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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar. Personer med psykisk ohälsa vårdas inom somatisk 

vård såsom vanliga medicinska- eller kirurgiska avdelningar, primärvård eller mottagning 

samt inom eget boende eller särskild boendeform för personer med psykisk ohälsa. Aktuell 

forskning visar på att vårdandet av dessa patienter utövas inom den allmänna sjukvården 

med avsaknad av kunskap kring psykisk ohälsa. Det finns lite forskning om hur patienter 

med psykisk ohälsa upplever vårdandet. Syfte: Att beskriva hur patienter vid psykisk ohälsa 

upplever vårdandet. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes där 10 

stycken kvalitativa artiklar analyserades. Resultat: Presenteras i tema upplevelser av 

välbefinnande med subteman goda relationer i vårdandet och vikten av tillit till vårdandet. 

Tema hinder i vårdandet har subteman otillräckliga relationer i vården och stigmatiserande 

bemötande. Slutsatser: Det är viktigt att personen bakom diagnosen synliggörs och i 

vårdandet ses på utifrån ett helhetsperspektiv. Det lindrar lidande, skapar återhämtning och 

möjliggör för patienter att känna trygghet. 

Nyckelord: kvalitativt, patienter, psykisk ohälsa, upplevelser. 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Mental illness increases. Persons with mental illness are treated within 

somatic care such as ordinary medical or surgical departments, community health centers or 

care reception, as well as care homes for persons with mental illness. Current research shows 

that the care of these patients is practised in the general health care sector with a lack of 

knowledge about mental illness. There is little research about how people with mental illness 

experience caring. Aim: To describe how people with mental illness experience caring. 

Method: A systematic literature study with descriptive synthesis where 10 qualitative 

articles were analyzed. Result: Presented in the theme of experiences of well-being and the 

subthemes good relations in care and the importance of trust in care. The theme of barriers 

in care have subthemes insufficient relationships in care and stigmatizing treatment. 

Conclusion: It is important that the person behind the diagnosis is visualized and looked 

after in an overall perspective. It relieves suffering, creates recovery and allows the patient to 

feel safe. 

Keywords: experience, mental illness, patient, qualitative. 
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1 INLEDNING 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och ett brett samlingsbegrepp som omfattar 

allt från mild psykisk ohälsa till allvarlig psykisk ohälsa. Det förekommer samsjuklighet i 

annan sjukdom hos patienter vid psykisk ohälsa och de söker vård vid somatisk 

vårdinrättning som exempelvis hjärt-, endokrinologisk-, eller akut vårdavdelning, öppen 

mottagningsverksamhet och inom primärvård. Därmed vårdas personer vid psykisk ohälsa 

även vid somatiska vårdinrättningar av allmänsjuksköterskor som i sin grundutbildning 

saknar kunskap om patienter vid psykisk ohälsa. 

Utifrån erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning [VFU] och arbete inom somatisk 

vård har iakttagelser av att vårdpersonal gett uttryck för bristande kunskap kring att vårda 

personer med psykisk ohälsa. Vårdpersonal har beskrivit dessa patienter som oförutsägbara, 

farliga och stundtals talat förlöjligande om dem. Under VFU var det bland annat en patient 

med psykisk ohälsa som klagade över bröstsmärta, men orsaken till smärta beaktades inte 

eftersom denne patients berättelse inte ansågs som trovärdig på grund av dennes psykiska 

ohälsa. Det framkom att det kan finnas en problematik i att patienter vid psykisk ohälsa 

riskerar att inte få den vård de är i behov av eller en god och säker vård på lika villkor. Val av 

ämne kommer utifrån förslag på intresseområden för examensarbeten vid Akademin för 

hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Intresseområdet som berörde patienter 

med psykisk ohälsa resulterade i ett intresse att skriva om upplevelser av vårdandet hos 

patienter med mild till allvarlig psykisk ohälsa inom somatisk vård och olika boendeformer. 

I detta examensarbete finns därmed en önskan om att bidra till djupare insikt i hur patienter 

vid psykisk ohälsa upplever vårdandet. Den kunskap som framkommer ur patienters 

upplevelser kan vara ett verktyg för allmänsjuksköterskor för att tillgodose denna 

patientgrupp med god och säker vård på lika villkor och lindrat lidande. 

