Legitimerade sjuksköterskor ska således i sin yrkesroll kunna identifiera hälsa hos 
den enskilde patienten utifrån dennes unika berättelse samt med ett teamarbete skapa 
förutsättningar för att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.3.2 Sjuksköterskors ansvar utifrån ICN:s Etiska kod 

I sjuksköterskans etiska kod International Council of Nurses [ICN], beskrivs sjuksköterskors 
professionella ansvar där sjuksköterskor inom sin profession ska ansvara för att upprätthålla 
en miljö där alla mänskliga rättigheter respekteras. Sjuksköterskor ska också vara 
professionella i sitt arbete genom att vara respektfulla, lyhörda, medmänskliga, trovärdiga 
och värna om integritet. Sjuksköterskor har ett eget ansvar över att genom lärande utveckla 
den egna kompetensen samt ansvara för yrkesutövningen. Sjuksköterskor ska kunna visa på 
omdöme vad gäller bedömning av den egna samt andras kompetens i samband med egna 
åtaganden och delegering av ansvar. I yrkesprofessionen ska sjuksköterskor arbeta på ett 
sådant sätt att yrkets anseende stärks och ger ett förtroende hos allmänheten samt att 
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sjuksköterskor ska bidra till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).  

2.4 Tidigare forskning 
Nedan kommer en presentation ske av tidigare forskning som rör sjuksköterskestudenters 
syn på psykisk ohälsa men även deras syn på personer som lider av psykisk ohälsa. Tidigare 
forskning gällande patienter som lider av psykisk ohälsa kommer också att presenteras. 
Presentationen av patienter som lider av psykisk ohälsa kommer vara fokuserad på deras 
erfarenheter av att själva vara drabbade av psykisk ohälsa, erfarenheter från samhället samt 
erfarenheter av den somatiska vården.  

2.4.1 Synen på psykisk ohälsa ur sjuksköterskestudenters perspektiv 

Den tidigare forskningen visar att sjuksköterskestudenter har en varierad syn på psykisk 
ohälsa, där både negativa och positiva attityder kan ses bland dem. Sjuksköterskestudenter 
visar på negativa attityder gällande psykisk ohälsa där de negativa attityderna speciellt är 
riktade till patienter som lider av schizofreni (Sreeraj, Parija, Uvais, Mohanty & Kumar, 2017; 
Tee & Üzar Özçetin, 2016). De kan inte tänka sig att ha någon social relation med någon som 
lider av schizofreni trots att de tror att personer med denna ohälsa kan ha sociala relationer. 
Studenter vill heller inte ha någon med schizofreni som arbetskamrat då de tror att de som 
lider av denna ohälsa har stora yrkessvårigheter samt att de tror att det skulle vara svårt att 
ha en mellanmänsklig relation med någon som lider av schizofreni (Sreeraj et al., 2017 ). 
Studenter kan dock tänka sig att arbeta tillsammans med någon som lider psykisk ohälsa så 
länge som den är behandlad och menar på att personer med psykisk ohälsa också kan ta 
ansvar (Happell & Gough Nee Hayman-White, 2007). Andra studenter hade inte samma syn 
på detta då de ansåg att någon med psykisk ohälsa inte ska få arbeta där det krävs ansvar 
(Bennett & Stennett, 2015) de ser också på personer med psykisk ohälsa som farliga, 
barnsliga och känslolösa (Happell et al., 2007) och att personer med psykisk ohälsa har en 
bristande intellektuell förmåga och på grund av detta inte kan fungera som normala personer 
(Tee & Üzar Özçetin, 2016). En del sjuksköterskestudenter hade delade meningar om hur 
vida de kunde tänka sig att ha sociala relationer med någon som lider av psykisk ohälsa. Det 
finns de studenter som kan tänka sig att ha sociala relationer (Samari, Seow, Chua, Ong, 
Abdin, Chong & Subramaniam, 2018; Happell, Platania-Phung, Bocking, Scholz, Horgan, 
Manning & Biering, 2018), medan andra ville undvika detta och därför skulle ta ett större 
avstånd till personer med psykisk ohälsa (Chang, Ong, Seow, Shua, Abdin, Samari & 
Subramaniam, 2017). Innan den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatrin hade 
sjuksköterskestudenter en tanke om att vara i en högre position än någon med psykisk 
ohälsa. Efter att dessa studenter fått en klinisk erfarenhet hade de ändrat uppfattning om 
dessa personer och ansåg sig vara i samma position som de med psykisk ohälsa (Kooken, 
Baylor & Schwend, 2014). Det fanns även sjuksköterskestudenter som visar på motsatsen då 
de innan den verksamhetsförlagda utbildningen visat på relativt bra attityder medan de efter 
den kliniska erfarenheten utvecklat sämre attityder (Samari, Seow, Chua, Ong, Abdin, Chong 
& Subramaniam, 2018). Många studenter hade också negativa attityder till att arbeta inom 
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den psykiatriska vården på grund av att de har en negativ syn på personer som lider av 
psykisk ohälsa (Happell & Gough Nee Hayman-White, 2007). 

Sjuksköterskestudenter som har tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa, exempelvis inom 
den närmsta familjen och vänner visar en bättre attityd till denna sjukdom (Granados-
Gámez, López Rodríguez, Corral Granados & Márquez-Hernández, 2017; Samari, Seow, 
Chua, Ong, Abdin, Chong & Subramaniam, 2018), även de som genom utbildningen tagit del 
av föreläsningar om psykisk ohälsa har en bättre syn (Samari et al., 2018). En del studenter 
anser att negativa attityder från andra kan påverka personer med psykisk ohälsa negativt 
(Happell & Gough Nee Hayman-White, 2007) samt att studenter anser att de med denna 
ohälsa inte ska behandlas som utstötta i samhället. De anser att samhället behöver ha en mer 
tollerant attityd till psykisk ohälsa (Ewalds-Kvist, Högberg & Lützén, 2013). 

2.4.2 Patienters erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa 

Tidigare forskning indikerar att personer som lider av psykisk ohälsa har erfarenheter av ett 
fördömande samhälle, men visar på varierande erfarenheter gällande vården. Personer med 
psykisk ohälsa upplever den som ett lidande med känslor av instabilitet, rastlöshet och sorg. 
De anser att den psykiska ohälsan orsakar ett avstånd från verkligheten och skapar 
svårigheter i livet. Dessa personer påtalar att det inte har en social tillhörighet i sociala 
grupper och upplever att det finns en brist på social acceptans från samhället. De upplever att 
den psykiska ohälsan skapar en underlägsenhet och att samhället upplever dem som 
onormala, galna, dumma, störda, oansvariga, irrationella och oförmögna till att forma sina 
egna liv. Även om dessa personer upplever negativa attityder från samhället har de en positiv 
upplevelse av att vara patient. De anser att sjukvårdspersonal har kompetens och ett 
välkomnande beteende (Vedana, Silva, Miasso, Zanetti & Borges, 2017).  

Patienter förväntar sig att sjuksköterskor ska inge värme och känslomässigt stöd med fokus 
på deras känslomässiga tillstånd i vårdandet. Detta förväntas särskilt av de som känner sig 
rädda, rastlösa, oroliga och hjälplösa. De anser att en sjuksköterska ska bry sig om de behov 
som de har samt vara tillgänglig och stödjande (Haron & Tran, 2014). Patienter uppskattar 
när sjuksköterskor är engagerade i deras vård och är nöjda med den vård de får, särskilt när 
det finns en kommunikation mellan olika vårdtjänster. Däremot är en del patienter inte 
nöjda med den vård de får då de har negativa erfarenheter i form av negativa attityder från 
vårdpersonal. Erfarenheterna av det negativa bemötandet orsakar ångest och en motvilja att 
avslöja deras psykiska ohälsa i vårdmötet (Roberge, Hudon, Pavilanis, Beaulieu, 
Benoitbrouillet & Vanasse, 2016). När patienter söker sig till vård för somatiska besvär, 
upplever de att sjukvårdspersonal härleder deras besvär till deras psykiska ohälsa. De anser 
sig därför ha en oförmåga till att kunna förbättra den egna hälsan och beskriver att de inte 
kan påverka den egna vården (Ewart, Bocking, Happell, Platania-Phung & Stanton, 2016). I 
och med dessa upplevelser har patienter en negativ erfarenhet av den somatiska vården och 
undviker därför att söka ytterligare vård för dess somatiska besvär. De uttrycker en oro över 
detta, då de upplever att deras somatiska hälsa blir försämrad och resulterar i en försämring 
av deras psykiska hälsa. Patienters känslor för den somatiska vården är negativ då mötet 
bidrar med ilska, rädsla, frustration och hopplöshet. Trots deras negativa erfarenheter har de 
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hopp om en vård som är holistisk och respektfull i framtiden, dock tvivlar de på att detta 
kommer att ske (Ewart, Bocking, Happell, Platania-Phung & Stanton, 2016). Patienters 
erfarenheter av att söka vård på en akutvårdsmottagning kännetecknas av känslor som 
osäkerhet, ensamhet, rädsla och obehag. De anser att det är brist på stöd från 
sjukvårdspersonal och anser att det är slöseri med tid att söka vård på akutvårdmottagning. 
De upplever rädsla över att bli åtsidosatta till förmån för andra patienter som 
sjukvårdspersonal bedömer som viktigare eller har ett större behov av behandling. De uppger 
att de anser sig dömda på grund av att de söker vård på akutvårdsmottagning för sin psykiska 
ohälsa (Shattell, Harris, Beavers, Tomlinson, Prasek, Geevarghese & Heyland, 2014). 
Bristande ögonkontakt upplevs av patienter som en bristande omvårdnad som kan öka 
obehaget. De uppger att ögonkontakt från sjuksköterskor ger en känsla av omsorg (Harris, 
Beurmann, Fagien & Shattell, 2016). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Under det vårdenvetenskapliga perspektivet kommer Erikssons omvårdandsteori gällande 
helhetssynen på människan, vårdandet samt vårdlidande att presenteras. Det är 
sjuksköterskors ansvar att se patienter som en helhet. Brister den holistiska synen på 
människan så kan sjuksköterskor orsaka ett vårdlidande. Utifrån dessa aspekter har det 
vårdvetenskapliga perspektivet valts. Eriksson (1994) beskriver tre olika lidanden – 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. I detta examensarbete kommer endast 
vårdlidande beskrivas på grund av att sjuksköterskor på olika sätt i vårdandet kan riskera att 
orsaka ett vårdlidande om vårdandet inte sker med helhetssyn på människan. Det hade 
kunnat vara lämpligt att använda en annan omvårdnadsteoretiker som till exempel Barker 
med sin omvårdnadsteori rörande tidvattenmodellen. En annan teoretiker hade kunnat vara 
Travelbee vars omvårdnadsteori rör mellanmänskliga dimensioner. I och med att 
examensarbetet syftar till vårdandet samt att Erikssons omvårdnadsteori vänder sig till 
vårdandet av alla patienter oberoende av vilken ohälsa patienten lider av kändes denna 
omvårdnadsteori rätt till detta examensarbete. 

