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SAMMANFATTNING    

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande på somatiska 
vårdavdelningar. Patienter upplever ofta att det uppstår vårdlidande i mötet med 
sjuksköterskor på grund av att de inte tas på allvar och att deras somatiska symtom 
förknippas med den psykiska ohälsan.                                                                                                                                      
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av 
psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning.                                                                                                                               
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes.                                            
Resultat: Utifrån metoden framkom tre teman: Sjuksköterskors inställning att vårda 
patienter med psykisk ohälsa, Sjuksköterskors kompetens att vårda, Vårdmiljöns 
förutsättningar för vårdandet. Sjuksköterskor upplever att det finns svårigheter att vårda 
patienter med psykisk ohälsa. Dessa svårigheter grundar sig i rädsla, kunskapsbrist, 
fördomar och tidsbrist.                                                                                                                                           
Slutsats: Slutsatsen som framkommer är att sjuksköterskor har en bristande kompetens, 
upplever rädsla, frustation och har en negativ inställning till att vårda denna patientgrupp. 
Detta leder till ett vårdlidande för patienten. En ökad kompetens hos sjuksköterskor kan 
bidra till att stigmatiseringen och rädsla inför att vårda denna patientgrupp minskar.  

Nyckelord: Litteraturstudie, Okunskap, Rädsla, Vårdlidande, Vårdmiljö 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ABSTRACT    

Background: Patients with mental disorder are frequent visitors of somatic care units. 
Patients suffer when met with nurses who do not take them seriously and associate their 
somatic symptoms with mental disorder.  
The purpose is to describe nurse experiences caring for patient with mental disorder in 
somatic care units. 
The method: A qualitative systematic review with a descriptive summary. 
Results: Using this method three themes appeared: Nurses attitude towards caring for 
patient with mental disorders, Nurses competence for caring, The environmental 
prerequisites for care. Nurses experience difficulties caring for patients with mental 
disorder. These difficulties are based on fear, lack of knowledge, stereotypes and lack of time. 
Conclusion: The conclusion is that nurses who are less competent, experience fear, 
frustration and have a negative attitude to caring for this patient group. This leads to 
patient’s suffering from a health condition. Increased competence among nurses can help to 
reduce stigmatization and fear when caring for this group of patients.  
 
Keywords: Care environment, Care suffering, Fear, Incompitent, Qualitative systematic 
review 
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1   INLEDNING    

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i samhället och därför är det av stor betydelse att 
sjuksköterskor får en ökad kunskap om psykisk ohälsa. Detta är ett intressant och aktuellt 
ämne och det ligger mycket fokus på ämnet psykisk ohälsa i samhället och i media. Intresset 
grundar sig i egna erfarenheter och möten med patienter som lider utav psykisk ohälsa på 
författarnas arbetsplatser som undersköterskor. På arbetsplatserna har författarna till 
examensarbetet upplevt att det finns en kunskapsbrist och osäkerhet bland sjuksköterskorna 
vid vård av patienter med psykisk ohälsa. Författarna till examensarbetet upplever att det är 
av stor betydelse att som sjuksköterskor ha en ökad kunskap om ämnet då möten med 
människor med psykisk ohälsa kommer att ske i den blivande rollen som sjuksköterskor. 
Patienter med psykisk ohälsa söker vård på både somatiska vårdavdelningar samt 
akutmottagningar på grund av samsjuklighet, därmed kommer sjuksköterskor oavsett 
arbetsplats att möta och vårda dessa patienter. Genom att få en större förståelse och ökad 
kunskap om detta ämne leder det till att sjuksköterskor på ett bättre sätt kan stödja och vårda 
patienter med psykisk ohälsa. En ökad kunskap bidrar även till att stigmatiseringen minskar 
hos sjuksköterskor och att negativa förhållningssätt byts ut mot förståelse. Examensarbetets 
författare har valt att skriva om sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som lider av 
psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning. Detta enligt önskemål från forskargruppen 
inom akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. 

2   BAKGRUND    

I detta avsnitt beskrivs och definieras centrala begrepp som använts i arbetet. Därefter 
beskrivs tidigare forskning som utgår från vetenskapliga artiklar. Sedan följer en beskrivning 
av lagar och styrdokument. Därefter redogörs det vårdteoretiska perspektivet och 
bakgrunden avslutas med en problemformulering.  

2.1   Centrala  begrepp    
Under rubriken centrala begrepp kommer återkommande begrepp i arbetet att beskrivas för 
att få en bättre förståelse för begreppens innebörd.  

Psykisk ohälsa omfattar två begrepp; syndrom och funktionsbegränsning. Syndrom 
innebär besvär med lindrigare begränsningar i livet medan funktionsbegränsning innebär en 
större begränsning i människans förmåga att studera, arbeta, behålla nära relationer samt 
vara aktiv på fritiden. Vid diagnos av psykisk ohälsa utgår sjukvården utifrån olika perspektiv 
vid bedömning av patienten. Dessa bedömningar avser personlighetsdrag, beteende, 
symtom, psykisk och kroppslig samsjuklighet, yttre omständigheter, påfrestningar, 
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substansbruk och förmåga att handha arbete, fritid och relationer. Psykisk ohälsa är något 
som finns i alla åldrar och detta leder till stora konsekvenser för människans välbefinnande 
och leder till ökade kostnader för samhället (Allgulander, 2017). Ett exempel på 
konsekvenserna av psykisk ohälsa i det svenska samhället är att 2016 begick 1129 människor 
fastställda suicid och två tredjedelar av dessa var män. Psykisk ohälsa är den mest avgörande 
faktorn till suicid (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Samsjuklighet innebär att en person har mer än en sjukdom samtidigt 
(Nationalencyklopedin, 2018). 

Stigmatisering är ett begrepp som används vid attityder mot psykisk ohälsa. Attityder till 
behandling är annorlunda vid psykisk ohälsa än vid somatiska sjukdomar. Ordet stigma kan 
beskrivas som kränkande egenskaper och fördomar gentemot psykisk ohälsa (Allgulander, 
2017).  

Somatisk vård innebär kroppslig vård som ges till patienter på en akutmottagning samt 
vårdavdelningar på ett sjukhus. Det här begreppet används på grund av att vårdandet av 
medicinska sjukdomar sker på dessa avdelningar. Soma kommer från det grekiska som 
betyder människokropp som skiljer sig ifrån det mänskliga psyket (Nationalencyklopedin, 
2018).  

2.2   Orsaker  till  psykisk  ohälsa  
Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsosjukdomarna i Europa, och drabbar mer än en 
tredjedel av befolkningen varje år (World Health Organisations, 2013). Psykisk hälsa 
definieras som ett tillstånd där människan klarar av normala påfrestningar i livet. Trots 
sjukdom är hälsa ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande (World Health 
Organisations, 2014). I dagens svenska samhälle är det cirka 20 procent av kvinnorna och 14 
procent av männen som lider av psykisk ohälsa och enligt Skärsäter (2014) finns det olika 
faktorer som gör att människan har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Faktorer som 
kan bidra till psykisk ohälsa är en stressande vardag och att människan aldrig hinner koppla 
av samt ekonomiska svårigheter. Psykisk ohälsa kan även utlösas på grund av en livshändelse 
som påverkar personens liv som till exempel skilsmässa, sjukdom, dödsfall eller plötsligt 
trauma. Oavsett vilken psykisk ohälsa som människan lider utav påverkar det den drabbades 
självkänsla och de roller som personen tidigare haft i livet förändras. Dessa förändringar är 
något som inte kan kontrolleras. Detta kan i sin tur leda till att människan känner en förlorad 
kontroll över sitt liv, vilket leder till en känsla av misslyckande.  

2.3   Tidigare  forskning    
I denna studie utgår forskningen ifrån personer som återhämtat sig ifrån allvarlig psykisk 
ohälsa. Det är av stor betydelse att personen fokuserar på orsaken till sin psykiska ohälsa för 
att kunna gå igenom återhämtningsprocessen och lättare kunna förstå och acceptera sin 
sjukdom. Patienterna beskriver att en central faktor som underlättar återhämtning från 
psykisk ohälsa är att skapa en ny mening ur sjukdomsupplevelsen. Återhämtning från den 
psykiska sjukdomen är inte nödvändigtvis att bli frisk från sjukdomen eller att bli av med 
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symtomen, utan det innebär att patienten känner kontroll över sin sjukdom och sin hälsa. 
När dessa personer som deltagit i studien förstår vad som har bidragit till deras psykiska 
ohälsa fick det personerna att känna mening och förståelse för sin egen sjukdom. Patienterna 
fick en större förståelse för hur sjukdomen har påverkat deras vardag och liv och det gör att 
patienterna lättare accepterar att leva med sin psykiska ohälsa (Schön, 2010a). Patienterna 
beskriver vikten av att människor som lider utav psykisk ohälsa ska möta andra människor 
som har haft psykisk ohälsa och återhämtat sig från detta. Att möta andra människor som 
har gått igenom liknande problem och återhämtat sig från psykisk ohälsa kan leda till att 
människan finner hopp och motivation att själv ta sig igenom denna psykiska ohälsa. Att 
träffa andra människor som lider av psykisk ohälsa kan göra att människan inte känner sig 
ensam i sin sjukdomsupplevelse och inte känner skam över sin sjukdom. En person som har 
återhämtat sig från psykisk ohälsa kan ge värdefulla och unika råd hur personen ska bearbeta 
och lära sig att leva med sjukdomen. Dessa råd upplever personerna i studien som unika och 
svårtillgängliga någon annanstans (Schön, 2010b). Patienterna ansåg att leva med psykisk 
ohälsa är när en människa upplever svårigheter att uppnå sina livsmål, leva självständigt, 
skapa hälsosamma relationer och behålla välbefinnande. Det är betydande att en människa 
som lever med psykisk ohälsa får kontroll över sin psykiska ohälsa genom att sätta sina egna 
mål och utveckla sina egna styrkor. Människor med psykisk ohälsa har ofta svårigheter att nå 
sina mål speciellt faktorer som är relevanta för återhämtningsprocessen som att leva ett 
självständigt liv, känna välbefinnande och skapa sunda relationer. I studien så läggs fokus på 
att varje människa kan uppnå välbefinnande genom att utföra någon form av aktivitet som 
stärker deras självkänsla. Aktiviteterna kan vara både fysiska och utmanande, som till 
exempel att utsätta sig för höga höjder eller aktiviteter i lugnare former som till exempel 
hantverk och konst (Moxham, 2017). Denna studie utgår ifrån en intervju med en kvinna 
under kvinnans resa till att finna välbefinnande i sin psykiska ohälsa. Upplevelsen av sin 
psykiska ohälsa är en unik och en personlig resa för varje människa och det är fyra faktorer 
som bidrar till detta. Dessa faktorer är att hitta mening med livet, finna hopp, ta ansvar för 
sin återhämtning och ändra uppfattning om sin identitet. I studien framgår det hur 
avgörande det är med personligt ansvar för den psykiska ohälsan för att kunna uppnå 
återhämtning. Det som framgår i studien har visat att med professionell hjälp är det lättare 
att människan som lider av psykisk ohälsa kan uppnå personligt ansvar. Vilket leder till att 
det blir lättare för människan att leva med psykisk ohälsa och trots detta kunna få ett 
värdefullt liv (Thomas & Rickwood, 2015). 