2 BAKGRUND  

I kommande avsnitt presenteras definition på psykisk ohälsa, historik kring människor vid 

psykisk ohälsa, patienters rättigheter till god vård, tidigare forskning med anhörigperspektiv 

samt sjuksköterskeperspektiv på vård vid psykisk ohälsa, vald teoretisk perspektiv samt en 

problemformulering som aktualiserar forskningsproblemet. 
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2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa anses vara svår att definiera entydigt (Folkhälsomyndigheten, 2014, 

Socialstyrelsen, 2013, Världshälsoorganisation [WHO], 2013; WHO, 2017). Psykisk ohälsa 

kan dock sammanfattas som ett brett samlingsbegrepp som innehåller olika symptom och 

klassificeras från mild psykisk ohälsa till allvarlig psykisk ohälsa. Mild psykisk ohälsa kan 

vara exempelvis oro och nedstämdhet och allvarlig psykisk ohälsa kan innehålla symptom 

som uppfyller kriterier för psykiatrisk sjukdom som bland annat ångest depression, 

schizofreni och kognitiva funktionsnedsättningar (European Commission, 2005; 

Folkhälsomyndigheten, 2014, 2018; Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2013, 2017). Psykisk ohälsa 

förekommer i alla åldrar och kan ha biologiska orsaker såsom ärftlighet och/eller 

psykosociala orsaker såsom stress och skilsmässa (Allgulander, 2014; Skärsäter, 2014b). 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, som finns i samhället och inom olika vårdinstanser 

som sjuksköterskor är verksamma inom (Skärsäter, 2014a). Patienter med allvarlig psykisk 

ohälsa kan vidare vårdas i egna boenden eller särskilda boendeformer (Socialstyrelsen, 

2010). 

Det finns en ökad risk vid psykisk ohälsa att dö för tidigt än övriga befolkningen till följd av 

främst kroniska somatiska sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 

respiratoriska sjukdomar och infektioner. Därutöver är bidragande riskfaktorer till en för 

tidig död beroende på den livsstil som kan infinna sig vid psykisk ohälsa såsom dåliga 

matvanor och stillasittande beteenden (Blanner et al., 2015: Socialstyrelsen, 2014). 

Samsjuklighet, innebär att en individ har minst två eller flera hälsoproblem samtidigt, vilket 

ställer krav på att vården har en helhetssyn på patienter med psykisk ohälsa så att även de får 

del av positiv utveckling i vården (Socialstyrelsen, 2014). Den psykiska ohälsan har negativa 

konsekvenser för den enskilde och samhället. Den enskildes arbetsförmåga påverkas negativt 

av psykisk ohälsa och samhället drabbas av sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan skapar ett 

behov i samhället som är komplexa och mångfacetterade och beredskapen att möta dessa 

behov kan vara svårt antingen genom att den är otillräcklig eller dåligt samordnad 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Med psykisk ohälsa avser författaren till examensarbetet det breda samlingsbegreppet för 

psykisk ohälsa som kan omfatta mild till allvarlig psykisk ohälsa enligt ovan nämnda källor 

samt att fokus inte gäller någon specifik psykisk ohälsa. 

2.2 Historik kring vården vid psykisk ohälsa 

En tillbaka blick på hur personer med psykisk ohälsa har blivit bemötta i samhället visar på 

att det har varit ovärdigt och omänskligt på olika vis och under flertal epoker (Bentall, 

Mosher, Raattamaa & Read, 2005; Sjöström, 2000).  Dessa personer var utstötta och deras 

tillstånd har initialt i historien sammanvävts med religion varvid de ska ha haft ont blod i sig 

sammanlänkad med djävulen eller onda andar. Det onda blodet, djävlar eller andar skulle 

drivas ut genom besvärjelser och böner (Bentall et al., 2005). Det har vidare i Europa skett 

massmord på personer med psykisk ohälsa med hänsyn till att de oönskade beteendena hos 
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en individ ansågs vara genetiskt betingat och skulle utrotas. Morden skedde som en form av 

barmhärtighet eller dödshjälp. Eftersom den psykiska ohälsan ansågs vara genetisk skedde 

även kastrering av dessa individer i Europa och likväl i Sverige så att inte den psykiska 

ohälsan skulle sprida sig. I Sverige steriliserades 63 000 individer till följd av raslagar under 

1934 (Bentall et al., 2005). Patientgruppen kunde få genomgå behandling med små doser av 

insulin för att senare få 20 stycken insulincomabehandlingar, där en djup medvetslöshet 

söktes hos dessa patienter. När patienter sedan skulle väckas skedde det genom 

sockerlösning givet peroralt eller via ventrikelsond (Sjöström, 2000). Synen på psykisk 

ohälsa har omgetts av fördomar och myter och det har medfört att det råder en annorlunda 

syn i samhället, stigma som påverkar behandling av psykisk ohälsa. Stigma kan vara 

kränkande förhållningssätt och fördomar gentemot andra (Allugander, 2014). Det 

förekommer stigma och diskriminering kring psykisk ohälsa i samhället, men generellt sett 

sker ett aktivt arbete mot stigma och diskriminering för att värna om människor vid psykisk 

ohälsa (WHO, 2016). 

2.3 Patienters rättigheter till god vård 

Alla människors lika värde är fastställt i grundlag, vilket innebär att ingen åtskillnad ska 

göras mellan samhällsmedborgare (Regeringsformen, SFS 2014:1385). Detta är vidare en 

laglig rättighet för patienter i vårdens verksamheter, där vården ska bedrivas på lika villkor. 