2.5.1 Helhetssynen på människan 

Vårdvetenskapens bild av människan grundar sig i en helhetssyn, vilket innebär att 
människan det vill säga patienten, möts som kropp, själ och ande i vårdprocessen (Eriksson, 
2014). Kropp, själ och ande räknas som tre dimensioner. Med helheten menas det att dessa 
tre dimensioner går in i varandra. Människan är unik och en helhet som består av många 
delar där helhet och del är integrerade i varandra. Helhetssyn innebär att vårdaren är 
medveten om att det finns en koppling mellan dessa dimensioner men att varje dimension är 
en egen enhet. I vårdandet är utgångspunkten att det finns en koppling mellan kropp, själ 
och ande, men att det medvetet väljs ett utgångsperspektiv. Det somatiska kan ses som det 
centrala men för att inte glömma de andra delarna sker skiftningar mellan kropp, själ och 
ande. Den holistiska synen på människan är föränderlig, då det inte finns några givna 
helheter. Varje helhet varierar i förhållande till tid och rum samt individens inre och yttre. 
Varje situation måste bedömas utifrån den unika människan vilket betyder att helheten 
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måste bedömas utifrån den människa, den patient det handlar om. Om helhetssynen endast 
ses i ett perspektiv, finns det en risk att detta perspektiv gör att vårdaren inte utifrån sin 
specifika kompetens klarar av att på ett lämpligt sätt vidta de åtgärder som krävs i en enskild 
människas situation (Eriksson, 2015). Grunden för en humanistisk vård vilar på respekt och 
vördnad för den unika människan (Eriksson, 2014). Helhetssynen på människan eller den 
holistiska principen borde idag inkluderas av alla som arbetar inom vården (Eriksson, 2015). 
En ständig fördjupning i kunskaperna om den unika människan ligger till grund för vårdens 
yrkesskicklighet (Eriksson, 2014). ”Människan är hel. Hälsan är hel. En hel människa är hälsa” 
(Eriksson, 2015, s. 53).  

2.5.2 Vårdandet 

”Att hjälpa en människa att vara en hel människa är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är 
vårdandets innersta kärna” (Eriksson, 2014, s.4). Vårdandet omfattas av hela människan 
bestående av kropp själ och ande. I vårdandet finns gemensamma delar som skapar en helhet 
dessa är ansa, leka och lära, tro, hopp och kärlek, tillit, välbehag och utveckling samt 
sundhet, friskhet och välbefinnande. Dessa delar utgör grunden i vårdandet i relation till 
människan som en helhet inräknat kropp, själ och ande. Att vårda innebär att på olika sätt 
skapa tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande, detta kan göras genom 
olika former av ansning, lekande och lärande vilka alla utgör vårdandets kärna. Syftet med 
att ansa, leka och lära är att upprätthålla, igångsätta och stödja hälsoprocesserna. Ansningen 
ger ett kroppsligt välbefinnande, där ansningen utgörs av värme, närhet och beröring. 
Ansningen ger ett uttryck för vänskap, att ansa innebär välgärning för den andre. Lekandet är 
något centralt i vårdandet och används för att uppnå hälsa. Leken är något naturligt som 
finns hos människor och är ett viktigt element i vården. Leken kan ses som ett sätt för 
patienten att skapa sig en helhet av den information som ges och forma den till egna krav. 
Leken ska vara kravlös och trygg för patienten. I lärandet sker inlärning och utveckling. 
Lärandet sker i en process mellan vårdare och patient där vårdarens uppgift är att stödja 
patienten så att denne återvinner sitt oberoende, för att detta ska kunna ske bör vårdaren har 
ett pedagogiskt förhållningssätt (Eriksson, 2015). Vårdandet kan ses som en kärleksgärning 
och är något naturligt hos människan. Det är genom denna gärning som den andres existens 
bekräftas. Det är kärleken som utgör det vårdande i vården vilket förmedlas genom närhet 
och ömhet. Grunden i vårdandet utgörs av relationen mellan patient och vårdare, en sann 
relation innebär ett sant möte. Grundidén i vårdandet innebär också att patienten ska känna 
välbefinnande här och nu (Eriksson, 2014). 

2.5.3 Vårdlidande 

Vårdlidande finns i flera olika former och varje människa som blivit utsatt för vårdlidande 
förorsakat av vård eller utebliven vård, känner alla på olika sätt. Vårdlidande kan 
sammanfattas till fyra olika områden; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 
straff, maktutövning eller utebliven vård (Eriksson, 1994).  

Kränkning av patientens värdighet och människovärdet är den vanligaste orsaken till ett 
vårdlidande. De tre övriga formerna av vårdlidande kan kopplas tillbaka till kränkning av 
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patientens värdighet. Att kränka värdigheten hos patienten bidrar till att frånta patientens 
möjlighet att fullt ut vara människa. På så vis kan vårdaren minska patientens egna 
hälsoresurser (Eriksson, 1994). Direkta och konkreta åtgärder i kränkningen av människans 
värde kan ske genom till exempel respektlöshet vid tilltal. Genom att inte se hela människan 
eller ge denne plats samt ha en bristande etisk hållning sker kränkningen abstrakt. Alla 
människor upplever sitt egenvärde olika samt att människor tillskrivs olika värden av olika 
orsaker exempelvis utifrån ett normsystem. Vårdare kan se olika på olika patienter i och med 
att denne tillskriver patienten olika värde, detta kan resultera i att patienten upplever sig 
värdelös på grund av skam och skuld. Ett vårdlidande uppstår i alla lägen där patienten 
känner sig kränkt. Det är vårdarens ansvar att förhindra all form av kränkning av patientens 
värdighet, därför också vårdarens ansvar att se till att patienten upplever sig fullvärdig. 
Fördömelse och straff är den andra formen som kan vara orsaken till vårdlidande. Hos 
vårdaren kan det finnas en uppfattning om hur den ideala patienten ska vara, håller sig inte 
patienten inom dessa förväntningar kan denne känna sig fördömd. Exempel på straff kan 
vara att karitativ vård uteblir eller att ignorera patienten. Den tredje formen som utgör ett 
vårdlidande är maktutövning vilket kan ses i många olika situationer och i olika grad. Detta 
kan ofta ses där vårdarna vill hålla sig till rutiner och då har svårt att förstå patientens 
tankar. Utebliven vård eller ickevård är den fjärde formen som kan orsaka vårdlidande. 
Utebliven vård kan bero på brister i förmågan hos den som vårdar att se vad patienten 
behöver. Ickevård vilket menas som en vård som inte utförs kan ses ha sitt ursprung i 
drivkraften till att vårda. Utebliven vård resulterar alltid i en kränkning av människans värde 
och är samtidigt ett sätt att utöva makt över någon, i det här fallet patienten som är maktlös 
(Eriksson, 1994). 

2.6 Problemformulering 
Psykisk ohälsa är ett vanligt sjukdomstillstånd som enligt forskning kan ses öka bland 
befolkningen, där risken att drabbas av fysiska besvär är förhöjd hos denna grupp på grund 
av sämre levnadsvanor. Tidigare forskning vad gäller erfarenheter av vården hos de patienter 
som lider av psykisk ohälsa tyder på att de helst inte söker vård för sina somatiska besvär på 
grund av att de har negativa erfarenheter av tidigare vård. Erfarenheterna är baserade på 
upplevelsen av att de inte får utrymme till att forma den egna vården, då vårdpersonal tycks 
härleda deras somatiska besvär till dess psykiska ohälsa. Detta är inte i enlighet med hur en 
god vård ska vara. Att vårda innebär att skapa tillit och välbefinnande både kroppsligt och 
andligt genom att bekräfta alla dimensioner. Fråntas patienter dess möjlighet till att fullt ut 
vara människa, uppstår en kränkning för patienters värdighet och vårdaren riskerar att 
frånta patienter dess egna hälsoresurser, vilket kan bidra till ett vårdlidande. Patienter 
förväntar sig att sjuksköterskor ska inge värme och stöd i vårdandet, men deras 
förväntningar riskeras att inte uppfyllas då tidigare forskningen gällande 
sjuksköterskestudenter visar på övervägande negativa attityder för personer som lider av 
psykisk ohälsa. Om sjuksköterskestudenter innan slutförd utbildning har denna syn, är det av 
intresse att se vad sjuksköterskor inom den somatiska vården har för erfarenheter av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 
psykisk ohälsa kan bidra till kunskap och en ökad medvetenhet hos studenter, men även hos 
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kliniskt verksamma sjuksköterskor om vad som kan ha inverkan i vårdandet av patienter 
med psykisk ohälsa i den somatiska vården. En ökad kunskap och en ökad medvetenhet kan i 
sig bidra till att helhetssynen hos människan bevaras.  