Patienterna beskriver hur betydelsefullt det är med patientberättelser för att påverka 
vårdandet av psykisk ohälsa. Vårdandet behöver inte handla om att ta bort alla problem utan 
att istället förändra patientens syn på sin egen sjukdom och tillståndet patienten befinner sig 
i. En patient med psykisk ohälsa kan inte alltid bli botad från den psykiska ohälsan men kan 
få en annan syn och lära sig att leva med sin sjukdom. Patienter ansåg att det är betydande 
att sjuksköterskorna ger en human vård och att det är höga krav för att sjuksköterskorna ska 
kunna ge detta till patienter med psykisk ohälsa. En av patienterna berättar att de behöver 
mer lugn miljö än andra patienter. Patienten beskriver att människor med psykisk ohälsa 
kräver mer vård än somatiska patienter och att vissa sjuksköterskor klarar av att vårda denna 
patientgrupp. Patienterna beskriver vidare att människor med psykisk ohälsa upplever att de 
kan hitta den vård och det stöd de behöver från sjuksköterskor och andra patienter på en 
somatisk vårdavdelning. Samtidigt upplever även dessa patienter att vården står inför 
sjuksköterskor och annan personal som inte verkar kunna ge rätt sorts vård eller bryr sig om 
att skapa en relation till patienterna. En av patienterna som deltog i studien beskriver att vid 
ett tillfälle la patienten en plastpåse över huvudet, och en sjuksköterska kom fram och tog av 
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plastpåsen utan att säga ett ord. Patienten uppgav att den inte intog mat under tre veckors tid 
men ingen i personalen reflekterade över det. Patienten har känslan av att sjuksköterskor 
som arbetar på avdelningen inte bryr sig om patienterna. Patienter med psykisk ohälsa som 
har tidigare erfarenhet av privat vård upplever att det finns mer tillgängliga resurser och 
förståelse av vårdandet gentemot denna patientgrupp från sjuksköterskor som arbetar där, i 
jämförelse med sjuksköterskor som arbetar inom allmän somatisk vård. En av patienterna i 
studien berättar att några få sjuksköterskor på ett allmänt sjukhus vill vårda patienterna, 
men de flesta sjuksköterskor vet inte hur de ska hantera patienter med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor på ett privat sjukhus finns där för patienter när behovet finns men det 
upplever inte patienterna att de fick från sjuksköterskor på ett allmänt sjukhus (Ridge, 2012).  

Patienterna beskriver att huvudproblemet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa är 
klyftan mellan hälso- och sjukvården och denna patientgrupps hälsobehov. Detta är något 
som identifierats hos både patienter och på organisationsnivå. Studien visar att det somatiska 
hälsovårdssystemet har svårigheter att stödja patienter med psykisk ohälsa som har en 
samsjuklighet med somatisk sjukdom samtidigt. Det framgår även att det somatiska systemet 
är uppbyggt på ett sätt som gör att patienterna behöver ha en egen förmåga att ta kontakt 
med vårdavdelningar, vilket är ett problem för denna patientgrupp. Ett annat hinder som 
framgår är den bristande kontakten mellan olika hälsovårdsorganisationer (Björk Brämberg, 
Torgerson, Norman Kjellström, Wellin & Rusner, 2017). Patienter med psykisk ohälsa 
upplever hinder med tillgång till somatisk vård. Patienterna beskriver att tillgängligheten till 
att få somatisk vård upplevs svår på grund av långa väntetider till primärvården vilket leder 
till ökat tryck på akutmottagningar. De upplever även att vid rapporter från en sjuksköterska 
till en annan utförs på ett kränkande sätt, där deras egna fördomar och slutsatser tydligt 
uttrycks. Patienterna beskriver att de inte fick fullständig information om deras somatiska 
vård samt så förminskades deras egenupplevda symtom av sjuksköterskorna på avdelningen 
(Kaufman, McDonell, Cristofalo & Ries, 2012).  

Resultatet i studien visar att patienter med psykisk ohälsa, självstigmatisering och kognitiv 
funktionsnedsättning i samband med somatiska vårdavdelningars bristande kunskap om 
psykisk ohälsa är faktorer som utgör ett hinder för att få somatisk vård. Alla patienter som 
deltog i studien identifierade att självstigmatiseringen ansågs som ett hinder för tillgång till 
vård. De beskrev utifrån tidigare erfarenheter att de inte blev trodda på eller blev tagna på 
allvar på somatiska vårdavdelningar. Detta i kombination med egna tankar om den psykiska 
ohälsan skapar ibland tvivel hos patienterna om hur verkliga de somatiska symtomen är. 
Tidigare erfarenheter av att söka vård på till exempel en akutmottagning har lämnat 
patienter med intrycket att psykisk ohälsa används som en ram för tolkning av de somatiska 
symtomen. En av patienterna i studien berättar om en rädsla inför att söka vård på en 
somatisk avdelning. När patienten söker vård på grund av somatisk ohälsa upplever 
patienten en rädsla inför att symtomen inte ska tas på allvar, förklaras bort eller direkt 
förknippas med den psykiska ohälsan samt biverkningar från medicineringen (Björk 
Brämberg m.fl., 2017). Det framgår att människor med psykisk ohälsa upplever att 
sjuksköterskorna är opersonliga, att de saknar empati och borde ha mer förståelse för 
människor med psykisk ohälsa. Patienterna upplever att sjuksköterskorna fokuserar på deras 
psykiska tillstånd istället för det fysiska, att de skyller deras fysiska besvär på den psykiska 
ohälsan och detta leder till att dessa patienter känner sig missnöjda med vården (McCabe & 
Leas, 2008). Det upplever även patienter med psykisk ohälsa i denna studie, att de ofta 
känner sig missförstådda av sjuksköterskor. Detta leder till en känsla av sårbarhet, ensamhet, 
känsla av diskriminering samt isolering (Shattel, McAllister, Hogan & Thomas, 2006). 
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Det framgår att patienterna upplever att sjuksköterskor har svårt att skilja deras fysiska och 
psykiska problem ifrån varandra och att sjuksköterskorna undviker att ställa 
diagnos. Patienterna upplever att sjuksköterskorna anser att patienterna saknar förståelse 
och kompetens att ha insikt över den egna hälsan. När patienterna med psykisk ohälsa 
beskriver sina fysiska besvär upplever de att sjuksköterskorna inte gör 
någon ansträngning eller undersökning för att kontrollera dessa besvär och att 
sjuksköterskorna ifrågasätter eller ignorerar deras fysiska besvär. Om fysiska hälsoproblem 
inte kontrolleras, undersöks eller åtgärdas finns det risk för en förtidig död. Ett exempel i 
studien är att en patient har en hjärtsjukdom men sjuksköterskorna avvisar dessa symtom 
och sa att det beror på ångest och patienten dog på grund av fel diagnos på grund av sin 
psykiska ohälsa. Detta leder till att patienterna känner sig mer sårbara och att de inte tas på 
allvar (Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung & Stanton, 2016). Patienter som lider av 
psykisk ohälsa berättar att när de uppsöker vård på en somatisk vårdavdelning blir ofta fysisk 
sjukdom oupptäckt. De upplever att omedvetenheten hos sjuksköterskor angående deras 
psykiska ohälsa leder till att personalen förminskar oron över fysiska sjukdomar eller direkt 
tolkar symtomen som att de är kopplade till den psykiska ohälsan. Vidare berättar 
patienterna i denna studie att de ofta stöter på vanliga problem när de söker kontakt på en 
mottagning, behöver vänta på sin tur samt behöver integrera kontakt med personal i 
receptionen. Denna process med att sitta ned i väntrummet och vänta på en tid i en miljö 
med mycket ljud och med andra patienter leder till att dessa patienter upplever en rastlöshet 
och ångest (Happell, Scott & Platania-Phung, 2012).  

2.4   Lagar  och  styrdokument  
Som allmänsjuksköterska kommer möten att uppstå med patienter som lider av psykisk 
ohälsa, både inom psykiatrin och på somatiska vårdavdelningar. Därför är det av betydelse 
att som sjuksköterska se varje enskild individ och utforma behovet av vård utifrån den unika 
människan. Sjuksköterskans roll är att stödja patienten att återfå hälsa och uppleva 
välbefinnande, så att patienten kan återgå till en tillfredställande och normal vardag. Att 
vårda en människa som lider av psykisk ohälsa kan vara utmanande och omskakande och 
som sjuksköterskor kommer möten med människor som är sårbara, lider och som ibland har 
en bakgrund som är svår att förstå att ske. I detta möte mellan patient och sjuksköterska kan 
det bidra till en ökad förståelse för människors olika bakgrunder och livshistorier, och det 
kan leda till en ökad insikt och ömsesidighet hos sjuksköterskorna (Skärsäter, 2014).  

Sjuksköterskans ansvar enligt ICN:s etiska kod innefattar fyra olika områden. Dessa områden 
innebär att förebygga sjukdom, lindra lidandet, återställa hälsa och främja hälsa. Vården ska 
alltid ges med omsorg och respekt och alla människor har rätt till samma vård oavsett 
bakgrund, hudfärg, sjukdom samt kultur. Sjuksköterskan har även ett ansvar att vid behålla 
en god miljö och ska vara medveten om miljöns betydelse för hälsa. De har också ett ansvar 
att öka allmänhetens förtroende vad gäller vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt Socialstyrelsen ska alla människor ha rätt till en jämlik vård med god kvalité och 
vården ska vara kunskapsbaserad, detta även om patienten lider av psykisk ohälsa. I dagens 
samhälle ser det inte ut så. För att vården ska bli bättre för människor som lider av psykisk 
ohälsa har Socialstyrelsen tagit fram en strategi med fem olika områden. Dessa områden 
innefattar förebyggande och främjande insatser, delaktighet och rättigheter, utsatta grupper, 
tillgängliga insatser samt ledarskap och organisering (Socialstyrelsen, 2016). 
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2.5   Teoretiskt  perspektiv    
Eriksson (2014) beskriver att en människa är en unik enhet som består av kropp, själ och 
ande. För att uppnå hälsa behöver människan hitta en balans mellan dessa faser. Människan 
vill uppleva tro och hopp samt ge och få kärlek. Vidare beskrivs att när en människa blir sjuk 
och hälsan blir hotad måste människan lära sig att förändra sitt sätt att leva. Eriksson menar 
att om en människa upplever lidande kan människan trots det känna ett tillstånd av hälsa.  