Patienter ska bemötas respektfullt och med den enskilda människans värdighet i fokus. Den 

vård som erbjuds patienter ska vara god och säker. God vård anges vara att tillgodose 

patienters behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt 

för patienters medbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och 

vården, se till att patienters behov av kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses samt att 

olika insatser kring patienter samordnas på ett ändamålsenligt sätt (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS 2017:30; Patientlagen, SFS 2014:821).  

De lagstadgade rättigheterna har inom vårdvetenskapen utformats med tydligare riktlinjer 

och innebär att ett personcentrerat förhållningssätt ska utövas vid vård av patienter. 

Personcentrerad vård, är en av sjuksköterskors kärnkompetenser och ska skapa god och 

säker vård för patienter och deras närstående (Leksell & Lepp, 2013). Personer blir patienter 

i samband med kontakten vid den professionella vården och ska bli sedda och förstådda som 

den unika människa denne är i en humanistisk anda (Svensk sjuksköterskeförening 2016b, 

2017a). Den personcentrerade vårdens fokus är att inom hälso- och sjukvård skapa 

partnerskap med patienter och närstående samt sjuksköterskor och utgå från patienters 

upplevelser i deras livsberättelse för att skapa en individuell hälsoplan för dem (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2016a, 2016b, 2017a). Det är 

viktigt ur vårdvetenskapligt perspektiv att synliggöra hela människans andliga, existentiella, 

sociala och psykiska behov och prioritera och tillgodose i samma utsträckning som de fysiska 

behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Partnerskap syftar till att balansera 

makförhållanden i relation till vårdpersonal, för att skapa ett gott liv för patienter med 

upplevelser av god självkänsla och självrespekt samt att patienter inte ska reduceras till sin 
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sjukdom (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2016b). 

Partnerskapet inom hälso- och sjukvård kan ses i ljuset av Kaséns (2002) beskrivning att 

relationer mellan patienter och vårdpersonal assymetetrisk i vården och att det föreligger 

maktförhållanden i vårdrelationer i vilken vårdpersonal kan sätta villkoren för vården. 

Det är viktigt att vårdpersonal kan hjälpa patienter till att känna tillit till att personal i vården 

av dem vill dem väl samt att de har relevant kunskap och skicklighet (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Patienter har rätt till individ anpassad information, muntligt och skriftligt 

och det är viktigt att patienter har förstått den information som ges från vårdens sida 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Patientlagen, SFS 2014:821) 

Vården ska verka för att skapa god hälsa och förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen, 

SFS 2017:30; Patientlagen, SFS 2014:821; Svensk sjuksköterskeförening 2017a, 2017b). 

Vidare ska vården verka för patientsäkerhet som innebär att skydd mot vårdskada i form av 

lidande säkerställs (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). 

2.4 Tidigare forskning 

I tidigare forskning framkommer upplevelser hos närstående om vården kring anhörig vid 

psykisk ohälsa. Vidare lyfts sjuksköterskor upplevelser om vården kring patienter vid psykisk 

ohälsa. 

2.4.1 Närståendes upplevelser av vården kring anhörig vid psykisk ohälsa 

I kontakt med vården upplever närstående brister i vården i form av att de inte får vara 

delaktiga i vården gällande anhörig med psykisk ohälsa (Doody, Butler, Lyons & Newman, 

2017; Olasoji, Maude & McCauley, 2017; Trondsen, 2012). Närstående lyfter fram att när 

vården skapar möjligheter till delaktighet av och lyssnar till dem i vården upplever de att det 

skapas bättre förutsättningar dem att vårda anhörig vid psykisk ohälsa så deras hälsa kan 

förbättras. I motsats till detta pekar närstående på en hopplöshet som infinner sig vid 

tillfällen då varken de eller deras anhörig vid psykisk ohälsa får det stöd som de känner sig 

vara i behov av (Olasoji et al., 2017). Den kunskap som närstående har kring anhörig vid 

psykisk ohälsa uppskattar de som värdefull information som bör tas i beaktande i kontakten 

med vården kring den sjuke anhörige (Trondsen, 2012). Närstående lyfter fram att de 

upplever att vården brister i att skapa möjligheter för dem att vara deltagande vid 

vårdplanering av deras anhörig. Vidare i motsats till att inte kunna vara delaktiga i vården av 

anhörig menar närstående att vid delaktighet i vården kring deras anhörig vid psykisk ohälsa 

får de vägar till kommunikation med vården och att kommunikationen i sig öppnar upp för 

ett samarbete mellan dem och vården kring deras anhörig vid psykisk ohälsa (Doody et al., 

2017).  

Närstående lyfter fram att de hos sig finner en kunskapsbrist kring psykisk ohälsa med 

farhågor om att individer vid psykisk ohälsa kan vara farliga. Kunskapsbrist kring psykisk 

ohälsa är även något som närstående upplever existerar i deras omgivning (Weimand, Hall-



   

 

5 

Lord, Sällström & Hedelin, 2013 ), vilket medför att de i sociala sammanhang väljer att inte 

berätta om sin situation med anhörig vid psykisk ohälsa som de lever med eftersom de 

upplever svårigheter med att öppna upp sig för sin oförstående omgivning (Trondsen, 2012; 

Zabala, Macdonald & Treasure, 2009; Weimand et al., 2013). Närstående uppfattar en 

kunskapsbrist kring psykisk ohälsa inom vården samt dåligt bemötande vid vårdkontakten. 