3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.  

4 METOD  

Metoden som valts är en allmän litteraturöversikt. Friberg (2017) beskriver att en allmän 
litteraturöversikt kan ge en överblick över ett begränsat specifikt område med hjälp av både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar. I och med examensarbetets syfte att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter föll valet på en allmän litteraturöversikt som metod även om en 
kvalitativ ansats också hade varit ett lämpligt val. Nedan följer en beskrivning av 
datainsamling och urval, dataanalys och genomförande samt etiska överväganden.   

4.1 Datainsamling och urval 
De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet har sökts fram via databaserna 
CINAHL Plus och PubMed. Databaserna innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Först 
bestämdes vilka avgränsningar som skulle göras vilka var att artiklarna skulle vara peer 
reviewed, finnas i engelsk text, boolean/phrase, full text, tillgång till abstrakt samt att 
artiklarnas åldersspann skulle vara mellan åren 2013-2018. När tidsspannet begränsades till 
fem år resulterade det i för få relevanta träffar som kunde besvara syftet. Åldersspannet 
utökades därför till åren 2008-2018. En artikel som valdes till resultatet var äldre än så, men 
den besvarade syftet och inkluderades därför. Henricson och Mårtensson (2017) beskriver att 
peer reviewed innebär att artikeln är vetenskapligt granskad av anonyma forskare oberoende 
av varandra. I databasen PubMed var inte peer reviewed valbart, därför har de 
kvalitetsgranskats via ULRICHSWEB (http://ulrichsweb.serialssolutions.com). Karlsson 
(2017) beskriver boolesk sökning där termerna AND, OR och NOT kan användas för att 
bredda eller avgränsa artikelsökningen. Sökord som användes var bland annat nurs*, mental 
illness OR mental health OR psychiatric disorders, hospital general, emergency 
department, primary health care, attitudes OR experience OR perceptions OR views. 
Sökorden hospital general, emergency department och primary health care har tagits fram 
med hjälp av Svensk MeSH och nyckelord i andra artiklar, medan andra valts självständigt av 
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författarna. Samtliga sökord har kombinerats i olika ordning för att utöka sökningen (för 
tydligare beskrivning se bilaga A sökmatris). På sökordet nurs* användes trunkering vilket 
enligt Friberg (2017) innefattar ordets alla böjningar exempelvis nurse, nurses, nursing och 
så vidare. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innefatta allmänsjuksköterskor inom 
all somatisk vård där dessa sjuksköterskor inte har någon specialistutbildning i psykisk 
ohälsa. Exklusionskriterierna blev således alla artiklar som innefattade 
psykiatrissjuksköterskor och allmänsjuksköterskor inom psykiatrin. Artiklar som var utförda 
med patienter eller anhöriga, undersköterskor och läkare samt vårdpersonal där det inte gick 
att urskilja vad sjuksköterskorna sa inom den somatiska vården valdes också bort. Sökorden 
som användes resulterade i sammanlagt 622 träffar, varav 92 abstracts har lästs. Artiklarna 
valdes främst utifrån lästa abstracts vilket resulterade i 18 artiklar som kunde besvara syftet. 
Var det någon artikel som vars titel inte ansågs vara relevant för ämnesområdet psykisk 
ohälsa valdes den bort, där av har inte alla 622 abstracts lästs. Efter vidare granskning av 
artiklarnas metod samt resultat valdes sju artiklar bort. Manuella sökningar via ”simular 
articles” i databaserna resulterade i en artikel som besvarar examensarbetets syfte. De sökord 
som resulterade till denna artikel var emergency department AND mental health AND 
nurs*. De 12 artiklar som slutligen valts ut, varav tio kvalitativa och två kvantitativa artiklar 
är alla kvalitetsgranskade enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor för kvalitativa 
samt kvantitativa studier. Kvalitetsgranskningsfrågorna har omformulerats så att de kunde 
besvaras med JA eller NEJ. De kvalitativa artiklarna har betygsatts med 0-14 poäng, de 
kvantitativa artiklarna har betygsatts med 0-13 poäng där så hög poäng som möjligt ger en 
bättre kvalitet (Se bilaga B).  

4.2 Dataanalys och genomförande  
Analysen av artiklarna har genomförts i enlighet med Fribergs (2017) tre analyssteg, där 
författarna i steg ett har läst igenom artiklarna ytterligare gånger för att få en förståelse för 
innehållet och dess sammanhang. För att så lite som möjligt skulle missuppfattas och för att 
bilda en helhet över vad de olika delarna hade för likheter och skillnader lästes artiklarna var 
och en för sig av författarna, för att sedan läsas tillsammans där artiklarnas syfte, metod och 
resultat diskuterades. I steg två gjordes en översiktstabell där författarna sammanfattade 
artiklarnas syfte, metod och resultat för att strukturera upp materialet för vidare analys. I 
steg tre användes översiktstabellen från steg två för att identifiera likheter och skillnader i 
artiklarnas syfte, metod och resultat där fokus ligger på att presentera resultatet. För att 
kunna identifiera teman till resultatdelen skapades en egen tabell där enbart artiklarnas 
resultat sammanställdes. Tre teman som framkom var varierat förhållningssätt, att ha 
behov av kunskap och att uppleva vårdmiljön som bristfällig. Slutligen beskrevs de likheter 
och skillnader som identifierades i resultatdelen. 
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4.3 Etiska överväganden 
Innehållet i examensarbetet är hämtat från redan bearbetat material vilket betyder att inget 
etiskt godkännande behövdes. Artiklarna har ändå granskats av författarna utifrån etiska 
aspekter. Enligt CODEX (2018a) är det forskarens ansvar att följa etiska riktlinjer samt 
ansvara över att forskningen är av god kvalitet och moralisk acceptabel. Eftersom 
examensarbetets resultatdel bygger på studier utförda på människor, har författarna till 
examensarbetet granskat artiklarna utifrån dessa etiska aspekter. CODEX (2018b) beskriver 
att en studie endast godkänns om människans värde och rättigheter är i beaktande. 
Människans värde ska gå före samhällets och vetenskapens behov. I CODEX (2018c) står det 
beskrivet att det är oredligt att plagiera, förvränga eller tolka redan genomförda studiers 
innehåll. Polit och Beck (2017) beskriver att plagiera innebär att ta innehåll från någon 
annans arbete utan att referera till originalet. Författarna i detta examensarbete har använts 
sig av APA- systemet (American Psychological Association, 2019) för att referera till 
originalarbetet där informationen är hämtad för att undvika plagiering. Östhlund (2017) 
beskriver att databaserna som sökningarna utförs i ofta är baserade på engelska, vilket kan 
vara utmanade för de som inte har engelska som modersmål. Artiklarna som använts i detta 
examensarbete är samtliga skrivna på engelska. Författarna har själva översatt texten till 
svenska på så textnära sätt som möjligt utan att avsiktligt tolka innehållet.  

5 RESULTAT  

Här presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod, och resultat. Under 
rubriken likheter och skillnader i syfte och likheter och skillnader i resultat beskrivs de 
kvalitativa samt kvantitativa artiklarna gemensamt. Under likheter och skillnader i metod 
beskrivs de separat. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte 
Av åtta artiklar framkommer det tydligt i syftet att sjuksköterskors perspektiv är i fokus 
(Beeks, Healey & Schlicht, 2018; Bjorkman & Salzmann- Erikson, 2018; Ihalainen, 
Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Marynowski- Traczyk & Broadbent, 
2011; Plant & White, 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; 
Zolnierek & Clingerman, 2012), i tre artiklar framkommer det att syftet är att undersöka 
vårdpersonals perspektiv, där det i resultatet går att utläsa vad sjuksköterskor bidrar med i 
studien. (Brunero, Buus & West, 2017; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Medina, 
Kullgren & Dahlblom, 2014), medan det i syftet hos en artikel inte tydligt framgår vilka 
deltagare det är som ska undersökas (Jelinek, Weiland, Mackinlay, Gertz & Hill, 2013). Det 
som framkommer i samtliga artiklar är att fokus ligger på psykisk ohälsa eller psykiskt sjuka.  
Fem av de 12 artiklar som valts ut syftar till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att 
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vårda, bemöta, interagera med och hantera patienter med psykisk ohälsa (Beks, Healey & 
Schlicht, 2018; Bjorkman & Salzmann-Erikson, 2018; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 
2011; Plant & White, 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011), samtliga kvalitativa. Två 
artiklar, bägge kvalitativa, har syftet att undersöka sjuksköterskor och vårdpersonals 
uppfattningar av att vårda patienter med psykisk ohälsa eller uppfattningar om ungdomars 
psykiska problem (Medina, Kullgren & Dahlblom, 2014; Zolnierek & Clingerman, 2012). I tre 
artiklar riktas syftet till att undersöka attityder (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; 
Ihalainen, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Reed & Fizgerald, 2005), 
två av dem, en kvantitativ och en kvalitativ, har som syfte att undersöka sjuksköterskors 
attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa (Ihalainen et al., 2016; Reed et al., 2005), 
den tredje, en kvantitativ, syftar till att undersöka sjukvårdspersonals attityder gentemot 
psykisk ohälsa (Björkman, et al., 2008). I två artiklar framkommer syftet att undersöka 
brister och problem, vad gäller hantering av patienter med psykisk ohälsa på en 
akutmottagning (Brunero, Buus & West, 2017; Jelinek, Wieland, Mackinlay, Gerdtz & Hill, 
2013). I en av artiklarna framkommer det inte i syftet vilka deltagare som ingår i 
undersökningen, men det framkommer att undersökningen syftar till de problem som finns i 
hanteringen av patienter som lider av psykisk ohälsa på en akutmottagning, denna artikel är 
kvalitativ (Jelinek, Weiland, Mackinlay, Gerdtz & Hill, 2013). I en artikel finns syftet att 
undersöka vårdpersonals processer för att kategorisera patienter med psykisk ohälsa i 
vårdandet av dem (Brunero, Buus & West, 2017), denna artikel är kvalitativ. 