Varje människa ska inom vården behandlas som den unika människan och vårdaren ska 
bekräfta patienten och dennas behov annars kan vårdlidande uppstå, vilket är ett onödigt 
lidande. Vårdlidande uppstår när det blir en klyfta mellan patienters behov och begär och 
sjuksköterskans kunskap, attityd och hållning till den lidande patienten. När en människa 
upplever lidande så kan personen känna att den inte lever upp till sina och andra i sin 
omgivnings förväntningar. När människan känner tanken av att inte kunna leva upp till sina 
förväntningar så kan personen känna en kamp mellan det personen är rädd för och det 
personen vill, detta menar Eriksson är lidandets kamp. Varje människas lidande är unikt och 
kan vara relaterat till kroppen men även själsligt och andligt. Varje patient måste möta och 
acceptera sitt lidande, därför behöver sjuksköterskan vara öppen för att hjälpa patienten så 
personen kan försonas med sitt lidande (Eriksson, 2014).  

Eriksson (2014) menar att en vårdrelation mellan vårdgivare och patient är grunden för 
vårdandet. I vårdrelationen ska patienten känna att det finns utrymme för att förmedla sina 
personliga behov, begär och problem. En vårdrelation bygger på ömsesidighet och förtroende 
för varandra, och det krävs att både vårdgivare och patient är öppna för att ingå i en 
vårdrelation. Syftet med en vårdrelation är att stödja patientens hälsoprocess och den ska 
grunda sig på kunskap och etiska förhållningssätt. Om sjuksköterskan inte bygger en relation 
med patienten så försvårar det arbetet med att hjälpa patienten att uppnå sitt hälsobehov. 

Eriksson (2014) beskriver teori om begreppet vårdkultur, vilket innebär att beskriva miljön. 
Vårdkulturen har en avgörande betydelse för människans hälsa då miljön och kulturen där 
människan befinner sig i har en betydande roll för att kunna uppnå hälsa. Inom hälso-och 
sjukvården finns det både vårdande och icke vårdande kulturer. En icke vårdande kultur 
innebär att människan upplever en negativ stämning som känns i omgivningen. Däremot är 
istället en vårdande kultur en miljö som är inbjudande. Eriksson menar att det finns tre olika 
världar, dessa världar är den yttre världen, den mellersta världen och den inre världen. Alla 
dessa världar finns hos människan samtidigt och påverkar hela tiden varandra. Den yttre 
världen innebär omgivningen som finns runt omkring människan till exempel möbler, färger 
och luften. Den mellersta världen är den värld som skapas mellan människor, där integrering 
sker och det är här vårdkulturen får uttryck. Tredje världen är den inre världen som är den 
mest privata världen hos människan.  

2.5  Problemformulering    
I dagens samhälle är det många människor som lider av psykisk ohälsa och det är en av de 
största folkhälsosjukdomarna. Därför kommer sjuksköterskor att möta människor som lider 
av psykisk ohälsa inom somatisk vård. Tidigare forskning visar att för att kunna återhämta 
sig från psykisk ohälsa behöver människan få en insikt för och acceptera sin sjukdom. Den 
sjuka människan behöver få förståelse för bakgrunden och orsaken till sjukdomen för att 
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kunna återhämta sig och leva ett hälsosamt liv. Fördomarna bidrar till att patienter med 
psykisk ohälsa undviks och inte får den vård de har rätt till samt att det skapas ett lidande för 
denna patientgrupp. Det framgår även att patienter med psykisk ohälsa inte upplever att 
deras fysiska besvär tas på allvar vid uppsökande av somatisk vård och det har i vissa fall lett 
till svåra komplikationer där fel diagnos har getts till patienter. Patienterna upplever att 
sjuksköterskorna i vissa fall direkt kopplar deras fysiska symtom som en orsak till den 
psykiska ohälsan. Enligt det vårdteoretiska perspektivet ska sjuksköterskor se helheten hos 
människan och vårdandet ska bygga på en relation mellan patienter och sjuksköterskor. 
Detta är något som brister i vårdandet och konsekvenserna utav detta leder till att patienter 
med psykisk ohälsa blir underbehandlade och feldiagnostiserade. Därför är det av betydelse 
att sammanställa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa på 
somatiska vårdavdelningar. Det kan leda till att minska stigmatiseringen och förhoppningsvis 
förändra sjuksköterskors negativa syn på att vårda patienter med psykisk ohälsa till något 
positivt.  

3   SYFTE  

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som lider av psykisk 
ohälsa på en somatisk vårdavdelning.  

4   METOD    

I detta arbete används Evans (2002) systematiska litteraturstudie med beskrivande syntes 
som metod. Evans (2002) beskriver denna metod genom att resultatsdelen i tidigare 
forskning analyseras på ett sätt där personliga värderingar undviks i så stor utsträckning som 
möjligt för att sammanställa en egen resultatsdel utifrån artiklarna. Denna metod har valts 
eftersom examensarbetet grundar sig i en kvalitativ studie. Enligt Friberg (2017) så är en 
kvalitativ metod lämplig att använda när syftet utgår från att beskriva upplevelser. I det här 
arbetet används endast kvalitativa artiklar eftersom syftet utgår ifrån att beskriva 
upplevelser.  

En systematisk litteraturstudie innebär en analys som sker i fyra steg. Det första steget i 
analysen innebär att samla in relevanta vetenskapliga artiklar som sökts fram genom de 
valda sökkriterierna. I steg två läses artiklarna grundligt och här plockas de hittade 
nyckelfynden ut. I det tredje steget utses teman och subteman och i det sista steget 
sammanfattas resultatet i löpande text (Evans, 2002).  
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4.1   Datainsamling  och  urval    
I detta arbete har det använts kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har sökts fram 
via CINAHL plus och PubMed och kriterierna som sökningarna har utgått ifrån är att 
artiklarna ska vara granskade samt tillgängliga i fulltext. Artiklar som är granskade innebär 
att de har kvalitetsgranskats, håller en hög standard och lästs av experter inom ämnet. 
Sökorden som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är formulerade utifrån syftet. De 
vetenskapliga artiklarna har sökts fram via avancerad sökning i CINAHL plus och PubMed 
och sökorden som användes var nurse, caring, mental illness, mental disorders, hospital, 
emergency departement, attitudes och experience. Dessa ord har använts i följd och enskilt i 
kombination med ”AND” och ”OR”. Ett exempel på hur detta har använts är ”caring and 
mental illness patient and emergency departement”. Sökningarna har gjorts med trunkering 
för att få med ordets alla stavningar och böjningar, ett exempel vid användning av trunkering 
är med ordet nurse. Artiklarna som använts har inte utgått från ett specifikt land utan 
kommer ifrån olika länder och det har inte gjorts några avgränsningar gällande kön och 
ålder. Artiklarna som har sökts fram i detta arbete var först begränsade från år 2013 till 2018. 
Denna sökning gav endast resultat på fyra artiklar som är relevanta utifrån syftet, därför 
utökades begränsningen från 2008 till 2018. Efter denna utökning saknades fortfarande tre 
artiklar, därför utökades begränsningen från 2000 till 2018. Alla artiklar som har använts i 
detta arbete är skrivna på engelska. Inklusionskriterierna var artiklar som utgick från 
allmänsjuksköterskans perspektiv, att vården utgick från en somatisk vårdavdelning och att 
artiklarna var granskade. Exklusionskriterierna var artiklar som utgick från 
psykiatrisjuksköterskors eller patienters perspektiv, dessa valdes bort då det inte är relevant 
utifrån syftet som utgår från allmänsjuksköterskors perspektiv.  

Artiklarna som valdes ut till arbetet startade med att titeln till artikeln lästes och om den 
verkade relevant så lästes sammanfattningen och syftet i artikeln. Efter att detta gjorts 
sållades vissa artiklar bort då de inte höll kvalitén eller var relevanta utifrån det valda syftet. 
De artiklar som examensarbetares författare inte ansåg höll kvalitén var artiklar som inte 
uppnådde kvalitetsgranskningen. De artiklar som var lämpade utifrån sammanfattningen 
fortsattes att granskas och detta gjordes utifrån Fribergs (2017) kvalitetsfrågor. Nio 
kvalitetsfrågor valdes ut och utifrån dessa frågor granskades artiklarnas kvalité och om de 
kunde användas i examensarbetet. Dessa nio kvalitetsfrågor valde författarna till 
examensarbetet på grund av att dessa frågor ansågs relevanta och användbara inför 
granskningen. De frågor som valdes bort uppfattade författarna till examensarbetet som 
svåra att tolka innebörden av. Kvalitetsgranskningen delades in i tre kategorier, där varje 
artikel som granskats fick poäng utifrån kvalitetsfrågorna. Om artikeln fick noll-fyra poäng 
togs artikeln bort, fick den fem-sex poäng var artikelns kvalité medel och vid sju-nio poäng 
var kvalitén på artikeln hög (se bilaga C). Efter dessa steg gjorts valdes elva artiklar ut som 
ansågs lämpade att användas till examensarbetet och dessa artiklar skrevs sedan in i en 
artikelmatris (se Bilaga A).  

4.2   Dataanalys  
I detta arbete har en litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) använts 
som analysmetod.  Denna metod innebär att sammanställa kvalitativa artiklars resultatsdel 
för att skapa och sammanställa ett eget resultat. 
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Enligt Evans (2002) inleds det första steget med att utifrån det valda syftet komma fram till 
användbara sökord till sökningen av vetenskapliga artiklar. Detta steg beskrivs under 4.1. 
Dessa sökningar gav resultat till tolv kvalitativa artiklar som besvarade det valda syftet. 
Artiklarna lästes därefter igenom noggrant och resultatsdelen granskades.  

I det andra steget enligt Evans (2002) så läses artiklarna ordentligt och nyckelfynd plockas 
ut. Författarna till examensarbetet delade in artiklarna i siffror från ett till tolv utifrån 
artikelmatrisen för att kunna hitta nyckelfynd. Därefter gick artiklarnas resultatsdel igenom 
noggrant och sökandet efter nyckelfynd startade genom att leta efter meningar eller stycken 
som var relevanta utifrån det valda syftet. Dessa meningar eller stycken skrevs ner på papper 
och klipptes sedan ut med numrering på baksidan så det underlättade att veta vilken artikel 
nyckelfynden var tagna ifrån. Därefter markerades kortare meningar och ord i det valda 
nyckelfyndet som var relevant i stycket med en överstrykspenna. Sedan skapades en 
diskussion mellan författarna om de 80 funna nyckelfynden och varför dessa var relevanta 
utifrån det valda syftet. Efter att en diskussion har förts så sållades 20 nyckelfynd bort som 
inte besvarade syftet. Det som då återstod var 60 nyckelfynd. Varje nyckelfynd lästes sedan 
igenom och placerades under olika teman. Det skapades totalt åtta olika preliminära 
huvudteman som varje nyckelfynd placerades under. Ett par exempel på dessa preliminära 
huvudteman var vårdrelation och positiv attityd, dessa teman valdes senare i arbetet bort.  