De lyfter vidare fram att de upplever brister i kommunikation där de kan få felaktig 

information eller information som ges inte är tillräcklig för dem i deras situation (Trondsen, 

2012). I vårdkontakten kring anhörig vid psykisk ohälsa reflekterar närstående över att även 

de utsätts för stigma som råder kring psykisk ohälsa och att detta stigma påverkar familjeliv 

ansträngande och skapar ytterligare börda i redan betungad tillvaro kring anhörig vid psykisk 

ohälsa (Allerby et al. 2015). De närstående frambringar att de upplever fysisk och psykisk 

belastning i tillvaron med anhörig vid psykisk ohälsa (Trondsen, 2012; Weidman et al., 

2013). Ibland finner närstående inte fler möjligheter för att stödja sin anhörig vid psykisk 

ohälsa än dem som de redan använt sig av och upplever behov av större kunskap kring hur de 

ska göra för att hantera situationen (Weimand at al., 2013). 

2.4.2 Sjuksköterskors upplevelser av vården vid psykisk ohälsa 

Det framkommer i tidigare forskning att sjuksköterskor finner sig ha kunskapsbrist kring 

psykisk ohälsa (Marcio Roberto & Mitchell, 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Den kunskapsbrist som lyfts fram av sjuksköterskor riktar 

kritik mot att grundutbildningen inte utrustat dem tillräckligt för att ta hand om denna 

patientgrupp samt att de känner sig otrygga i sin roll som sjuksköterskor att vårda patienter 

vid psykisk ohälsa (Marcio Roberto & Mitchell, 2013). Sjuksköterskor pekar vidare på att de 

upplever en känsla av att vårdandet av patientgruppen blir ansträngande (Poggenpoel et 

al.2011; Zolnierek & Clingerman, 2012) och vidare upplever de att de helst inte behövde 

vårda patienter vid psykisk ohälsa om de fick sådan möjlighet i arbetet (Poggenpoel et al.,). I 

vårdandet av dessa patienter vid psykisk ohälsa upplever sjuksköterskor dem som 

tidskrävande (Graneheim Hällgren, Slotte, Säfsten Markström & Lindgren, 2014; Poggenpoel 

et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012) och att de försummar dessa patienter i vården 

(Graneheim Hällgren et al., 2014; Poggenpoel et al., 2011) samt att sjuksköterskor finner att 

det är en patientergrupp som skapar tidsbrist och stress för dem i deras arbete (Graneheim 

Hällgren et al, 2014; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. Al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 

2012).  

Sjuksköterskor påvisar att vårdandet av patienter vid psykisk ohälsa även upplevs som 

ansträngande för dem såtillvida att vården av denna patientgrupp påverkar rådande 

strukturer och rutiner på avdelningen i negativ riktning under arbetets gång. Det faktum att 

sjuksköterskor upplever att de saknar fullgod kunskap kring patientgruppen skapar en 

frustration hos dem som kan leda till utbrändhet hos dem (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

De lyfter vidare fram att de upplever patienter att människor vid psykisk ohälsa inom vården 

är manipulativa, att de utnyttjar systemet i samhället och att de är oförutsägbara (Plant & 

White, 2013) Sjuksköterskor framför att de upplever kommunikationen som viktig i vården 

och har en önskan om att tala med patienter vid psykisk ohälsa, men att tidsbristen i vården 



   

 

6 

får dem att försumma samtal med dessa patienter (Graneheim Hällgren et al., 2014; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). En del sjuksköterskor lyfter fram att de har som ambition att 

skapa ömsesidig tillit i vårdrelationen mellan dem och patientgruppen och finner att 

ambitionen är eftersträvandevärt även om en ansträngande process (Moonen, Lemiengre & 

Gastmans; 2016). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Den valda omvårdnadsteoretikern för detta examensarbete är Katie Erikssons caritativa 

teori, som i vårdandet beaktar människans helhet i tillvaron och dennes lidande. Val av 

caritativ omvårdnads teori i examensarbetet motiveras utifrån att patienter bör i vården 

beaktas som en helhet bestående av flera delar samt att i vården bör vidare beaktas att 

patienter inte lider i onödan. Teorival motiveras utifrån att det är väsentligt att patienter vid 

psykisk ohälsa ses som en helhet i vårdandet istället för olika separerade delar hos 

människan, där den unika människans kropp, själ och ande vårdas. 