5.2 Likheter och skillnader i metod 
I fem av de kvalitativa artiklarna användes semistrukturerade intervjuer som metod (Beks, 
Healey & Schlicht, 2018; Bjorkman & Salzmann-Erikson, 2018; Jelinek, Weiland, Mackinlay, 
Gerdtz & Hill, 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005), i fyra 
av dessa användes sjuksköterskor som fokusgrupp (Bjorkman & Salzmann-Erikson, 2018; 
Jelinek et. al, 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005), 
medan en hade en fokusgrupp bestående av sjuksköterskor och läkare. Denna artikel var 
också den enda där semistrukturerade telefonintervjuer användes som metod. (Beks, Haeley 
& Schlicht, 2018). I två av de kvalitativa artiklarna användes fokusgruppsintervjuer med 
sjuksköterskor som metod (Brunero, Buus & West, 2017; Plant & White, 2013). I två av de 
kvalitativa artiklarna användes fördjupade intervjuer med sjuksköterskor som metod 
(Medina, Kullgren & Dahlblom, 2014; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011) varav en av 
dessa artiklar hade med läkare i fokusgruppen (Medina et al., 2014). En artikel var en 
beskrivande fallstudie med en sjuksköterska där intervju användes som metod (Zolnierek & 
Clingerman, 2012). 

I de båda kvantitativa artiklarna användes frågeformulär som metod, där fokusgrupperna 
bestod av sjuksköterskor. (Björkman, Angelman & Jönsson 2008; Ihalainen, Vähäniemi, 
Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016). 
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5.3 Likheter och skillnader i resultat 
Vid analysen av resultatet framkom att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 
med psykisk ohälsa kunde delas in i tre övergripande teman; varierat förhållningssätt, att 
ha behov av kunskap och att uppleva vårdmiljön som bristfällig. De tre temana redovisas i 
figur 1 och presenteras nedan. 

Teman	

Varierat	förhållningssätt	

Att	ha	behov	av	kunskap	

Att	uppleva	vårdmiljön	som	bristfällig	

            Figur 1: Teman  

5.3.1 Varierat förhållningssätt 

Forskning indikerar att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 
ohälsa lett till ett negativt förhållningssätt på grund av negativa upplevelser. Dock finns det 
sjuksköterskor som visar på motsatsen. Sjuksköterskors erfarenheter till att vårda patienter 
med psykisk ohälsa visade sig genom negativa attityder, en osäkerhet och en rädsla till att 
vårda denna patientgrupp (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Brunero, Buus & West, 
2017; Plant & White, 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; 
Zolnierek & Clingerman, 2012). I en studie som gjordes innefattade deltagarna både 
sjuksköterskor inom psykiatrin och den somatiska vården. Denna studie visar på mer 
negativa attityder hos sjuksköterskor inom den somatiska vården när det exempelvis gällde 
patienter som led av schizofreni. Anledningen till detta var att sjuksköterskor hade 
erfarenheter av att dessa patienter var farliga. Detta visar sig genom en jämförelse mellan 
sjuksköterskor inom psykiatrin och sjuksköterskor inom den somatiska vården (2,9 ± 0,9 vs. 
3,6 ± 1,0, p>0,001). Sjuksköterskor inom den somatiska vården uttryckte också mer än 
sjuksköterskor inom psykiatrin att patienter med schizofreni var svåra att kommunicera med 
(3,3 ± 0,8 vs. 3,8 ± 0,7, p>0,001) (Björkman et al., 2008). Sjuksköterskor som arbetade på 
en medicinsk avdelning hade erfarenheter av att patienter med psykisk ohälsa inte var 
samarbetsvilliga, fysiskt och verbalt utåtagerande och svåra att hantera, vilket ledde till att 
dessa sjuksköterskor blev frustrerade. Sjuksköterskor menade på att det inte var deras 
uppgift att handskas med dessa beteenden samt att beteendena gav en känsla över att inte ha 
kontroll över vissa situationer som rörde patienterna. Patienters beteenden resulterade i 
negativa attityder samt att sjuksköterskor fick en känsla av att de inte kunde fullfölja 
omvårdnadsarbetet (Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskor hade erfarenheter av att vissa 
patienter med psykisk ohälsa kunde vara farliga på grund av den ökade risken för självskada. 
Detta gjorde att de också blev rädda för att själva bli skadade samt att patienter med psykisk 
ohälsa skulle kunna skada andra patienter på avdelningen. Erfarenheterna resulterade i 
negativa attityder hos sjuksköterskor, men också en oförmåga till att tillämpa omvårdnad. 
Rädslan resulterade också i att sjuksköterskor skapade sig medvetna strategier för att 
undvika patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor ansåg sig 
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hotade både fysiskt och psykiskt av en del patienter med psykisk ohälsa, vilket skapade en 
rädsla och en osäkerhet hos dem. Rädslan och osäkerheten gjorde att de kom på ursäkter för 
att kunna utesluta patienter ur vårdprocessen (Brunero, Buus & West, 2017). Sjuksköterskor 
förväntade sig en aggressivitet hos patienter med psykisk ohälsa baserat på att de ansåg att 
dessa patienter var oförutsägbara. Det oförutsägbara beteendet skapade en osäkerhet hos 
sjuksköterskor till att interagera med patienter (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). 
Sjuksköterskor som arbetade på en kirurgisk avdelning kategoriserade en del patienter med 
psykisk ohälsa som den oförutsägbara, denna kategori skapades när sjuksköterskor ansåg att 
de inte kunde förutse beteenden hos patienter.  Den oförutsägbara patienten skapade en 
osäkerhet i vårdandet av dessa eftersom sjuksköterskor var rädda för att säga fel saker som 
kunde förvärra tillståndet hos dessa patienter (Brunero et al., 2017). Sjuksköterskor 
prioriterade det somatiska vårdandet framför det psykiska (Poggenpoel et al., 2011) och 
beskrev att de inte hade tid till att stötta emotionella patienter eftersom att de var begränsade 
till det somatiska vårdandet. När patienter med psykisk ohälsa var emotionellt stabila 
kategoriserades dem som hanterbara. Detta gjorde att sjuksköterskor kunde bortse från det 
psykiska och istället fokusera på det somatiska vårdandet (Brunero et al., 2017). 
Sjuksköterskor uppgav även att det var lättare att vårda somastiska sjukdomar då de kunde 
se resultatet av vården till skillnad från den psykiska vården (Plant & White, 2013).  

Trots att de flesta sjuksköterskor visade på ett negativt förhållningssätt och osäkerhet till att 
vårda patienter med psykisk ohälsa, fanns det sjuksköterskor som visade på motsatsen 
(Ihalainen, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Reed & Fitzgerald, 2005). 
Sjuksköterskor med ett positivt förhållningssätt som speglade positiva attityder ansåg inte att 
patienter med psykisk ohälsa skulle vara farliga då det i denna studie gav en median på 2,0 av 
max 9,0. Dessa sjuksköterskor ansåg sig heller inte hotade eller osäkra i mötet med dessa 
patienter vilket också i studien visade sig genom medianen 2,3 av 9.0. Sjuksköterskor tyckte 
synd om patienter som led av psykisk ohälsa vilket visade sig genom en median på 7,0 av 9,0 
och de hade en vilja till att hjälpa dessa patienter. Dessa sjuksköterskor var också villiga till 
att prata med patienter om dess psykiska ohälsa (Ihalainen et al., 2016). Sjuksköterskor 
uppgav att de inte var bekväma i mötet med patienter som led av psykisk ohälsa. De uppgav 
även att de hade brist på kontroll i mötet, men trots det hade dessa sjuksköterskor en önskan 
om att kunna hjälpa dessa patienter. Om sjuksköterskor hade en känsla av kontroll och stöd 
från kollegor med kunskaper inom psykisk ohälsa, var de mer villiga till att försöka ge 
terapeutisk vård och de spenderade då mer tid till att samtala och interagera med patienter 
som led av psykisk ohälsa. På så vis kunde sjuksköterskor möta sitt ansvar vad gällde att ge 
lämplig vård. Livserfarenhet hos en del sjuksköterskor medförde mer positiva attityder till att 
vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa sjuksköterskor ansåg att psykisk ohälsa är en del 
av den holistiska omvårdnaden. Genom att ha en god kommunikation mellan sjuksköterska 
och patient kunde sjuksköterskor få information om patienter som kunde vara viktig för att 
kunna ge god vård (Reed & Fitzgerald, 2005).  