I det tredje steget enligt Evans (2002) jämfördes likheter och skillnader i de utvalda 
nyckelfynden. Utifrån detta skapades nya teman, det ledde till tre teman. Under detta steg 
sållades även fler nyckelfynd ut som inte passade in under något tema och som inte 
besvarade det valda syftet. Nyckelfynden som då återstod var 50 stycken. Dessa tre teman 
ledde sedan till sex tillhörande subteman. Dessa subteman framkom utifrån avgränsningar 
från varje tema och delades in i olika underrubriker. I det fjärde steget så sammanställs det 
analyserade resultatet från de funna nyckelfynden och dessa sammanfattas och förklaras i 
löpande text (Evans, 2002). De teman och subteman som framkom blev till rubriker i den 
löpande texten och här hänvisas resultatet till ursprungsartiklarna för att ge en ökad 
trovärdighet. I den löpande texten har det använts citat för att beskriva hur sjuksköterskor 
upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  

Tabell 1. Artikelnummer, exempel på nyckelfynd, teman och subteman.  

Art. Nr Nyckelfynd Tema Subteman 
 

8. 
”The patient being agitated 
physically or verbally 
aggressive or refusing an 
aspect of care” 

Sjuksköterskors 
inställning till att vårda 
patienter med psykisk 

ohälsa 

Negativ inställning 
mot psykisk ohälsa 

 
1. 
 

”Patient with SMI were 
described as difficult to get to 
know” 

 
5. 

”Nurses reveabel that they 
feard mentally ill people in 
their wards” 

Rädsla för att vårda	   
 

6. 

”They related this attitude to 
feeling threatened due to their 
lack of control versus their 
sense of responsibility to 
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maintain the health and safety 
of the people in their care.”  

 

5   ETISKA  ÖVERVÄGANDEN    

Detta arbete har utgått från CODEX (2017), vilket innebär riktlinjer och lagar för 
forskningsprocessen. I forskningsprocessen har hänsyn tagits till att artiklarna och 
forskningen är av god kvalité och håller en god standard. Referenserna har refererats enligt 
American psychological association. Enligt CODEX (2017) så är det viktigt att inte använda 
sig av oredlighet i forskning, vilket innebär att inte plagiera, förfalska, använda sig av andras 
vetenskapliga resultat samt fuska. Att plagiera innebär att kopiera andras texter/arbeten eller 
att endast ändra några få ord i texten utan att referera till författaren som skrivit texten.  

Svårigheter som möttes i skrivandet av examensarbetet var att tolka de vetenskapliga 
artiklarna som var skrivna på engelska. Eftersom att författarna till detta arbete inte har 
engelska som modersmål kan det försvåra tolkningen av artiklarna och dess innebörd. Detta 
leder till att misstolkningar av artiklarna kan uppstå. Till hjälp med att tolka de vetenskapliga 
artiklarna har google translate, stora svensk-engelska ordboken samt synonymer.se använts 
som stöd och hjälpmedel. 

6   RESULTAT  

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning. I analysarbetet så framkom det tre teman 
och dessa tre teman var sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med psykisk 
ohälsa, sjuksköterskors kompetens att vårda och vårdmiljöns förutsättningar för vårdandet. 
Dessa tre teman hade två tillhörande subteman var.  

Tabell 2. Teman och subteman. 

Teman Subteman 
 

Sjuksköterskors inställning till att vårda 
patienter med psykisk ohälsa 

 

 
Negativ inställning mot psykisk ohälsa 

Rädsla för att vårda 

 
Sjuksköterskors kompetens att vårda 

 
Ökad kunskap och utbildning 

Komplikationer och svårigheter i vårdandet 
 

Vårdmiljöns förutsättningar för vårdandet 
 

Tidsbrist 
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 Lokaler, rutiner och vårdkultur 
 

6.1   Sjuksköterskors  inställning  till  att  vårda  patienter  med  psykisk  
ohälsa  

I detta tema ”Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa” 
framkom två subteman, ”Negativ inställning mot psykisk ohälsa”, ”Rädsla för att vårda”. 
Under detta temat beskrivs sjuksköterskors attityder och känslor inför att vårda patienter 
med psykisk ohälsa. På grund av sjuksköterskors osäkerhet att vårda patienter med psykisk 
ohälsa ledde detta till en rädsla att vårda denna patientgrupp.  

6.1.1   Negativ  inställning  mot  psykisk  ohälsa  

När det kom till omvårdnad av människor med psykisk ohälsa var inställningen ifrån 
sjuksköterskor övervägande negativ. I intervjun beskrev sjuksköterskorna att på grund av 
kulturen på arbetsplatsen i kombination med bristande insikt om psykisk ohälsa bidrog detta 
till negativa inställningar mot denna patientgrupp. Sjuksköterskors inställningar gentemot 
att vårda patienter med psykisk ohälsa hade i denna studie visat sig vara mycket varierande. 
Detta var kopplat till den stigmatisering som fanns som påverkade sjuksköterskors förmåga 
att vårda denna patientgrupp. Trots att negativ inställning uttrycktes hos hälften av alla 
deltagare i studien så uttrycktes även en stark önskan att kunna vårda patienter med psykisk 
ohälsa på vårdavdelningarna. Vissa sjuksköterskor uttryckte att de inte föredrog att vårda 
patienter med psykisk ohälsa och skulle inte göra det om de hade ett val. Vissa sjuksköterskor 
ansåg även att denna yrkesroll inte hade förmåga att genomföra vårdande av denna 
patientgrupp. Sjuksköterskorna i studien hade också mycket starka personliga åsikter som 
var negativa gentemot dessa patienter, här kommer två exempel på detta. ”They can be really 
agitated… and they can be aggressive… they don’t realise that you’re trying to help them, they 
see you as the bad guy” (Reed & Fitzgerald, Attitudes, stycke 3). Nästa exempel är ”We’re 
trained to be carers… not trained to hold people down and use things against their will” 
(Reed & Fitzgerald, Attitudes, stycke 3). Negativa inställningar och erfarenhet visade att 
sjuksköterskor ansåg att patienter med psykisk ohälsa inte uppskattade vården och inte var 
samarbetsvilliga. Sjuksköterskorna förknippade denna patientgrupp med ett svårt beteende 
och svårigheter att vårda dessa patienter. Att öka medvetande, vara kritisk mot sig själv och 
sina fördomar ger en ökad förståelse och minskar missförstånd hos sjuksköterskor gentemot 
människor med psykisk ohälsa (Dimoand Zolnierek & Clingerman, 2012; Mavundla, 2000; 
Noblett m.fl., 2017; Reed & Fitzgerald, 2005). 

6.1.2   Rädsla  för  att  vårda  

Sjuksköterskorna beskrev att de fruktade att vårda patienter med psykisk ohälsa på 
somatiska avdelningar. De kände även en frustration inför att vårda denna patientgrupp, 
vilket enligt sjuksköterskorna var sorgligt då denna patientgrupp blev lidande på grund av 
detta. Sjuksköterskorna beskrev att patienter med psykisk ohälsa hade ett beteende där 
patienterna ofta var fysiskt och verbalt aggressiva och att patienterna vägrade vård. 
Konsekvenserna av detta beteende ledde till att sjuksköterskor undvek att gå in till dessa 
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patienter på grund av rädsla att bli skadade och vård uteblev hos denna patientgrupp. 
Sjuksköterskorna i studierna beskrev att sjuksköterskor upplevde att det fanns rädsla att 
möta denna patientgrupp för att patienterna var oförutsägbara och för att det fanns en risk 
för sjuksköterskorna att fara illa på grund av patienterna (Macneela, Scott, Treacy, Hyde & 
O’Mahony, 2012; Mavundla, 2000; Noblett m.fl., 2017).  

Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla inför att själva bli skadade och även att andra far illa 
som patienter och andra personer på avdelningen i vårdandet av patienter med psykisk 
ohälsa. Sjuksköterskorna uttryckte även en känsla av sårbarhet både professionellt, juridiskt 
och etiskt på grund av sättet att vårda dessa patienter för att undvika att på något vis bli 
skadade. Vidare lyfte sjuksköterskor att vård av patienter med psykisk ohälsa krockade med 
arbetssäkerheten eftersom sjuksköterskorna inte kände sig kunna förutsäga beteende eller ha 
kontroll över situationen för denna patientgrupp. Detta ledde till ett nedsatt välbefinnande 
på både det fysiska och psykiska planet, vilket i sin tur skapade en ångest hos 
sjuksköterskorna. Vissa sjuksköterskor i denna studie uttryckte en känsla av obekvämhet att 
vårda patienter med psykisk ohälsa. De relaterade denna känsla till att känna sig hotad på 
grund av bristen på kontroll jämfört med sjuksköterskornas ansvar för att upprätthålla en 
säker vård mot patienter och annan personal på avdelningen (Reed & Fitzgeralds, 2005).  

Vidare lyfte sjuksköterskorna att tidigare negativa personliga vårdupplevelser eller 
erfarenheter från att vårda patienter med psykisk ohälsa ledde till att sjuksköterskornas 
uppfattning om att risken för skador ökade vid vårdandet av denna patientgrupp. ”One of the 
nurses was attacked and… physically beaten really badly… but that was enough to realise that 
these people can be really, really dangerous.” (Reed & Fitzgerald, Fear, stycke 7). Dessa 
tidigare vårdupplevelser skapade en känsla av rädsla inför denna patientgrupp vilket 
påverkade förmågan att vårda dessa patienter. Sjuksköterskorna undvek och avlägsnade sig 
från situationer som innebar patientkontakt med patienter som led av psykisk ohälsa. ”… 
Mmm, keep your distance. Yeah, probably not the best treatment for them, but… well it’s my 
way of coping. It’s an avoidance issue …” (Reed & Fitzgerald, Fear, stycke 8). Flera 
sjuksköterskor beskrev att de undvek att ha en djupgående konversation om patienters 
psykiska ohälsa på grund av rädsla för att det kan ge fel effekt. De menade att de oroade sig 
över att de kan skada patienten de vårdar och ökar risken för fara för sig själv och andra på 
avdelningen genom att bara säga fel sak eller fel ord (Reed & Fitzgerald, 2005).  