2.5.1 Människan vårdad ur ett helhetsperspektiv 

Människan ses i ett caritativt teoretiskt perspektiv (Eriksson, 2015b) som en helhet som har 

formats i ett samspel med sig själv, med egna aktuella resurser. Denna helhet har även 

formats i sampel med den abstrakta anden, som utgör människans tro samt formats i 

samspel med andra människor, som närstående, yrkesarbetande vårdare och samhället med 

dess normer och källor. Människans helhet består av dimensionerna kropp, själ, ande som 

skapar en helhet av värderingar och upplevelser hos människan som kan ha behov, begär och 

problem. Kroppen är människans fysiska attribut som kan ses av den andra. Själen hos 

människan har en andlig dimension och kommer till uttryck genom känslor, upplevelser, 

drömmar och hopp. Relationen mellan sig själv och det andra förutsätts finnas i bägge 

dimensionerna. Människan är beroende av andra, relationen mellan människa till människa, 

i detta ingår relationen till både konkreta och abstrakta andra.  

Behov kan vara av fysiskt livsuppehållande karaktär, såsom att inta mat och vätska. Det kan 

även vara behov att känna tro, hopp, trygghet och tillit. Begär kan vara att människan önskar 

få kärlek och delaktighet med andra. Det är väsentligt att människans behov och begär 

uppfylls annars uppstår en konflikt hos människan som skapar problem i dennes unika 

tillvaro och vad som upplevs som problem subjektivt. När de olika dimensionerna i 

människans tillvaro inte beaktas som en helhet kan det innebära ett lidande för människan 

(Eriksson, 2015b). Den djupaste formen av lidande är att inte bli sedd som den unika 

människan (Eriksson, 1993). 

Människans ytterligare dimensioner sedd i ett helhetsperspektiv är dennes omvärld, 

medvärld och egenvärld. Den värld som människan fysiskt lever i och med andra människor 

är omvärlden. I medvärlden skapas vårdandet i den fysiska miljön med dess människor. 
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Människans själsliga, inre och unika egenskaper skapar den unika människans egenvärld 

(Eriksson, 2015b). 

Vårdandet som handling ses som en naturlig och livsuppehållande del hos människan. I det 

caritativa vårdandet utövas den av en person med god etisk kompass att göra det som är det 

goda för den andra människan genom att inge människan med tro, hopp och kärlek i 

vårdandet. Vårdandet ska ske med en absolut osjälvisk och spontan kärlek. Vidare i det 

caritativa vårdandet skapas hälsoprocesser genom ansande, lekande och lärande, vilka kan 

inbringa upplevelser av kroppslig, själslig och andlig välbefinnande hos människan som en 

följd av skapad tillit, trygghet och tillfredställelse vid ansande, lekande och lärande. Känslan 

av välbefinnande är subjektiv och varje unik människa har sin preferensram. Människans liv 

utgörs av längtan efter hälsa, av att ha hälsa, av längtan efter kärlek och av lidande (Eriksson, 

2014, 2015b). Lidande kan skapas hos människan om vårdandet frångår helhetsperspektivet 

om människan och beaktar endast det som är synligt för den andres ögon och som enskilda 

och isolerade dimensioner. När helhetsperspektivet om människan frångås förlorar denne 

värdighet och i lidandet kämpar människan en kamp om att inte lida och att behålla hälsa. 

Hos människan förekommer livs-, sjukdoms- och vårdlidande. Vårdlidandet är, till skillnad 

från övriga lidanden något som kan undvikas hos den unika människan. Exempel på 

vårdlidande är utebliven vård, fördömelse, nonchalant bemötande där människan inte blir 

sedd, besvarad, inte blir tagen på allvar, inte får utrymme till att vara den unika människa är 

eller måste utföra handlingar som hon inte orkar eller vill. Dessa ageranden från den 

vårdande personens sida inbringar en känsla av maktlöshet hos människan. För att lindra ett 

lidande måste människans lidande bekräftas av den andra som blir medaktör i lidandets 

drama. Om den andra i medvärlden har mod att vara medaktör, är tillgänglig hos människan 

och bekräftar dennes lidande kan en försoning med lidandet ske och människan kan på nytt 

förstå sin tillvaro. Hälsa är en kamp som den unika människan i lidandets kamp försöker 

vinna tillbaka och upplevelse av hälsa är individuell och inte mätbar (Eriksson, 2014). 

2.6 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem. Symtomen vid psykisk ohälsa kan vara av 

mild till allvarlig art. Patienters rättigheter till god och säker vård på lika villkor regleras i 

lagar och styrdokument. Allmänsjuksköterskor verksam inom somatisk vård har 

omvårdnadsansvar för att tillgodose god och säker vård på lika villkor. Det finns dock en risk 

för att allmänsjuksköterskor har en bristande kunskap kring psykisk ohälsa samt negativt 

förhållningssätt mot och en rädsla för denna patientgrupp, vilket kan leda till att holistisk, 

personcentrerad samt god och säker vård på villkor i vården blir bristfälliga patienter vid 

psykisk ohälsa. För det fall allmänsjuksköteskor kan få kunskap kring hur patienter vid 

psykisk ohälsa upplever vårdandet kan det bidra till en ökad kunskap för 

allmänsjuksköterskor och i förlängningen trygga en god och säker vård för dessa patienter. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter vid psykisk ohälsa upplever vårdandet. 