5.3.2 Att ha behov av kunskap 

Sjuksköterskor hade varierande erfarenheter av utbildning i psykisk ohälsa. Dock kunde det 
ses ett övervägande behov av kunskap i psykisk ohälsa utifrån sjuksköterskors erfarenheter 
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av att vårda denna patientgrupp. Sjuksköterskor uttryckte att de inte hade tillräckligt med 
utbildning för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa (Medina, Kullgren & Dahlblom, 
2014; Zolnierek & Clingerman, 2012). En sjuksköterska ansåg att sjuksköterskeutbildningen 
lärde ut grunderna i vårdandet av psykisk ohälsa, men att detta inte förberedde 
sjuksköterskan på utmaningarna som kommer med att vårda patienter som lider av psykisk 
ohälsa (Zolnierek et al., 2012). Andra sjuksköterskor hade positiva erfarenheter av 
utbildningen och menade på att detta hade gett stöd i att vårda denna patientgrupp (Reed & 
Fitzgerald, 2005). En del sjuksköterskor upplevde rädsla i vårdandet av patienter med 
psykisk ohälsa och härledde detta till utbildningsbrist (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 
2011; Reed & Fitzgerald, 2005). De upplevde även att rädslan kunde bero på bristande 
resurser i vården (Poggenpoel et al., 2011), som begränsad tillgång till personal med expertis 
inom psykiatrisk vård (Reed et al., 2005). Sjuksköterskor upplevde att kompetensen de hade 
var bristande vad gällde att bedöma patienters psykiska tillstånd (Beks, Healey & Schlicht, 
2018; Gelinek, Weiland, Mackinley, Gerdtz & Hill, 2013). Sjuksköterskor uppgav att de hade 
begränsad medvetenhet om patienters emotionella och psykiska behov, vilket gjorde att 
sjuksköterskor fokuserade på den somatiska vården istället (Poggenpoel et al., 2011). När det 
gällde att triagera patienter med psykisk ohälsa på akutvårdmottagningen, var 
sjuksköterskors erfarenheter att det var mer utmanande än att triagera patienter med 
somatiska tillstånd (Plant & White, 2013). Psykisk ohälsa betraktades av sjuksköterskor som 
ett specialområde, vilket krävde andra färdigheter än de som används vid somatiska akutfall 
(Beks et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde att de hade kunskapsbrister vad gäller psykiska 
diagnoser och vad de olika sjukdomarna innebar (Gelinek et al., 2013). En sjuksköterska ville 
hjälpa patienter med psykisk ohälsa men upplevde bristande kunskap i diagnos och 
behandling (Plant et al., 2013). Andra sjuksköterskors erfarenheter var att de fick en ökad 
kunskap, förståelse och bedömningsförmåga av psykisk ohälsa, genom att de fick stöd och 
tillgång av det psykiatriska teamet (Reed & Fitzgerald, 2005). Detta förbättrade även 
sjuksköterskors egen kompetens. Kunskapsbristen som sjuksköterskor upplevde bidrog till 
att de ifrågasatte sin egen kompetens (Bjorkman & Salzmann- Erikson, 2018; Plant et al., 
2013), särskilt vad gällde att bemöta unga patienter med suicidala tankar (Bjorkman et al., 
2018). Sjuksköterskor som var mer erfarna hade hittat lösningar på det som en gång var en 
utmaning för dem i vården av patienter med psykisk ohälsa. De sjuksköterskor som hade 
några års erfarenhet av akutsjukvård hade en bättre förståelse för patienter med psykisk 
ohälsa. De hade en förmåga till att kunna se helheten i vården av dessa patienter och att vara 
icke dömande. De hade tillgodosett sig kunskaper om hur olika insatser kunde användas så 
att dessa patienter kunde känna sig trygga, bekväma och omhändertagna (Plant et al., 2013). 

5.3.3 Att uppleva vårdmiljön som bristfällig 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa på en somatisk 
avdelning indikerade att den fysiska vårdmiljön var bristande för att kunna ge en optimal 
vård. Sjuksköterskors erfarenheter var att vårdavdelningarnas miljö inte var anpassad till att 
vårda patienter med psykisk ohälsa (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & 
Fitzgerald, 2005) de ansåg att vårdavdelningarna var avsedda till att vårda patienter med 
somatiska sjukdomar (Reed et al., 2005). Sjuksköterskor som arbetade på en avdelning ansåg 
att den var osäker när avdelningen den låg högt upp i byggnaden. De ansåg att det då 
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utgjorde en risk, särskilt för patienter med suicidala problem (Poggenpoel, Myburgh & 
Morare, 2011). Andra sjuksköterskor uppgav att avdelningen inte var anpassad för patienter 
med psykisk ohälsa, eftersom att det fanns osäkrade utgångar och lättåtkomliga redskap som 
kunde leda till skada. Patientsalarna låg även avskilt från sjuksköterskors kontor, vilket 
begränsade översikten och tillgången till att få hjälp på avdelningen. De ansåg att patienter 
med psykisk ohälsa hotade arbetssäkerheten bland annat på grund av den bristande miljön 
och detta medförde att sjuksköterskors fysiska och psykiska välbefinnande hotades, vilket 
skapade ångest (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskors erfarenhet var att 
akutvårdsmiljön inte bidrog till en optimal vård för patienter med psykisk ohälsa eftersom att 
dessa behövde en lugn miljö vilket inte fanns att tillgå på akutvårdsavdelningen 
(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Trots att de ansåg att det fanns brister i miljön, 
uppgav de ändå att de gjorde vad de kunde för att vårda dessa patienter på bästa sätt (Beks, 
Healey & Schlicht, 2018).  

Sjuksköterskor som arbetade på akutvårdsavdelning hade inget emot att vårda patienter med 
psykisk ohälsa, men de uttryckte att tiden för dessa patienter inte räckte till eftersom att tid 
var en bristvara för sjuksköterskor (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). 
Sjuksköterskors erfarenheter var att det var tidskrävande att vårda patienter med psykisk 
ohälsa (Brunero, Buus & West, 2017; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Zolnierek & 
Clingerman, 2012). En av dessa sjuksköterskor upplevde att rutinerna blev störda, vilket 
bidrog till en känsla av frustration (Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskor ansåg att 
det skulle finnas mer personal om de var tvungna att vårda patienter med psykisk ohälsa med 
samtidiga medicinska somatiska besvär. De såg dessa patienter som en börda eftersom att 
tidsbristen medförde att de var tvungna att avlägga mindre tid till de patienter som enbart 
hade en somatisk sjukdom (Poggenpoel et al., 2011).  

6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Först diskuteras examensarbetets metod 
följande av diskussionen kring resultatet som kommer att ske i relation till tidigare forskning 
samt Erikssons omvårdnadsteori gällande helhetssynen på människan, vårdandet och 
vårdlidande. Vidare diskuteras kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

6.1 Metoddiskussion 
Detta examensarbete har genomförts utifrån Fribergs (2017) beskrivning av en allmän 
litteraturöversikt. Ursprungliga metodvalet till detta examensarbete var att genomföra en 
empirisk studie, även syftet var annorlunda där tanken var att undersöka sjuksköterskors 
attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Efter vidare 
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eftertanke kändes varken metodvalet eller syftet genomförbart, då metoden var tidskrävande 
och kändes övermäktig utifrån den tidsram som var given till detta examensarbete. Polit och 
Beck (2017) beskriver att en kvalitativ dataanalys kräver hårt arbete, vilket kan styrka varför 
en empirisk metod valdes bort. Syftet kändes inte heller möjligt att besvara vid valet av en 
empirisk metod. Detta hade kunnat ge ett resultat som inte var tillförlitligt på grund av att 
det kunde finnas en möjlighet till att sjuksköterskor inte vill avslöja sina attityder till 
patienter med psykisk ohälsa om dessa attityder var negativa. Examensarbetets syfte 
ändrades till det aktuella syftet vilket var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Att genomföra en allmän 
litteraturöversikt i samband med detta syfte är en lämplig metod eftersom att Friberg (2017) 
beskriver att metoden ger en överblick över ett specifikt omvårdnadsrelaterat område. Dock 
finns det risker med en litteraturöversikt, då Friberg (2017) beskriver att det kan riskera att 
författarna gör ett selektivt urval där som riskerar att ge stöd åt egna åsikter. Syftet hade 
också kunnat besvaras genom att använda en litteraturstudie som metod, då Friberg (2017) 
beskriver att det är en lämplig metod när det är upplevelser och erfarenheter som ska 
undersökas. Litteraturstudie som metod valdes bort i och med att författarna till 
examensarbetet ville inkludera kvantitativa studier eftersom att dessa utförs på ett större 
antal undersökningspersoner. Dock valdes fler kvalitativa studier än kvantitativa i och med 
att det var erfarenheter som skulle beskrivas. Det hade kunnat vara av relevans att inkludera 
allmänsjuksköterskor inom psykiatrin och psykiatrisjuksköterskor för att dessa kan tänkas ha 
bredare kunskaper och mer erfarenhet av psykisk ohälsa, men eftersom att detta 
examensarbete är på kandidatnivå bör det endast innefatta allmänsjuksköterskor utan 
specialkompetens, vilket också var en av inklusionskriterierna i detta examensarbete. En 
annan inklusionskriterie var att resultatet endast skulle innefatta sjuksköterskor inom 
somatisk vård eftersom examenarbetet syftar till att beskriva detta. Det som hade kunnat 
göras annorlunda i detta examenarbete var att begränsa examensarbetets resultat ytterligare 
genom att syfta till att se på sjuksköterskors erfarenheter inom en specifik vårdkontext, 
exempelvis sjuksköterskor som utförde det kliniska omvårdnadsarbetet på en medicinsk 
vårdavdelning där det kunnat förekomma samsjuklighet som enligt Socialstyrelsen (2017) 
betyder att det finns exempelvis en somatisk sjukdom samtidigt som psykisk ohälsa. 
Eftersom det kan förekomma samsjuklighet inom alla vårdkontexter valdes detta bort för att 
istället kunna bredda bilden av hur erfarenheter hos sjuksköterskor ser ut överallt där 
allmänsjuksköterskor utför det somatiska omvårdnadsarbetet.  