6.2   Sjuksköterskors  kompetens  att  vårda  
I det här temat ”Sjuksköterskors kompetens att vårda” framkom det två subteman, ”Ökad 
kunskap och utbildning”, ”Komplikationer och svårigheter i vårdandet”. Under detta tema 
lyftes det fram att det fanns ett ökat behov av utbildning inom psykisk ohälsa hos 
sjuksköterskor. Att sjuksköterskor tvivlade på sina tidigare kunskaper och erfarenheter hade 
även en betydande roll för det här temat. Konsekvenserna av bristande kompetens ledde till 
svårigheter i vårdandet av denna patientgrupp, vilket beskrivs nedan.  

6.2.1   Ökad  kunskap  och  utbildning  

Det har i studierna identifierats att sjuksköterskor upplevde att behovet av en mer specifik 
utbildning inom psykisk ohälsa behövdes samt att det även skulle finnas en större 
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tillgänglighet till psykiatrisjuksköterskor på somatiska avdelningar. Sjuksköterskorna trodde 
att utan dessa två nämnda faktorer var vården av patienter med psykisk ohälsa ett bekymmer 
och att situationen sannolikt inte kommer att förbättras under den närmsta tiden. 
Sjuksköterskorna ansåg att utbildning och ökad information om psykisk ohälsa kan förändra 
negativa stereotyper och kan ha en positiv inverkan på hur sjuksköterskor bemöter patienter 
med psykisk ohälsa (Arnold & Mitchell, 2008; Dimoand Zolnierek & Clingerman, 2012).  

Sjuksköterskorna upplevde att de har bristande erfarenheter om psykisk ohälsa. Om 
sjuksköterskor hade mer utbildning och erfarenhet om psykisk ohälsa leder detta till en mer 
positiv attityd mot denna patientgrupp. Om sjuksköterskor hade tydliga riktlinjer hur de ska 
skapa en vårdrelation med patienter med psykisk ohälsa och hur de skulle hantera deras 
olika symtom ledde det till att sjuksköterskor blev mer trygga i sina roller och det kan främja 
en mer positiv syn på psykisk ohälsa. En bättre förståelse för psykisk ohälsa kommer leda till 
en bättre vård för patienter som lider av psykisk ohälsa. I en annan studie framgick det att 
sjuksköterskor på en akutmottagning inte var bekant med lagstiftning som styr vården inom 
psykiatrin och att sjuksköterskor inte hade kunskap att vara förberedd att hantera denna 
patientgrupp. Behov av utbildning sågs bland sjuksköterskor för att förbättra 
kommunikation, bedömning och hantering av patienter med psykisk ohälsa. Med tanke på 
att psykisk ohälsa ökar i samhället är utbildning viktig för att säkerställa vården för denna 
patientgrupp men även för sjuksköterskors säkerhet på akutmottagningen. Sjuksköterskorna 
upplevde att de behövde de kunskaper och erfarenheter som krävdes av en vårdgivare för att 
kunna vårda patienter som led av psykisk ohälsa på olika vårdavdelningar. Sjuksköterskorna 
berättade att de hade en brist på kommunikations- och samtalsfärdigheter vilket i sin tur 
förhindrade vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor som hade mer 
kunskap om psykisk ohälsa hade en mer positiv uppfattning om patienter med psykisk ohälsa 
jämfört med sjuksköterskor med mindre kunskap om ämnet. De ansåg att kunskapen skulle 
påverka hur en sjuksköterska bemötte patienter med psykisk ohälsa (De Jacq, Andreno 
Vorful & Larson, 2016; Innes, Morphet, O’brien & Munro, 2013; Mavundla, 2000). 

I studierna beskrevs det att stöd och utbildning var mindre tillgängliga på grund av 
sparsamma tillgångar när det kom till psykisk ohälsa, vilket ledde till att sjuksköterskorna 
upplevde rädsla och det gav mer negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa. 
Konsekvenserna utav detta blev att sjuksköterskorna kände en otillräcklighet och detta gav 
ångest samt att denna patientgrupp undveks och att rätten till likvärdig vård ignorerades. 
Sjuksköterskorna visade en stark önskan till att få hjälpa patienter med psykisk ohälsa, men 
identifierar att behovet av mer utbildning och stöd behövdes för att hjälpa och stödja 
sjuksköterskorna i deras roll. Trots att sjuksköterskorna i studierna accepterade den 
nuvarande vårdmodellen trodde sjuksköterskorna att utan specifik utbildning och stöd skulle 
det att finnas en begränsad förmåga att vårda dessa patienter. Sjuksköterskorna lyfte även att 
erfarenhet var av stor vikt för att känna sig bekväm med att ta hand om denna patientgrupp. 
Sjuksköterskorna ansåg att i deras grundutbildning till allmänsjuksköterskor räckte inte de 
psykiatrikurser som lästes till för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa med god 
kvalité. En sjuksköterska i studien berättade att "To be honest I classify myself only as a 
general nurse because I don't know anything about psych... I have heard some people say, " 
well you know, you are psych train as well". I'm not really." (Happell & Sharrock, 2006, p. 
11). Sjuksköterskorna tvivlade på sina kunskaper, upplevde att deras kompetens var 
begränsad och detta ledde till hinder att vårda dessa patienter. Sjuksköterskor som hade haft 
sin praktik inom psykiatrin ansåg att det var värdefullt och gav sjuksköterskor ett ökat 
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medvetande och förståelse om patienter med psykisk ohälsa (Happell & Sharrock, 2006; 
Reed & Fitzgerald, 2005).  

6.2.2   Komplikationer  och  svårigheter  i  vårdandet  

Bristande kompetens om psykisk ohälsa gjorde att psykiatriska symtom missas, 
riskbedömning slutfördes inte och det blev en minskad kommunikation mellan patienter och 
sjuksköterskor. Författarna lyfte att resultatet i dessa studier identifierade att sjuksköterskor 
kände en otillräcklighet och kände sig oförberedda på att effektivt genomföra en bedömning 
på äldre människor som samtidigt led av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde detta på 
grund av fasa för att komplikationer skulle uppstå i vårdandet. Sjuksköterskor på en 
akutmottagning ansåg att de inte hade den kompetens som krävdes för att på ett korrekt sätt 
kunna bedöma, diagnosera och vårda människor med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
upplevde att detta kan leda till komplikationer, fel diagnos och sämre resultat av vården. 
Sjuksköterskorna bekräftade att oavsett tidigare erfarenheter och färdigheter hade vård av 
patienter med psykisk ohälsa alltid varit och fortsätter vara utmanande. De beskrev att denna 
patientgrupp inte var lätt att vårda och att de tvivlade på om patienterna sökte vård för 
sjukdom eller på grund av att de sökte uppmärksamhet. Sjuksköterskorna beskrev att de 
vanligtvis ser ett slutresultat av arbetet med somatiska patienter men inte när det kommer till 
patienter med psykisk ohälsa. En av sjuksköterskorna berättade om svårigheter och 
utmaningar som upplevdes vid vårdandet av dessa patienter (Arnold & Mitchell, 2008; Dean 
Plant & White, 2013; Noblett m.fl., 2017). 
 
                 The patients’ presentations are also not so black and white, for example, they may appear 

depressed, but then when you interview them you may find they are paranoid or bipolar and 
way out there. I know we should be healing, but I cannot just put a band-aid on it and fix it. 
(Dean plant & White, Facing the Challenge, stycke 1). 

Sjuksköterskorna menade att dessa patienter var manipulativa och som ett resultat av detta 
förbiser patienterna deras egna sjukdomar. De uttryckte en oro över att denna patientgrupp 
utnyttjar systemet och personalen på vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att 
utmaningen med att vårda dessa patienter var att inte få någon bekräftelse eller återkoppling 
av patienterna. De upplevde även svårigheter i kommunikationen med patienterna, då de 
inte vet om den var effektiv. Sjuksköterskorna berättade att de försökte ge den optimala 
vården utifrån deras nuvarande kompetens och erfarenhet, men de upplevde svårigheter att 
vårda denna patientgrupp ändå. Sjuksköterskorna hade inte den kompetensen som krävdes 
för att förstå långsiktiga effekter som den psykiska ohälsan har på dessa patienter. En 
sjuksköterska beskrev utmaningar och svårigheter med att vårda patienter med psykisk 
ohälsa (Dean Plant & White, 2013).  

                 I just struggle with saying the right thing or not knowing if I am doing the right thing for 
them without causing the situation to become worse. It is very frustrating to really not know 
how effective we are; because we don't get many thanks from them and when we see the 
same patients over and over it always makes me wonder if we are doing anything for them. 
(Dean Plant & White, Struggling with the Challenge, stycke 1). 

Att ta hand om en människa med psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning kan vara 
komplicerat och detta kan påverka sjuksköterskors relation till patienter. Sjuksköterskor 
upplevde att patienter med psykisk ohälsa var svårare att skapa en god relation till i jämförelse 
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med patienter som endast lider av somatisk sjukdom (Diamond Zolnierek & Clingerman, 
2012). 

6.3   Vårdmiljöns  förutsättningar  för  vårdandet  
I det här temat ”Vårdmiljöns förutsättningar för vårdandet” har det framkommit två 
subteman, ”Lokaler, rutiner och vårdkultur”, ”Tidsbrist”. I det här temat beskrivs yttre 
faktorer i miljön som påverkade vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor 
upplevde även att tiden var ett problem när det kommer till vårdandet av denna 
patientgrupp. 

6.3.1   Lokaler,  rutiner  och  vårdkultur  

Sjuksköterskorna beskrev att brist på stöd av resurser i miljön på vårdavdelningen var att den 
var utformad för att hantera somatisk vård och inte psykiatrisk vård enligt deltagarna i 
studien. De beskrev att uppbyggnaden och inredningen på avdelningen minskade säkerheten 
i vårdandet av denna patientgrupp. De flesta rummen på avdelningen var långt bort och 
isolerade från sjuksköterskeexpeditionen och det ledde till en begränsad observation av dessa 
patienter. Det fanns osäkra utgångar och trappor från avdelningen och tillgången till att få 
tag på redskap som kan användas för att åstadkomma skada är hög. 