4 METOD 

Detta examensarbete baseras på en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002) för att svara an på syftet att beskriva patienters upplevelser av vårdandet 

vid psykisk ohälsa. Metoden i föreliggande arbete är en systematisk litteraturstudie baserad 

på bearbetat material i form av kvalitativa artiklar, vilka lämpligt kan besvara syftet i 

litteraturstudien. Enligt Friberg (2017) är kvalitativ forskning ett redskap som ger ökad 

förståelse som sitt yttersta mål. Kvalitativ forskning ger bättre förståelse för hur patienters 

behov, förväntningar, erfarenheter och upplevelser kan bemötas. Sådan forskning ger även 

redskap till ökad förståelse för att studera ett fenomen på en djupare nivå. Den beskrivande 

syntesen enligt Evans (2002) sker i fyra steg. Initialt sker ett urval av relevanta artiklar 

utifrån inklusions- samt exklusionskriterier. I steg två läses valda artiklarna ett flertal gånger 

för att hitta nyckelfynd som svarar an på examensarbetets syfte. I steg tre sammanställs 

nyckelfynden genom en jämförelse av olikheter och likheter till teman så att liknande 

innehåll i artiklarna kan orienteras. I steg fyra presenteras en sammanställning av 

nyckelfynden i form av teman och subteman. 

4.1 Datainsamling och urval 

I datainsamlingen har som ett led i att säkerställa val av relevanta vårdvetenskapliga artiklar 

databaserna CINAHL Plus och Pub Med använts vid sökningarna. De båda är databaser som 

har innehåll av vårdvetenskapliga artiklar. Datainsamling och urval tar sin ansats från Evans 

(2002) genom att i examensarbetet ringa in och precisera de behövliga inklusions- och 

exklusionskriterier för att svara an på syftet; att beskriva patienters upplevelser av vårdandet 

vid psykisk ohälsa. Valda inklusionskriterier var att de skulle vara vårdvetenskapliga artiklar, 

kvalitativa, utgå från patientperspektivet med patienter vid psykisk ohälsa. Deltagande 

patienter ska även vara äldre än 18 år. Exklusionskriterier var artiklar som var inom 

psykiatrisk vård. Begränsningar vid sökning av vårdvetenskapliga artiklar var att de skulle 

vara Peer-reviewed, publicerade mellan åren 2008-2019. För fullständig information kring 

sökningar vid datainsamling se Bilaga A. 

Sökningar skedde på ett systematiskt sätt. Lämpliga sökord ska skapas med hänsyn till det 

valda ämnet (Friberg, 2017) och det har efterföljts i examensarbetet. De svenska sökord som 

har valts har utgått från examensarbetets syfte och sökorden har noggrant tagits fram i 

engelska termer via Svensk MeSh. De sökord som användes frekvent var mental illness, 
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patient experience och qualitative. Övriga sökord redovisas i sökmatris Bilaga A. Vidare i 

datainsamlingen användes databasernas söktekniker i form av booelsk och trunkering 

sökningslogik. Enligt Östlund (2017) kan booelsk sökteknik med fördel användas för hur de 

behövliga sökorden ska kombineras, och de vanligaste är AND, OR och NOT. Alla dessa har 

använts vid sökningar gjorda för examensarbetet. Vidare enligt Östlund kan trunkering ses 

som ett alternativ i att vidga ett sökord och därmed generera möjlighet till fler antal träffar. 

Den vanligaste trunkeringen är en asterisk *. I examensarbetet har det används som patient * 

och experience *.  

Vid de olika sökträffarna påbörjades urvalet genom att läsa de olika vårdvetenskapliga 

artiklarnas titel. De som inte passade examensarbetets syfte togs bort. Vidare i 

urvalsprocessen lästes abstracten till de artiklar som ansågs passa syftet. Därefter i urvalet 

lästes fulltexten till de abstract som svarade an på syftet och vidare gallrades de artiklar som 

inte passade in på syftet. I artikelmatris Bilaga B återfinns de 10 vårdvetenskapliga artiklar 

som inkluderades i examensarbetet då de svarade an på syftet samt uppfyllde kriterier för 

god kvalitet. I bilaga C återfinns med viss modifiering kvalitetsgranskningskriterier enligt 

(Friberg, 2017). Det utformades tio kvalitetsfrågor med grund i Fribergs (2017) 

granskningsmall med urpsungligen 14 kvalitetsfrågor för kvalitativa artiklar. Viss modifiering 

skedde även av mallens frågor så att de kunde besvaras med ja och nej. Frågorna kunde 

poängsättas med ett poäng för ja och noll poäng för nej. För att inkluderas i examensarbetet 

skulle artiklarna uppfylla 9-10 poäng, vilket bedömdes som hög kvalitet. Samtliga 10 artiklar 

uppfyllde kriteriet för hög kvalitet och sammanställning av artiklars poäng samt 

kvalitetsgranskning av vårdvetenskapliga artiklar återges i Bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