Artikelsökningarna har genomförts i databaserna CHINAL Plus och Pub Med. Två databaser 
har valts för att inte riskera att gå miste om relevant forskning inom det valda 
ämnesområdet. De sökord som användes vid artikelsökningarna har valts i beaktande till 
examensarbetets syfte. Till en början gav de valda sökorden inte tillräckligt med träffar vilket 
gjorde att sökorden utökades allt eftersom. Flertalet sökord har erhållits genom att söka 
relevant översättning från svenska till engelska via Svensk MeSH, men även genom att ta del 
av de nyckelord som funnits i ämnesrelevanta artiklar. Vid artikelsökningarna har sökorden 
även använts i varierad kombination för att utöka chanserna till ett högre antal träffar. Till att 
börja med valdes artiklarna baserat på de lästa abstracten samt om artikelns titel var 
ämnesrelevant. Där flera titlar innefattade exempelvis vård av cancersjuka, hjärtsjuka och så 
vidare gjordes bedömningen att de inte var relevanta för syftet. Valet att inte vidare granska 
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dessa artiklar kan ha medfört att relevant innehåll passande till examensarbetets syfte kan ha 
valts bort. Manuella sökningar av artiklar har förekommit i detta examensarbete då det till en 
början var svårt att hitta artiklar som var relevanta till det valda syftet. Östlundh (2017) 
beskriver att detta är en effektiv metod som kan användas för att ta tillvara på intressant 
information. De manuella sökningarna som gjordes via simular articles resulterade i en 
artikel.  

De tre teman som framkommit till resultatet har valts utifrån vad som gemensamt har 
påvisats vid analysen av artiklarna. De teman som framkom från början var attityder i 
vårdandet, utbildning/kunskap och arbetsmiljö. Temana har omformulerats för att det 
tydligare skulle kunna kopplas till syftet som är sjuksköterskors erfarenheter. Temat 
attityder i vårdandet ändrades till varierat förhållningssätt, utbildning/kunskap ändrades 
till att ha behov av kunskap, arbetsmiljö ändrades till att uppleva vårdmiljön som 
bristfällig. De teman som slutligen valdes är relevanta på så vis att de ger en tydligare 
beskrivning av vad det är som ska framkomma i resultatet. Det var inte svårt att hitta 
innehåll i artiklarna som kunde bilda teman, men att komma fram till teman som kunde 
relateras till syftet var komplicerat och blev en utmaning. 

Polit och Beck (2017) beskriver att trovärdigheten i kvalitativa studier blir högre där det finns 
en strävan efter att uppnå sanningen i det data som framkommit. Resultatet till detta 
examensarbete bygger på redan bearbetat material, för att öka trovärdigheten har peer 
reviewed använts. Henricson och Mårtensson (2017) beskriver att peer reviewed innebär att 
utomstående personer granskar forskningen innan den publiceras. Östlundh (2017) menar 
dock att det inte kan garantera att en artikel är vetenskaplig bara för att det är peer reviwed. 
Segesten (2017) beskriver att en artikel som är peer reviewed ska ha bidragit till god 
forskning. Dock kan granskaren av artikeln göra felbedömningar vilket medför att läsaren 
själv måste göra en egen bedömning. Detta har tagits i beaktande under examensarbetet då 
en kvalitetsgranskning har genomförts för att öka trovärdigheten, trots att artiklarna varit 
peer reviewed.  

Östlundh (2017) beskriver att forskning är en färskvara vilket betyder att det kan vara bra att 
från början bestämma vilken avgränsning sökningen ska ha när det gäller vilket år artiklarna 
är publicerade. I detta examensarbete bestämdes det att resultatet skulle innehålla så ny 
forskning som möjligt. Dock gav en åldersbegränsning på fem år för få träffar i 
artikelsökningarna vilket gjorde att tidsspannet ökades med ytterligare fem år. De artiklar 
som är äldre än fem år har visat på liknande resultat som de nyaste artiklarna, därför har 
dessa inkluderats eftersom att resultatet tyder på att erfarenheterna hos sjuksköterskorna 
inte har förändrats på fem år, vilket kan vara av relevans till examensarbetets resultat. En av 
artiklarna som inkluderats till resultatet i examensarbetet är äldre än tio år, men har precis 
som de övriga äldre artiklarna visat på erfarenheter hos sjuksköterskorna som var 
överensstämmande med den nyare forskningen.  

Polit och Beck (2017) beskriver att giltigheten innebär att studien kommit fram till det som 
den är avsedd att mäta. I detta examensarbete har giltigheten kontrollerats genom att se om 
resultatet stämde överens med det syftet var avsett att undersöka. Detta har gjorts utefter 
Fribergs (2017) kvalitetsfrågor gällande kvalitativa samt kvantitativa studier. Författarna till 
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detta examensarbete har valt att inkludera Fribergs alla kvalitetsfrågor vilket ökar giltigheten 
i detta examensarbete. Under kvalitetsgranskningen var det komplicerat att besvara 
kvalitetsgranskningsfrågorna då det inte alltid tydligt framgick ett etiskt resonemang i 
artiklarna. Detta krävde då en noggrannhet av kvalitetsgranskningen i samtliga artiklar för 
att säkerställa om detta framgick eller inte så att giltigheten inte skulle påverkas. 

Polit och Beck (2017) beskriver att överförbarheten handlar om hur vida studiens resultat 
kan överföras till andra situationer eller grupper. I detta examensarbete har artiklar från hela 
världen inkluderats i och med att erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa 
finns överallt. I och med att studier från hela världen är inkluderade kan detta tänkas 
påverka överförbarheten till den svenska sjukvården men med ett bredare perspektiv kunna 
skapa en medvetenhet även i den svenska sjukvården om hur sjuksköterskors erfarenheter 
ser ut. De artiklar som är äldre än fem år anses inte påverka överförbarheten i detta 
examensarbete då resultatet av sjuksköterskors erfarenheter genom åren tyder på liknande 
resultat. Vilket också i sig kan bidra till reflektion hos sjuksköterskor. 

6.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor hade ett övervägande negativt 
förhållningssätt till att vårda patienter med psykisk ohälsa, vilket kunde härledas till tidigare 
negativa erfarenheter där sjuksköterskor uppfattade patienter som ohanterbara. Negativa 
attityder kunde ses i den tidigare forskningen (Bennett & Stennett, 2015; Happell & Gough 
Nee Hayman-White, 2007; Sreeraj, Paria, Uvais, Mohanty & Kumar, 2017; Tee & Üzar 
Özçetin, 2016) gällande sjuksköterskestudenters syn på psykisk ohälsa där studenter hade 
negativa attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa eftersom de såg dessa personer 
som kallhjärtade, farliga och barnsliga. Utifrån resultatet tyder det på att många 
sjuksköterskor har kvar sina negativa attityder som leder till ett negativt förhållningssätt 
även efter utbildningen, trots utbildning i psykisk ohälsa. Tidigare forskning gällande 
patienters upplevelser av vården (Roberge, Hudon, Pavilanis, Beaulieu, Benoitbrouillet & 
Vanasse, 2016) kan bekräfta sjuksköterskors negativa förhållningssätt genom deras 
erfarenhet av vården. Detta tyder på att det negativa förhållningssättet som sjuksköterskor 
har kan visa sig i mötet med patienter och är inte i enlighet med sjuksköterskans 
professionella ansvar som enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) är att vara respektfull, 
lyhörd, medmänsklig, trovärdig och värna om integritet. De tidigare negativa erfarenheterna 
hos sjuksköterskor medförde en ovilja till att vårda patienter med psykisk ohälsa samt att de 
medvetet uteslöt dem ur vårdprocessen. Genom att ignorera patienter eller att utesluta den 
caritativa vården uppstår det enligt Eriksson (1994) ett vårdlidande. Resultatet indikerar att 
sjuksköterskor därigenom är en bidragande orsak till ett vårdlidande hos patienter. 
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa var att denna 
patientgrupp var tidskrävande och tog tid från den somatiska vården. Resultatet tyder på att 
den somatiska vården var något som sjuksköterskor prioriterade och uppgav att de lättare 
kunde se resultat av. Eriksson (2015) beskriver att det somatiska kan vara det centrala i 
vårdandet av en människa, men för att inte glömma helheten så ska vårdandet ske genom att 
skifta mellan kropp, själ och ande eftersom att det finns en koppling mellan dessa tre 
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dimensioner och utgör det holistiska i vårdandet. Genom att inte se till hela människan så 
kränker sjuksköterskor patienter där en kränkning alltid leder till ett vårdlidande hos 
patienter enligt Eriksson (1994). Även om det går att prioritera den somatiska vården får 
sjuksköterskor ändå inte glömma bort själ och ande som utgör helheten hos människan. 