                  … it would be very easy for them to get scissors and things like that because you have to 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, Fear, stycke 2). 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att ge vård i en stödjande och informativ miljö visade sig 
förbättra attityder hos sjuksköterskorna genom att minska rädsla, osäkerhet och öka 
kompetensen. Detta ledde till att sjuksköterskorna kunde ge mer i vården till patienterna 
med psykisk ohälsa, minska stigman och samarbetet mellan vårdavdelningar och 
psykiatriska tjänster ökade (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Sjuksköterskorna klargjorde vid flera tillfällen att avdelningarna inte hade lämpliga rutiner 
och tillvägagångssätt vid hantering av patienter med psykisk ohälsa. Detta ledde oftast till att 
upplevelser av våld ökar på dessa avdelningar. Sjuksköterskorna beskrev vidare att i miljön 
där omvårdnaden av patienter som lider av psykisk ohälsa ägde rum finns ett flertal faktorer 
som kunde förhindra vårdandet av denna patientgrupp. Några exempel på dessa faktorer kan 
vara att det var mycket och hög ljudnivå på avdelningen, personalbrist samt 
överbeläggningar på avdelningen. Sjuksköterskorna i dessa studier hade bekräftat att det 
hade skett en ökning av patienter med psykisk ohälsa som inkom till akutmottagningen. 
Dessutom berättade sjuksköterskorna att miljön på en akutmottagning inte bidrog till att 
erbjuda optimal vård till denna patientgrupp då dessa patienter hade unika vårdbehov som 
krävde mer specialiserad vård. De upplevde att vårdandet av en patient med psykisk ohälsa 
krockade med miljön som finns på avdelningen. Vidare menade författarna i studierna att 
sjuksköterskorna ansåg att miljön var en bidragande faktor till vården för människor som 
lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna ansåg att vårdmiljön inte var optimal för 
människor som lider av psykisk ohälsa då det var en stressande och hektisk miljö. Patienter 
med psykisk ohälsa behövde en lugn, tyst och trygg miljö för att kunna få den rätta vården 
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och känna sig tillfreds med mötet (Marynowski-Tracxyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 
2000). 

6.3.2   Tidsbrist  

Sjuksköterskorna lyfte i studierna att bristen på tid att ge en fullständig vård på grund av 
fysiska krav samt den höga beläggningen av somatiska patienter på avdelningen skapade en 
osäkerhet hos sjuksköterskorna. Detta ledde i sin tur att säkerheten minskade för både 
personal och patienter på avdelningen. Sjuksköterskorna menade att vid överbeläggningar 
försvåras kommunikationen med alla patienter eftersom sjuksköterskorna då inte hade 
tillräckligt med tid för att sitta ned och prata med patienterna. Denna ovannämnda faktor 
gjorde det mycket svårt för sjuksköterskorna att vårda patienter med psykisk ohälsa på 
somatiska vårdavdelningar (Marynowski-Tracxyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Reed 
& Fitzgerald, 2005). 

                 We are short staffed, at the moment the patients need more nurses…’.’… it is difficulut to 
attend to other patients and other duties because of this patient…’.’… we are really short 
staffed we don’t have time for patient who wander. (Mavundla, Perception of environment, 
stycke 2). 

Sjuksköterskorna som arbetade inom akutvård upplevde en ständig press för att effektivt 
kunna utföra så mycket som möjligt vid varje arbetspass då det var hög arbetsbelastning. 
Detta ledde till att vårdrelationen till patienten uteblev och det blev svårt att se hela 
människan. För en människa med psykisk ohälsa var det viktigt att skapa en vårdrelation och 
känna trygghet till sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevde att behoven hos patienter med 
psykisk ohälsa inte tillgodosågs på grund av tidsbrist. Resultatet i dessa studier lyfte fram de 
tidsbegränsningar som var specifika för akutmottagningen som påverkade både vårdandet av 
patienter men även sjuksköterskorna som arbetade där. För att en patient som led av psykisk 
ohälsa ska få så bra vård som möjligt behövde sjuksköterskorna förstå patientens personliga 
resa. Detta upplevde sjuksköterskorna som frustrerande då tiden inte räckte till och 
patienten fick inte den vård som behövdes (Marynowski-Tracxyk & Broadbent, 2011; 
Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). 

7   DISKUSSION  

I detta avsnitt beskrivs först resultatsdiskussionen där det mest relevanta tas upp från 
resultatet förknippat till bakgrunden samt det teoretiska perspektivet. Under 
metoddiskussionen beskrivs för-och nackdelar med den valda metoden i arbetet samt vad 
som kunde gjorts annorlunda. Avslutningsvis förs en etisk diskussion.  
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7.1   Resultatsdiskussion  
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 
som lider av psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning. Under detta avsnitt tas de centrala 
delarna upp som framkom i resultatet. I resultatet framkommer det tydligt att sjuksköterskor 
upplevde svårigheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Svårigheterna grundar sig i 
sjuksköterskors erfarenheter, rädslor inför psykisk ohälsa samt tidsbristen på somatiska 
vårdavdelningar.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att denna patientgrupp är verbalt och 
fysiskt aggressiva och de kände en fruktan att vårda dessa patienter. Sjuksköterskorna 
upplevde att detta ledde till att denna patientgrupp blev lidande eftersom sjuksköterskorna 
då undvek att gå in till dessa patienter. Vårdandet av dessa patienter uteblev och det var 
sorgligt att en patientgrupp blev lidande på grund av detta. Detta stärkte patienternas 
upplevelser av att söka vård på en somatisk avdelning då de i tidigare forskning uttryckte en 
rädsla inför att de inte skulle tas på allvar eller att deras somatiska symtom skulle förknippas 
med deras psykiska ohälsa samt biverkningar från medicineringen (Björk Brämberg, 
Torgerson, Norman Kjellström, Wellin & Rusner, (2017). Detta stärktes även i denna studie 
då patienterna upplevde att vid rapporter mellan sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning 
utförs detta på ett nedvärderande sätt, där deras egna slutsatser och fördomar tydligt 
uttrycktes. Patienterna upplevde att de inte fick fullständig information om den somatiska 
vården och att deras symtom förminskades av sjuksköterskorna (Kaufman, McDonell, 
Cristofalo & Ries, 2012). Detta brister enligt 1 § 1 kap. i Patientlagen (2014:821) då den lyfte 
att alla människor hade rätt till lika vård och att vården ska ges med hänsyn till alla 
människors lika värde och för varje individs värdighet. Patienterna skulle få information om 
sitt hälsotillstånd, metoder, undersökningar, vård och behandling som skulle ges. De skulle 
också ha möjlighet att välja behandlingsalternativ och då krävs det att rätt information ges 
till patienterna. Det har framkommit i examensarbetes resultat att detta brister då 
sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet och rädsla att vårda denna patientgrupp. Detta 
ledde till att patienterna inte fick rätt behandling och information om sitt hälsotillstånd.  

I resultatet i detta examensarbete framgick det att sjuksköterskor ansåg att de saknade 
kunskap och utbildning om psykisk ohälsa för att kunna bedöma och diagnostisera denna 
patientgrupp. Sjuksköterskorna upplevde att detta kan leda till fel diagnoser och sämre 
resultat av vården för dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att den allmänna 
utbildningen inte var tillräcklig för att vårda patienter med psykisk ohälsa med god kvalité 
samt att deras kompentens var begränsad. Detta stärktes av patienter i tidigare forskning då 
de upplevde att sjuksköterskorna hade svårigheter att skilja deras fysiska och psykiska 
problem ifrån varandra och att sjuksköterskorna undvek att ställa en diagnos. När 
patienterna beskrev sina fysiska besvär så upplevde de att sjuksköterskorna inte tog deras 
symtom och problem på allvar då svaren de oftast fick var att besvären berodde på den 
psykiska ohälsan (Happell, Ewart, Bocking, Platinia-Phung & Stanton, 2016). Men däremot 
så visade resultatet att sjuksköterskor som under sin utbildning haft praktik inom psykiatrin 
hade en större förståelse och en ökad medvetenhet för denna patientgrupp. Detta visade att 
desto mer kunskap och erfarenhet sjuksköterskor hade desto lättare blev det att ge en vård 
med hög kvalité till denna patientgrupp. Det framgick i tidigare forskning att patienterna 
upplevde att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle hantera dessa patienter och 
patienterna fick en känsla av att sjuksköterskorna inte brydde sig och saknade empati (Ridge, 
2012). Diskussionen ovan kan kopplas till ICN:s etiska kod (2017) som beskrev att 
sjuksköterskan i sin yrkesroll hade ett ansvar att kontinuerligt uppdatera kompetensen samt 
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behålla den tidigare kompetensen. Sjuksköterskan ska bidra till att främja en vårdkultur som 
är lämplig för alla patienter.  

I resultatet berättade sjuksköterskorna att de föredrog att inte vårda patienter med psykisk 
ohälsa och skulle inte göra det om de hade ett val att avstå. Den negativa inställningen 
påverkade den känslomässiga, intellektuella och sociala miljön där omvårdnaden av 
patienter med psykisk ohälsa sker. Det framgick tydligt i resultatet att sjuksköterskorna hade 
förutfattade meningar gentemot patienter med psykisk ohälsa. De ansåg att dessa patienter 
var svåra att hantera och att de inte uppskattade den vård de fick. I den tidigare forskningen 
berättar patienterna att de upplevde att sjuksköterskorna i många fall är opersonliga och 
saknade empati och borde ha mer förståelse (McCabe & Leas, 2008). Detta ledde till att 
patienterna kände sig missförstådda, sårbara samt känsla av diskriminering och ensamhet 
(Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006).  

Sjuksköterskorna ansåg att vårdmiljön inte var optimal för patienter med psykisk ohälsa för 
att miljön var stressande och hektisk. De ansåg att patienter behövde en lugn, trygg och tyst 
miljö. De upplevde även att vårdandet av patienter med psykisk ohälsa krockade med miljön 
som fanns på avdelningen. Sjuksköterskorna berättade att somatiska vårdavdelningar inte 
hade lämpliga rutiner och tillvägagångssätt för att hantera patienter med psykisk ohälsa. De 
beskrev även att i miljön fanns det flera faktorer som förhindrade vården av dessa patienter 
och att några exempel på dessa faktorer är hög ljudnivå, överbeläggningar och personalbrist. 
I tidigare forskning framgick det att patienterna också upplevde miljön inom den somatiska 
vården som ett problem för vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. De menade att 
ljudnivån var hög och att väntetiden var lång och detta ledde till en rastlöshet hos dessa 
patienter vilket skapade en ångest. Att sitta i ett väntrum med andra patienter ledde till en 
känsla av obekvämhet för denna patientgrupp (Hapell, Scott & Platania-Phung, 2012). Detta 
beskrevs även i denna studie då patienterna upplevde att det fanns hinder för tillgången till 
somatisk vård. De beskrev att tillgängligheten till att få somatisk vård upplevdes svår på 
grund av långa väntetider till primärvården och detta ledde till att fler söker vård på 
akutmottagning (Kaufman, McDonell, Cristofalo & Ries, 2012). Detta kopplades till 
Erikssons teori som Eriksson (2014) beskriver om vårdkulturen. Eriksson (2014) beskrev 
vårdmiljön som en vårdande och icke vårdande kultur och menade att en icke vårdande 
kultur upplevdes som en miljö med en negativ stämning. Detta ledde till att miljön blev 
ogästvänlig för patienterna och detta påverkade patienternas tre världar. Om patienten inte 
kände trygghet, glädje och välbefinnande skulle detta påverka hur patienten samspelade med 
andra människor. 