I steg två har de kvalitetsgranskade och utvalda vårdvetenskapliga artiklar lästs i omgångar 

om två till tre stycken. Därefter lagts åt sidan för att läsa ytterligare antal artiklar till dess alla 

artiklar har lästs klart en första gång. Artiklarna lästes vidare upprepade gånger för att få en 

klar bild av innehållet i artiklarnas resultatdel samt uppmärksamma nyckelfynd. Vissa 

artiklar lästes fler gånger än andra för att få klarhet i läsningen och se nyckelfynd tydligare. I 

steg tre enligt Evans (2002) identifieras nyckelfyndens likheter och olikheter för 

sammanställning av artiklarnas resultat så att teman och subteman kunde skapas. 

Omjustering av nyckelfynd till nya teman eller subteman skedde under processens gång för 

att dessa skulle passa bättre in i eventuellt ett annat tema eller subtema. I analysprocessen 

framkom två teman och fyra subteman. För att få en djupare insikt skapas enligt Evans 

(2002) i steg fyra rubriker för de funna resultaten utifrån teman och subteman beskriver 

fenomen. Teman och subteman har skrivits ut på ett förståeligt sätt i den löpande texten och 

så nära originalkällan i de vårdvetenskapliga artiklarna. Vidare har citat använts för att 

förstärka det fenomenen som kommit fram i dataanalysen och för att innehållet i subteman 

ska förstärkas. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema 

Nyckelfynd 

 

Subtema Tema 

Participants also exposed different 

barriers influencing the access to 

health services as unavailability… 

Referral to external services by 

health professionals was occasionally 

inadequate…. or due to care 

providers lack of knowledge of 

existing resources (Roberge, et al., 

2016, s. 144). 

 

 

 

Otillräckliga 

relationer i vården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av hinder i 

vårdandet 

Participants also expressed their 

concerns about nurses who 

articulated how busy they were 

(Digel Vandyk, 2018, s. 593). 

 Some patients suggested that their 

mental illness brought a 

stigmatization that influenced their 

willingness to disclose symptoms, 

affected health care professionals` 

approach and the care they received 

(Roberge et al., 2016, s. 144). 

 

 

 

 

Stigmatisering i 

bemötandet 

Previous experience of seeking help 

had left patients with the impression 

that mental illness was used as a 

framework for interpreting their 

somatic symptom (Brämberg Björk 

et al., 2016, s. 19). 

4.3 Etiska överväganden 

Forskningsetik är etiska överväganden som är gjorda hederligt och ärligt innan och under ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2017). Forskningsarbetet regleras av flera regler och 

föreskrifter som till sin natur är tvingande i större eller mindre utsträckning och det är 

forskaren som har det yttersta ansvaret för att forskningen är av god kvalité och moraliskt 

försvarbart i vilken inga människor har kommit till skada (CODEX, 2017). Bristande 
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forskning anses vara om det finns vetenskapliga brister i precision i frågeställningen, att 

forskaren använder felaktiga metoder, att observationer som inte passar systematiskt gallras 

bort i forskarens arbete eller använder ett sätt som gör det omöjligt att besvara forskarens 

fråga (Vetenskapsrådet, 2017). I processen kring examensarbetet har målsättningen varit att 

ha god forskningsetiks hållning vilket har kommit till uttryck i form av att valda artiklar är 

Peer-reviewed; godkända av en inom forskarvärlden tillsatt etisk kommitté. En objektiv 

förhållningsätt har varit centralt att eftersträva för att inte färga dataanalysen av 

förförståelse. Referering enligt APA har använts för att tydliggöra var informationen är 

hämtad så inget förvrängts eller plagiaterats. 

5 RESULTAT 

Examensarbetets syfte var att beskriva hur patienter upplever vårdandet vid psykisk ohälsa. 

Vid analysen av de 10 valda vårdvetenskapliga artiklarna som svarade an på syftet 

framträdde två teman; upplevelser av välbefinnande och hinder i vårdandet samt fyra 

subteman; goda relationer i vårdandet, vikten av tillit till vårdandet, otillräckliga relationer i 

vården och stigmatisering i bemötandet. Dessa teman och subteman presenteras nedan i 

tabell 2. 