Resultatet indikerar att sjuksköterskor med positivt förhållningssätt gentemot vårdandet av 
patienter med psykisk ohälsa tyder på att vissa sjuksköterskor arbetar efter vad Eriksson 
anser vara en god vård. Eriksson (2015) beskriver att vårdandet innebär att ge kroppsligt och 
andligt välbefinnande och att detta kan uppfyllas genom att ansa, leka och lära vilket utgör 
vårdandets kärna. Resultatet tyder på att dessa sjuksköterskor påtalade en osäkerhet i 
vårdandet men att detta inte hindrade dem i mötet med patienter. De var ändå villiga till att 
hjälpa och göra ett försök till terapeutisk vård. Med viljan till att hjälpa ansåg de att de kunde 
möta sitt ansvar i vårdandet av patienter. Tidigare forskning utförd av Roberge, Hudon, 
Pavilanis, Beaulieu, Benoitbrouillet & Vanasse (2016) indikerar också att patienter har 
upplevt den goda vården och det goda bemötandet genom att sjuksköterskor de mött visat på 
ett engagemang.  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor hade ett negativt förhållningssätt beträffande 
patienter med schizofreni, på grund av tidigare erfarenheter där de upplevt dessa patienter 
som farliga och svåra att kommunicera med. Detta framkommer även i tidigare forskning då 
sjuksköterskestudenter hade negativa attityder särskilt gentemot personer med schizofreni 
(Sreeraj, Parija, Uvais, Mohanty & Kumar, 2017; Tee & Üzar Özçetin, 2016). Eriksson (1994) 
menar att ett vårdlidande kan uppstå när sjuksköterskor tillskriver patienter olika värden. 
Patienter kan då känna skam och skuld och därför utsättas för ett vårdlidande. Vårdlidandet 
kan även uppstå genom att sjuksköterskor har en uppfattning om hur ideala patienter ska 
vara. När patienter inte håller sig till förväntningarna kan de känna sig fördömda. Eriksson 
(2015) beskriver att vårdandet måste bedömas utifrån den unika människan i varje vårdmöte 
och ur varje patients unika situation. Resultatet tyder på att sjuksköterskor redan innan 
mötet med en patient lidande av schizofreni bestämt sig för att alla dessa patienter skulle 
vara farliga, vilket inte är i enlighet med vad Eriksson beskriver när det gäller att vården ska 
bedömas utifrån varje patients unika situation. Med förutfattade meningar och genom att 
tillskriva patienter ett visst värde i form av egenskaper så är sjuksköterskor en bidragande 
orsak till ett vårdlidande så som Eriksson beskriver vårdlidandet.  

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa tyder i resultatet på 
att de upplever sig ha en kunskapsbrist i vårdandet samt bedömning av patienters psykiska 
tillstånd. Resultatet indikerar att en del sjuksköterskor tycker att sjuksköterskeutbildningen 
är bristfällig vad gäller vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Enligt vad som är stadgat i 
Högskoleförordningens (SFS 1993:100) examensmål ska sjuksköterskor kunna implementera 
sina förvärvade kunskaper i omvårdnadsarbetet för att kunna hantera olika situationer och 
företeelser utifrån individers behov. Av resultatet att döma kan inte alla sjuksköterskor göra 
bedömningar i vården av patienter med psykisk ohälsa vilket då inte stämmer överens med 
vad utbildningen ska förbereda studenten för. Resultatet tyder på att sjuksköterskor i den 
somatiska vården träffar patienter som lider av psykisk ohälsa. Därför skulle det vara av vikt 
att få fortlöpande utbildning om psykisk ohälsa även som legitimerad sjuksköterska inom 
den somatiska vården för att kunna ge sakkunnig vård. I resultatet framkommer det att 
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sjuksköterskor erhöll en bredare kompetens och en annan förståelse av patienter med 
psykisk ohälsa genom att få stöd och ha ett samarbete med annan sjukvårdspersonal inom 
det psykiatriska teamet. Tidigare forskning tyder på att patienter som sökt sig till den 
somatiska vården var nöjda med den vård de fick när det fanns en kommunikation mellan 
olika vårdtjänster (Roberge, Hudon, Pavilanis, Beaulieu, Benoitbrouilet & Vanasse, 2016). 
Detta tenderar till att ett samarbete mellan olika insatser där kompetensen kan delas mellan 
varandra är att föredra i vårdandet av patienter för att kunna ge lämplig och god vård som är 
i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1 §, där det är stadgat att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, där patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det ingår i den legitimerade sjuksköterskans 
yrkesroll att skapa förutsättningar för att främja hälsa, vilket kan göras med hjälp av 
teamarbete.  I resultatet framkommer det att sjuksköterskor inom akutsjukvård har en vilja 
till att vårda patienter med psykisk ohälsa, men att tidsbristen är ett faktum. Det 
framkommer dock i tidigare forskning att patienter som sökt sig till akutvårdsavdelning för 
sin psykiska ohälsa känner sig dömda samt att de upplevde brist på stöd från personalen. 
Patienter upplevde känslor av osäkerhet, ensamhet, rädsla och obehag i samband med 
uppsökandet av vård på akutmottagningen (Shattell, Harris, Beavers, Tomlinson, Prasek, 
Geevarghese & Heyland, 2014). Den tidigare forskningen indikerar även att patienter upplevt 
ett ökat obehag i vården genom att sjuksköterskor haft bristande ögonkontakt. Patienter 
anser att ögonkontakt av sjuksköterskor visar på omsorg (Harris, Beurmann, Fagien & 
Shattell, 2016). Även om tidsbristen i vården är ett faktum kan det av patienters erfarenheter 
visa på att det inte krävs så mycket av sjuksköterskor för att bekräfta patienter. 
Sjuksköterskor kan inte alltid göra något åt tidsbristen men bör ha i åtanke att ögonkontakt i 
det stressiga arbetet kan räcka för att bekräfta patienter och minska dess obehag samt få 
patienter att känna sig sedda. Att sjuksköterskor ser patienter är i enlighet med Erikssons 
(2014) teori om vårdandet där det är kärleken som utgör det vårdande i vården genom närhet 
och ömhet. Det är kärleksgärningen som bekräftar den andres existens. 

6.3 Etikdiskussion  
I början av examensarbetet uppstod det etiska dilemman där författarnas förförståelse 
återspeglade syftet där syftet från början var att undersöka sjuksköterskors attityder till 
psykisk ohälsa. I och med att författarna hade egna tidigare erfarenheter av negativa attityder 
gentemot psykisk ohälsa var det negativa attityder hos sjuksköterskor som författarna ville 
eftersöka. Detta är inte etiskt då resultatet hade kunnat förvrängas och enbart blivit inriktat 
på författarnas förutfattade meningar. I CODEX (2018c) står det beskrivet att det är oredligt 
att förvränga eller tolka innehåll i redan utförda studier. Valet av artiklar hade också kunnat 
påverkas genom att författarna medvetet valt bort artiklar som inte enbart belyste negativa 
attityder hos sjuksköterskorna. Efter att författarna blivit medvetna om detta valdes därför 
ett annat syfte som kunde öppna upp för fler förhållningssätt till psykisk ohälsa hos 
sjuksköterskor. Nya artikelsökningar gjordes där författarna intog en mer objektiv hållning i 
förhållande till syftet där sjuksköterskors erfarenheter var i fokus. Friberg (2017) beskriver 
att det finns risker med en litteraturöversikt då författarna kan riskera ett selektivt urval som 
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ger stöd åt författarnas egna åsikter. Därför är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt 
genom hela processen. Detta har gjorts genom att författarna till examensarbetet blev 
medvetna om sina svagheter och i och med det valde ett annat syfte som öppnade upp för nya 
outforskade studier där författarna inte hade egna försförståelser vilket minimerade ett 
selektivt urval. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Sjuksköterskors erfarenheter visade sig 
vara varierande. Bland annat genom negativa förhållningssätt som ett resultat av negativa 
erfarenheter, bristande kompetens vad gäller att vårda patienter med psykisk ohälsa samt 
brister i vårdmiljön. Vissa sjuksköterskor hade negativa erfarenheter gällande just schizofreni 
och ansåg att dessa patienter var farliga och svåra att kommunicera med. För att 
sjuksköterskor ska kunna möta sitt professionella ansvar behöver förförståelsen om en viss 
patientgrupp åsidosättas för att inte riskera att orsaka ett vårdlidande. Resultatet tyder på att 
sjuksköterskor inom somatisk vård behöver en bredare kompetens vad gäller psykisk ohälsa, 
detta för att kunna ge adekvat vård som är i enlighet med sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning samt lagar och styrdokument. Förslagsvis grundat på vad resultatet 
indikerar skulle grundutbildningen för sjuksköterskor kunna utökas vad gäller psykisk 
ohälsa, för att sjuksköterskor ska ha den kompetens som krävs i mötet med dessa patienter. 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att utbildning om psykisk ohälsa sker fortlöpande efter 
avslutad utbildning, vilket kan förbereda sjuksköterskor vid eventuella utmaningar.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att se en studie där det sker en jämförelse av allmänsjuksköterskor 
där de till en början inte har vidare utbildning i psykisk ohälsa, för att sedan efter ett eller två 
av fortlöpande utbildning se om deras erfarenheter ser annorlunda ut. Detta för att kunna se 
hur utbildningen kan läggas upp för allmänsjuksköterskor så att de är förberedda på vården 
av denna patientgrupp. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att se mer på 
patienters erfarenheter i mötet med just sjuksköterskor, då tidigare forskning tar upp 
patienters erfarenheter av vården mer generellt.  
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akutvårdmottagningen. 
Flera utmaningen 
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team. 