Det som framkom i resultatet i examensarbetet var att sjuksköterskorna upplevde att det var 
komplicerat och svårt att skapa en god relation till patienter med psykisk ohälsa. För en 
människa med psykisk ohälsa var det viktigt att skapa en vårdande relation och känna en 
trygghet till sjuksköterskan. På grund av ständig press, hög arbetsbelastning och tidsbrist 
upplevde sjuksköterskorna att patienternas behov inte tillgodoses och detta påverkade den 
vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska negativt. Eriksson (2014) beskrev att 
den vårdande relationen mellan patienter och sjuksköterskor var grunden för att skapa en 
god vård. Det var viktigt att relationen byggde på en ömsesidighet och att både patienten och 
sjuksköterskan var öppna mot varandra för att skapa en tillit gentemot varandra. Eriksson 
(2014) beskrev att om inte sjuksköterskan kunde upprätthålla en vårdande relation och inte 
hade den kunskap och attityd som krävdes kan ett vårdlidande uppstå för patienten. Enligt 
Erikssons vårdteori är människan en enhet som består av kropp, själ och ande. Eriksson 
menade att det är viktigt att människan hittade en balans mellan dessa tre delar för att uppnå 
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hälsa och välbefinnande (Eriksson, 2014). I resultatet framkom det att det var svårt att uppnå 
en vårdande relation och därför var det svårt att få en helhetssyn av människan som består av 
kropp, själ och ande. Schön (2010) beskrev att en person som lider av psykisk ohälsa kan 
uppleva hälsa trots att inte den psykiska ohälsan var botad. Moxham (2017) beskrev i denna 
studie att en människa med psykisk ohälsa behövde få kontroll över sin egna ohälsa med 
hjälp av att sätta sina egna mål och utveckla sina egna styrkor. Många människor med 
psykisk ohälsa hade ofta svårigheter att känna välbefinnande och att upprätthålla sunda 
relationer. I en annan studie framgick det att människor med psykisk ohälsa inte alltid kunde 
bli botad från sjukdomen men att människan kunde lära sig att leva med sin ohälsa. 
Vårdandet handlade inte om att ta bort alla problem utan att förändra patientens syn på sin 
psykiska ohälsa (Ridge, 2012). Detta kan författarna till examensarbetet koppla till Erikssons 
vårdteori om människan.  

 

7.2   Metoddiskussion  
Trovärdighet, giltighet och överförbarhet är tre begrepp som visar mått på en kvalitativ 
studies trovärdighet. Giltighet innebär att studiens syfte och frågeställning undersöks (Polit & 
Beck, 2017). Under examensarbetet var syftet hela tiden centralt för att kunna få fram det 
resultat som ansågs svara på syftet. Examensarbetet startade med att ett syfte valdes som 
skulle beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa på en 
somatisk vårdavdelning. Syftet har under arbetets gång varit centralt för examensarbetets 
författare vilket leder till att arbetet får en giltighet. Från början utgick detta arbete från 
Friberg (2017) litteraturöversikt. Men på grund av att arbetet skulle beskriva upplevelser var 
metoden inte längre aktuell. Metoden ändrades till en systematisk litteraturstudie med en 
beskrivande syntes enligt Evans (2002). Denna metod valdes för att kvalitativa artiklar 
används vid beskrivande av upplevelser. En styrka med Evans (2002) metod är att artiklarna 
bearbetas noggrant och granskas del för del. En svaghet med Evans (2002) metod är att 
författarna till examensarbetet själva bestämmer vad artikeln ska uppnå för att kvalitén på 
artiklarna ska bli låg, medel eller hög. Det finns ingen mall att gå efter när det gäller vilken 
kvalité artiklarna ska få utan detta väljer examensarbetes författare själva. Arbetets 
trovärdighet är betydelsefullt när arbetet utgår ifrån kvalitativ forskning. Det är viktigt att 
materialet som använts till resultatet är verklighetstrogen och att arbetet strävar efter en 
sanningsenlig helhet (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som har använts till resultatet har 
publicerats de senaste 18 åren. I början av artikelsökningen så var avgränsningen från de 
senaste fem åren för att de skulle vara så relevanta som möjligt. Men denna sökning gav inte 
tillräckligt med resultat därför utökades detta till tio år. Efter denna utökning fattades 
fortfarande tre artiklar så därför utökades sökningen från 2000–2018. De artiklarna 
författarna till examensarbetet valde som var äldre än tio år var trots det relevanta då dessa 
artiklar besvarade det valda syftet och höll en hög nivå i kvalitetsgranskningen som gjordes 
av alla artiklar i arbetet. Dessa tre artiklar ansågs inte påverka resultatet i detta arbete då 
resultaten i dessa artiklar visar samma slutsats som artiklarna från de senaste fem åren. 
Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Friberg (2017) kvalitetsfrågor. Nio av 14 kvalitetsfrågor 
valdes ut av författarna då fem av frågorna valdes bort då dessa frågor tolkades på olika sätt 
av författarna till detta arbete. Anledningen till att kvalitetsfrågorna användes var för att se 
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om artiklarna höll tillräckligt hög kvalité för att användas i examensarbetet. Detta skapar en 
större trovärdighet i examensarbetet.  

Överförbarhet menas med om resultatet som framkommer i studien kan överföras till andra 
människor och liknande kontext (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som använts i arbetet har 
inte utgått från något specifikt land utan utgår från olika länder. Upplevelserna som beskrivs 
i artiklarna har gemensamma drag trots att artiklarna är publicerade i olika länder, detta ses 
som en styrka i arbetet då det är samma resultat i artiklarna trots att upplevelserna är 
beskrivna från sjuksköterskor som arbetar i olika länder. Detta tyder på att det finns en 
överförbarhet i arbetet. Alla artiklar har en hög kvalité och är granskade och godkända så 
därför har inte hänsyn tagits till länderna. Författarna till examensarbetet läste själva igenom 
alla artiklar flera gånger och letade efter relevanta nyckelfynd. Polit och Beck (2017) 
beskriver att i den kvalitativa forskningen så är det av stor vikt att läsa texten flera gånger för 
att vara säker på att tolkningen av artiklarna stämmer överens med ursprungsartikeln. 
Nyckelfynden som hittades markerades först med överstrykspenna i artikeln och skrevs 
sedan ner i pappersformat. Därefter klipptes alla nyckelfynd ut på pappersremsor och alla 
remsor markerades med ett nummer så att examensarbetes författare skulle kunna gå 
tillbaka till ursprungsartikeln vid behov. Vidare diskuterade författarna till examensarbetet 
angående de funna nyckelfynden och jämförde varandras hittade fynd. I diskussionen 
motiverades varför de funna nyckelfynden var relevanta och vilka som skulle kunna placeras 
under samma tema. Utifrån nyckelfynden skapades åtta preliminära teman där alla 
nyckelfynden sorterades in. Efter att författarna fört en diskussion om nyckelfynden så insåg 
författarna att vissa nyckelfynd måste sållas bort på grund av att dessa inte var relevanta 
utifrån det valda syftet. Svårigheter som möttes i denna del var att sortera in nyckelfynden 
under lämpliga teman och att urskilja subteman så de inte gick in i varandra. Under hela 
examensarbetet har författarna arbetet ihop för att underlätta när det uppstod svårigheter 
och diskuterat olika tankar och idéer med varandra under arbetets gång. Detta har lett till att 
problem och svårigheter som mötts har underlättats och lättare kunnat lösas.  

7.3   Etikdiskussion  
Alla artiklar som använts i arbetet är skrivna på engelska och därmed har citaten som 
använts i resultatet inte översatts till svenska utan står skrivna på engelska. Detta har gjorts 
på grund av att minska feltolkning och undvika egen tydning av innehållet i citatet. Ingen 
artikel har tagits bort bara för att den inte besvarar det författarna till examensarbetet 
förväntat sig och för att undvika egen förförståelse i resultatet. Vid referenshanteringen i 
arbetet har examensarbetets författare utgått från referenssystemet APA (American 
Psychological Association). Detta har använts för att texten som inte examensarbetets 
författare har skrivit ska refereras till sin ursprungskälla och för att författarna inte ska ta på 
sig äran för vad någon annan har skrivit samt för att undvika plagiat. Då författarna till detta 
examensarbete inte har engelska som modersmål så finns det risk att misstolkning sker vid 
referering till artiklar som är skrivna på engelska, författarna försökte även undvika 
förvrängning av innehållet. Under examensarbetets gång har författarna haft metoden i 
åtanke hela tiden för att undvika att metoden frångås. Detta har gjorts genom att författarna 
gått tillbaka och läst den beskrivna metoden för att se hur stegen ska följas.  
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8   SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
som lider av psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning. I detta arbete har det framkommit 
att sjuksköterskorna har en bristande kompetens och att de upplever rädsla, frustration och 
har generellt en negativ inställning mot denna patientgrupp. Det är tydligt att vårdandet 
brister mot denna patientgrupp och att psykisk ohälsa är ett problem i samhället, därför 
behöver sjuksköterskor kunna vårda denna patientgrupp på ett optimalt sätt. En ökad 
kompetens hos sjuksköterskor kan bidra till att stigmatiseringen och rädslan inför att vårda 
dessa patienter minskar. Sjuksköterskorna upplever att tiden inte räcker till för att skapa en 
vårdande relation till dessa patienter och detta leder till att denna patientgrupp blir lidande. 
Det framkommer att patienterna ofta upplever ett vårdlidande, vilket är ett onödigt lidande 
som kan undvikas vid ökad kompetens om psykisk ohälsa hos sjuksköterskor. Slutsatsen av 
detta är att kunskapsbrist är grunden till rädsla, stigmatisering och negativa inställningar 
som gör att vårdandet av dessa patienter försvåras. Trots erfarenheter om psykisk ohälsa så 
upplevs det svårt som sjuksköterska att vårda denna patientgrupp. Detta examensarbetet har 
bidragit till större förståelse och kunskap för författarna om hur sjuksköterskorna upplever 
att vårda patienter med psykisk ohälsa på en somatisk vårdavdelning. Detta kommer att ha 
stor betydelse i examensarbetets författares framtida roll som sjuksköterskor. Innebörden av 
att ha god kunskap om psykisk ohälsa innebär att sjuksköterskor lättare kan stödja och bidra 
till att vårda människor med psykisk ohälsa. 