Hög 



 

 

Jelinek, G. A., Weiland, 
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Gerdtz, M., & Hill, N. 
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Australian emergency 
department clinicians 
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International Journal 
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Att identifiera upplevda 
kunskapsbrister och 
självsäkerhet bland 
deltagare i bedömning 
och hantering av 
patienter som kommer 
till akutmottagning med 
psykiska problem. 

En kvalitativ 
inlärningsbehovsanalys 
genom semi-
strukturerade 
telefonintervjuer med 
20 läkare och 16 
sjuksköterskor 
genomfördes. En 
tematisk analys av data 
gjordes med hjälp av 
Spencer och Richies 
rammetod.  

För lite kunskap vad 
gäller bedömning av 
patientens mentala 
tillstånd och olika 
psykiska sjukdomar. 
Brist på kunskap om hur 
man ska samtala med 
patienterna som lider av 
psykisk sjukdom. 
Miljöfaktorer påverkade 
sjuksköterskornas 
bedömningsförmåga av 
patienterna. 
Osäkerhet/rädsla hos 
sjuksköterskor på grund 
av för lite kunskap. 

Hög 

Brunero, S., Buus, N., 
& West, S. 
 
” Categorising patients 
mental illness by 
medical surgical nurses 
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ward – a focus group 
study” 
 
2017 
 
Archives Of Psychiatric 
Nursing 

Att få insikt i 
sjukvårdspersonalens 
processer för att 
kategorisera psykisk 
sjukdom på ett 
allmänsjukhus. 

Kvalitativ 
fokusgruppsdiskussion 
med fyra 
sjuksköterskor som 
arbetade på antingen 
kirurgisk avdelning 
eller 
infektionsavdelning. 
Data analyserades 
genom diskursanalys.  

Analysen avslöjade 
deltagarens användning 
av fyra kategorier av 
psykiskt sjuka patienter: 
den hanterbara, 
oförutsägbara, 
emotionella och farliga. 
Deltagarna förklarade 
och motiverade 
kategorierna som att 
dom var kopplade till 
dom utmaningar och 
hinder som dom hade 
erfarenhet av i att kunna 
ge effektiv vård inom 
den större 
vårdorganisationen. 

Hög 



 

 

Plant, L. D., & White, J. 
H. 
 
”Emergency room 
psychiatric services a 
qualitative study of 
nurses experiences” 
 
2013 
 
Issues In Mental 
Health Nursing 

Att använda 
fokusgrupper för att 
utforska, tolka och 
beskriva 
akutsjuksköterskors 
erfarenheter och känslor 
av att vårda patienter 
med psykisk sjukdom 

Kvalitativ 
fokusgruppstudie med 
10 deltagande 
sjuksköterskor 
uppdelat i fyra 
fokusgrupper. Data 
analyserades med hjälp 
av innehållsanalys och 
jämförande metoder. 
 

Maktlöshet och 
osäkerhet över de 
utmaningar som de 
stöter på med dessa 
patienter. 
Sjuksköterskorna hade 
goda kunskaper i triage 
vad gäller fysisk 
sjukdom men det var en 
utmaning när det gäller 
triage vad det gäller 
psykisk sjukdom. Såg 
patienterna som en 
utmaning. Vilja av att 
hjälpa patienterna men 
kämpade med bristande 
kunskaper av diagnos 
och behandling. Oro 
över att patienter 
utnyttjande personal 
eller sjukvårdssystemet. 
Miljö. Vill ha utbildning 
i krishantering. 

Hög 

Björkman, T., 
Angelman, T., & 
Jönsson, M. 
 
”Attitudes towards 
people with mental 
illness a cross-sectional 
study among nursing 
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somatic care” 
 
2008 
 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences 

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

Kvantitativ metod med 
frågeformulär som 
besvarades av 65 
registrerade 
sjuksköterskor. 
Pearson produkt-
moment korrelation 
användes för att hitta 
samband mellan 
variabler.  

Sjuksköterskor i den 
somatiska vården hade 
mer negativa attityder 
mot schizofreni och 
narkotikamissbruk när 
det gällde farlighet, 
oförutsägbarhet och att 
det skulle vara svårt att 
kommunicera med 
patienterna än vad 
psykiatrisjuksköterskor 
hade. 

Hög 



 

 

Zolnierek, C. D., & 
Clingerman, E. M. 
 
” A medical-surgical 
nurses perceptions of 
caring for a person 
with severe mental 
illness” 
 
2012 
 
Journal Of The 
American Psychiatric 
Nurses Association 

Att undersöka 
medicinsk-kirurgiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om att 
vårda en patient med 
allvarlig psykisk 
sjukdom i USA 

Kvalitativ beskrivande 
fallstudie genomfördes 
med en sjuksköterska. 
En intervjuguide fanns 
och sjuksköterskan fick 
även berätta själv om 
ett fall. Data 
analyserades med hjälp 
av innehållsanalys.  

Sjuksköterskans 
erfarenhet präglades av 
spänning, obehag, brist 
på professionell 
tillfredsställelse och 
svårigheter. 

Hög 

Obando Medina, C., 
Kullgren, G., & 
Dahlblom, K. 
 
” A qualitative study on 
primary health care 
professionals 
perceptions of mental 
health, suicidal 
problems and help-
seeking among young 
people in Nicaragua” 
 
2014 
 
BMC Family Practice 

Att undersöka hur 
primärvårdspersonal i 
Nicaragua uppfattar 
ungdomars psykiska 
problem, 
självmordproblem och 
hjälpsökandebeteende 

Data samlades in 
genom både 
observationer i 
primärvården samt via 
halvstrukturerade 
intervjuer med fem 
sjuksköterskor och sju 
läkare. En tematisk 
analysmetod användes 
för att analysera data.  

Ovillighet till att ta itu 
med ungdomar som 
hade självmordsproblem 
i primärhälsovården. 
Mest troligt att det 
härrör från känslor av 
inkompetens snarare än 
negativa attityder. Andra 
hinder för lämplig vård 
mot ungdomar med 
psykiska problem var 
brist på tid, brist på 
integritet, brist på 
personal, brist på 
utbildade personer och 
svårigheter med att 
kommunicera med 
ungdomar. 

Hög 

Poggenpoel, M., 
Myburgh, C. P. H., & 
Morare, M. N. 
 
” Registered nurses 
experiences of 
interaction with 
patients with mental 
health challenges in 
medical wards in 
Johannesburg” 
 
2011 
 
Journal Of Nursing 
Management 

Att undersöka och 
beskriva registrerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
integrera med patienter 
med psykiska 
utmaningar i medicinska 
avdelningar på ett 
offentligt sjukhus i 
Johannesburg. 

Data samlades in 
genom kvalitativa 
individuella 
fenomenologiska 
djupintervjuer med 
åtta sjuksköterskor. 
Data analyserades med 
hjälp av Teschs metod 
för öppen kodning.  

Det är tydligt att 
registrerade 
sjuksköterskor upplevde 
frustration, olycka, 
rädsla och uppfattning 
om fara när de 
integrerar med patienter 
med psykiska 
utmaningar på sina 
avdelningar. Detta kan 
tillskrivas bristande 
kunskap och färdigheter 
inom psykisk hälsa. 

Hög 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marynowski-Traczyk, 
D., & Broadbent, M. 
 
”What are the 
experiences of 
emergency department 
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department” 
 
2011 
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Att få förståelse för 
erfarenheterna som 
akutsjuksköterskor har 
av att vårda patienter 
med psykisk sjukdom på 
akuten. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med sex stycken 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
akutvårdsmottagning. 
Analysen utgick från 
hermeneutiskt 
fenomenologisk metod. 

Det som framkom av 
resultatet var att 
sjuksköterskorna ansåg 
tiden som en bristande 
del av vårdandet av 
psykiskt sjuka patienter, 
vårdmiljön påverkade 
vårdandet och 
sjuksköterskornas 
förståelse för 
patienterna. 

Hög 

Bjorkman, A., & 
Salzmann-Erikson, M. 
 
” When all other doors 
are closed: 
Telenurses´experiences 
of encountering care 
seekers with mental 
illness” 
 
2018 
 
International Journal 
Of Mental Health 
Nursing 

Att beskriva 
telefonsjuksköterskornas 
erfarenheter av att 
bemöta de som ringer 
angående en psykisk 
sjukdom 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 20 sjuksköterskor 
som arbetade med 
telefonrådgivning på 
1177. Data 
analyserades med hjälp 
av induktiv kvalitativ 
innehållsanalys.  

Telefonrådgivningen var 
mer utformad för att 
stödja somatiska besvär. 
Sjuksköterskorna tyckte 
att det var svårt att veta 
om patienterna ringde 
angående fysiska eller 
psykiska besvär. Stöd 
från psykiatriska 
specialister förbättrade 
telefonsjuksköterskornas 
egen kompetens och 
underlättade deras egna 
färdigheter. Samtal som 
rörde psykisk ohälsa 
ansågs vara 
tidskrävande. 
Sjuksköterskorna visade 
på en motvillig 
inställning till dessa 
samtal då de uppfattades 
som utmattande. 

Hög 
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