8.1   Förslag  på  vidare  forskning  
Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i samhället och är en av de största 
folkhälsosjukdomarna. Därför behövs ökad forskning om hur sjuksköterskor ska vårda 
patienter med psykisk ohälsa. Ökad kompentens om psykisk ohälsa leder till minskad 
stigmatisering hos sjuksköterskor gentemot denna patientgrupp. Författarna till detta 
examensarbete tycker det är av betydelse att utöka forskningen utifrån 
allmänsjuksköterskans perspektiv på att vårda patienter med psykisk ohälsa. Den forskning 
som finns i dagsläget är till stor del baserad på psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa. Examensarbetets författare ser även ett intresse av 
ytterligare forskning om bemötande och skapande av en vårdrelation med fokus på olika 
diagnoser av psykisk ohälsa. Ökad forskning inom detta område leder till att 
allmänsjuksköterskor får större förutsättningar till att skapa en god vårdrelation med 
patienterna och minska rädslan att vårda denna patientgrupp hos oerfarna sjuksköterskor. 
En god vårdrelation minskar vårdlidandet hos denna patientgrupp och kan leda till en ökad 
känsla av jämlik och fördomsfri vård hos dessa patienter.  
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olika länder. En 
bättre förståelse 
för psykisk 
ohälsa leder till 
bättre 
omvårdnad för 
denna 
patientgrupp. 

Hög 



 2  

Dean Plant, L & H. White, 
J.  
2013 
Issues in mental health 
nursing 

Emergency 
Room 
psychiatric 
services: A 
Qualitative 
study of 
nurses’ 
experiences 

Syftet med denna 
studie var att 
använda 
fokusgrupper för att 
utforska och beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
attityder mot 
patienter med 
psykisk ohälsa på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ 
metod där 
gruppintervj
uer utfördes 
i fyra olika 
fokusgruppe
r med 
sjukskötersk
or som 
arbetar på 
samma 
avdelning.  

Sjuksköterskorn
a anser sig inte 
ha den 
kunskapen och 
utbildningen för 
att kunna 
bedöma, 
diagnostisera 
och hantera 
patienter med 
psykisk ohälsa 
inom akutvård. 

Hög 

Diamond Zolnierek, C & 
M. Clingerman, E.  
2012 
Journal of the american 
psychiatric nurses 
association. 
 
 

A Medical-
surgical 
Nurses 
perceptions 
of caring for 
a person 
with severe 
mental 
illness 

Syftet med denna 
undersökning var att 
utforska 
sjuksköterskans 
uppfattning om att 
vårda en sjuk person 
med psykisk ohälsa i 
USA. 

Kvalitativ 
metod med 
en 60 
minuter 
lång 
intervju 
med en 
sjukskötersk
a. 

Resultatet visar 
att patienten 
med SMI är 
svårare att vårda 
i en somatisk 
vårdmiljö. Mer 
utbildning och 
erfarenheter kan 
förändra 
negativa 
stereotyper och 
ha en positiv 
påverkan på hur 
en sjuksköterska 
bemöter en 
patient med 
psykisk ohälsa. 

Hög 

Happell, B & Sharrock, J.  
2006 
The Australian journal of 
advanced nursing: a 
quarterly publication of the 
royal australian nursing 
federation 

Competence 
in providing 
mental 
health care: 
a grounded 
theory 
analysis of 
nurses’ 
experiences  

Syftet med denna 
studie är att beskriva 
sjuksköterskors 
subjektiva 
erfarenheter vid vård 
av patienter med 
psykisk ohälsa.  

Kvalitativ 
metod där 
intervjuer 
gjordes med 
fyra 
sjukskötersk
or.  

Sjuksköterskorn
a saknar 
erfarenhet av att 
vårda patienter 
med psykisk 
ohälsa på en 
somatisk 
vårdavdelning. 
Sjuksköterskor 
strävar efter en 
kompetens till 
att kunna vårda 
dessa patienter.   

Hög 



 3  

Innes, K., Morphet, J., 
O’brien, A., & Munro, I. 
2013 
Journal of clinical nursing. 

Caring for 
the mental 
illness 
patient in 
emergeny 
departments 
– an 
exploration 
of the issues 
from a 
healthcare 
provider 
perspective.  

Syftet var att 
identifiera problem 
från 
akutavdelningens 
synvinkel med 
hantering av patienter 
som kommer till 
akutmottagningen 
som lider av psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ 
metod där 
intervjuer 
gjordes med 
personal på 
en 
akutmottagn
ing i fyra 
olika 
fokusgruppe
r.  

Sjuksköterskor 
på 
akutavdelningen 
tycker det finns 
bristande 
utbildning för 
att hantera 
människor som 
lider av psykisk 
ohälsa. 
 
 
 
 

Hög 

Macneela, P., Scott, P. A., 
Treacy, M., Hyde, A., & 
O’Mahony, R.  
2012. 
Research in Nursing & 
Health 

A risk to 
himself: 
Attitudes 
toward 
psychiatric 
patients and 
choice of 
psychosocial 
strategies 
among 
nurses in 
medical-
surgical 
units. 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
attityder för att vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa på 
medicinska och 
kirurgiska 
vårdavdelningar.  

Kvalitativ 
metod där 
intervjuer 
gjordes med 
13 kvinnliga 
sjukskötersk
or som 
arbetar på 
en 
medicinsk 
och 
kirurgisk 
akutmottagn
ing.  

Sjuksköterskor 
upplevde 
patienterna som 
en risk för 
personalen på 
vårdavdelningen 
och för sig 
själva. De 
upplevde även 
att det var en 
utmaning att 
vårda patienter 
med psykisk 
ohälsa.  

Hög 

Marynowski - Traczyk, D 
& Broadbent, M.  
2011 
Australasian emergency 
nursing journal. 
 
 

What are the 
experience 
of 
emergency 
department 
nurses in 
caring for 
clientes with 
mental 
illness in the 
emergency 
department? 

Syftet är att med 
denna studie få en 
förståelse av 
erfarenheter från 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
akutvårdsavdelning 
som vårdar patienter 
med psykisk ohälsa.  

Kvalitativ 
metod där 
sex 
sjukskötersk
or på en 
akutmottagn
ing 
intervjuas.  

Fyra faktorer låg 
i fokus. Tid, 
miljön, 
omgivningen 
samt patientens 
personliga resa 
är en riskfaktor i 
bemötandet av 
personer med 
psykisk ohälsa. 

Hög 



 4  

Mavundla, T. R.  
2000 
Leading global nursing 
research. 

Professional 
nurses’ 
perceptions 
of nursing 
mentally ill 
people in a 
general 
hospital 
setting 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
allmänsjuksköterskor
s upplevelser av att 
vårda patienter med 
psykisk ohälsa på ett 
sjukhus i Durban.  

Kvalitativ 
metod där 
semistruktur
erade 
intervjuer 
gjordes med 
12 
sjukskötersk
or som 
arbetar på 
olika 
somatiska 
vårdavdelni
ngar. 
 

Sjuksköterskorn
a upplever att de 
saknar 
kunskapen som 
behövs för att 
vårda patienter 
med psykisk 
ohälsa. De 
känner även en 
tidsbrist att prata 
med dessa 
patienter och det 
är en faktor som 
ledde till 
svårigheter att 
vårda dessa 
patienter.  

Hög 

Noblett, J, Caffrey, A, Deb, 
T, Khan, A, Lagunes-
Cordoba, E, Gale-Grant, O 
& Henderson, C. 
2017 
Journal of psychosomatic 
research.  

Liaison 
psychiatry 
professional
’s views of 
generalhospi
tal care for 
patients with 
mental 
illness: The 
care of 
patients with 
mental 
illness in the 
generalhospi
tal setting 

Syftet är att få en 
bättre förståelse för 
kvalitén på vården 
för patienter med 
psykisk ohälsa som 
vistas på somatiska 
vårdavdelningar.  

Kvalitativ 
metod där 
djupintervju 
har gjorts 
med en 
sjukskötersk
a.  

Resultatet visar 
att områden som 
berörs av 
kvaliteten på 
vården av 
patienter med 
psykisk ohälsa 
inkluderar dålig 
kommunikation 
med patienten 
och att 
patientens 
värdighet inte 
respekteras. 
Men i allmänhet 
var vården 
positiv.  

Hög 

Reed, F & Fitzgerald, L.  
2005  
International journal of 
mental health nursing 

The mixed 
attitudes of 
nurse’s to 
caring for 
people with 
mental 
illness in a 
rural general 
hospital.  

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityder för att vårda 
människor med 
psykisk ohälsa och 
de problem som 
påverkar deras 
förmåga att ge vård.  

Kvalitativ 
tio 
sjukskötersk
or 
intervjuades 
ifrån två 
olika 
avdelningar 
på ett 
sjukhus.   

Resultatet i 
denna studie är 
att 
sjuksköterskor 
känner sig 
otillräckliga och 
lider av ångest 
av att vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa.  

Hög  

 



 

 

BILAGA  B.  SÖKMATRIS    
 

Databas 
Datum 

Sökord Urval Antal 
träffar 

Antal lästa 
sammanfattningar 

Använda 
artiklar 

Cinahl plus 
2019-02-15 

Medical-
surgical 

nursing and 
nurse 

attitudes and 
psychiatric 

patients 

Full text 
Peer 

reviewed 
2008–2018 

 

3 1 1 

Cinahl plus 
2019-02-15 

Emergency 
nursing and 

mental 
disorders 

Peer 
reviewed 

2008–2018 

100 3 1 

Cinahl plus 
2019-02-20 

Attitudes of 
nurse and  

Peer 
reviewed 

2005–2018 

24 2 1 

Cinahl plus 
2019-02-15 

Mental illness 
in a general 

hospital 
setting 

Full text 
Peer 

reviewed 
2008–2018 

 

1 1 1 

Cinahl plus 
2019-02-15 

Nurse 
attitudes and 
psychiatric 

nursing 
medical-
surgical 
nursing 

Peer 
reviewed 

2000–2018 

16 2 2 

PubMed 
2019-02-15 

Nurse 
attitudes to 

mental illness 

Full text 
2008–2018 
Reviewed  

114 2 1 

Cinahl plus 
2019-02-15 

Nurses 
perceptions 
and care and 
mental health 

Issues 

Full text 
2008–2018 
Reviewed  

1 1 1 

PubMed 
2019-02-15 

Caring and 
mental illness 
patients and 

2008–2018 42 2 1 



 

 

emergency 
departements 

Cinahl plus 
2019-02-15 

 

Mental 
disorders and 

nurse and 
attitudes and 

to mental 
illness 

2008–2018 
Peer 

reviewed 
 

132 2 1 

Cinahl plus 
2019-02-15 

caring and 
mental illness 

patient and 
emergency 
department 

2008–2018 
Peer 

reviewed 

2 1 1 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

BILAGA  C.  KVALITETSGRANSKNING  AV  ARTIKLAR  
Granskningsfrågor utifrån Friberg (2017).  

1.   Vad är syftet? 

2.   Finns det ett tydligt problem formulerat? 

3.   Hur är metoden beskriven? 

4.   Hur är data analyserat? 

5.   Vad visar resultat? 

6.   Finns det några argument som förs fram? 

7.   Hur diskuteras metoden? 

8.   Finns det några etiska överväganden? 

9.   Hur har författaren tolkat studiens resultat? 
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