Tabell 2. Presentation av teman och subteman som framkom i resultatet 

Teman Subteman 

Upplevelser av välbefinnande Goda relationer i vårdandet 

Vikten av tillit till vårdandet 

Hinder i vårdandet Otillräckliga relationer i vården 

Stigmatisering i bemötandet 

5.1 Upplevelser av välbefinnande 

Under detta tema framkom två subteman. Det första subtemat beskrev patienters upplevelser 

av vad som utmärker sig i goda relationer i vårdandet. Det andra temat lyfte fram patienters 

upplevelser av vikten av tillit till vårdandet. 
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5.1.1 Goda relationer i vårdandet 

I vårdandet lyfte patienter fram att de upplevde det som väsentligt att sjuksköterskor 

kommunicerade med dem kring deras behov och önskningar. Vid möjlighet till samtal med 

sjuksköterskor upplevde patienter att den skapade en känsla av att deras behov blev 

tillgodosedda (Biringer et al., 2017; Grim, Rosenberg, Svedberg, & Schön, 2016; Hunter, 

Chantler, Kapur & Cooper, 2013; Roberge, et al., 2016). Detta kan illustreras av hur en 

patient upplevde en situation där behov för samtal fanns och att det var bra att även få prata 

om annat än sjukdomen:”Yes she´s a nurse practioner (…). Sometimes we could talk about 

other things than the disease; it was helpful too.” (Roberge, et al., 2016, s.1429). Patienter 

lyfte vidare fram att i situationer när deras behov blev uppmärksammade kände de sig mer 

värdiga som människor och med engagerad vårdpersonal kring dem infann sig en känsla av 

att de blev respekterade och hörda (Digel Vandyk, Young, MacPhee & Gillis, 2018; Hunter et 

al., 2013). Patienter lyfte även fram att de upplevde att sjuksköterskor vårdade dem på ett 

fullständigt kompletterande vis kring deras behov samt att sjuksköterskor var tillgängliga för 

dem i kring deras behov i vårdandet (Roberge et al., 2016).  

Patienter lyfte fram att de uppskattade att sjuksköterskor i samtal skulle kunna lyfta fram 

även frågor av obekväma slag och ha förmågan att skapa trygghet och tillit (Grim et al., 

2016). Patienter beskrev att samtal med sjuksköterskor kunde lindra upplevelser av stress 

(Hunter et al., 2013; Roberge, et al., 2016) och lindrade känslan av att vara ensam, vilket 

samtidigt påverkade deras självkänsla i positiv riktning (Hunter et al., 2013). Vidare lyfte 

patienter fram att de upplevde det som värdefullt att de fick viktig information kring sin 

situation (Biringer et al., 2017; Grim et al., 2016; Hunter et. al., 2013). De beskrev att det var 

värdefullt för dem att information var anpassad efter deras behov av kommunikation och 

nivå av att ta emot individuellt anpassad information (Grim et. al., 2016; Hunter et. al., 2013) 

samt att information kunde ske till dem på olika sätt såsom verbalt, skrifligt, via film eller via 

röstmeddelande (Grim et al., 2016).  

Patienter upplevde att engagerad vårdpersonal i deras tillvaro var viktigt (Björk Brämberg et 

al., 2018; Hunter, et al., 2013; Riley, Høyer, Geir & Lorem, 2014; Roberge et al., 2016). De 

lyfte fram att de upplevde engagerad vårdpersonal i vårdandet skapade en känsla av 

tillfredställelse i tillvaron (Grim et al., 2016; Knight et al., 2018). Patienter uppmärksammade 

vidare upplevelse av att de fick en känsla av större kontroll över den ohälsa de hade när 

vårdpersonal var engagerade i vården med ett skapande av starka relationer (Knight et al., 

2018). De upplevde att när deras behov blev tillgodosedda hjälpte det till att reparera och öka 

deras självkänsla eftersom de kunde känna sig mindre värdiga, lägre stående och ha lägre 

intelligens än andra människor. Engagerad vårdpersonal ingav även patienter hopp i deras 

tillvaro (Hunter et al., 2013). En patient uttryckte det på detta vis. 

(I´m) hugely grateful that I´ve got the help, it´s made a whole world of difference (yeah), I´m 

getting regular phonecalls, people are phoning me, keeping me informed, my care people are 

coming , I know that within the next couple of weeks, I will have the support I need (Hunter et 

al., 2013, s. 319). 



   

 

13 

Patienter upplevde en önskan om och ett behov av att sjuksköterskor i en anda av jämlikhet 

med dem skulle förmedla om fortsatta råd kring deras vård (Knight et al., 2018; Stuen et al., 

2015). Patienter upplevde det som meningsfullt att vårdpersonal tog hänsyn till deras 

individuella erfarenheter och kunskaper om sin situation (Grim et al., 2016; Stuen et al., 

2015). Det framkom att patienter upplevde det som viktigt att vårdpersonal beaktade hela 

personen (Biringer et al., 2017; Grim et al., 2016; Hunter et al., 2013; Riley et al., 2014) och 

hade en önskan om det skulle finnas samarbete även med andra professioner i vårdandet 

(Björk Brämberg, 2018; Roberge et al., 2016) samt ett samarbete med närstående (Biringer et 

al., 2017; Digel Vandyk et al., 2017). Patienter uppskattade i vårdandet att de i beslut som 

fattats kring dem hade tagits på grunder som passade dem och hade möjliggjort att även 

deras familjers situationer tagits i beaktande (Biringer et al., 2017). Patienter lyfte fram 

upplevelser av att det var viktigt att ha med sig en person som stod upp för dem och som var 

med dem i både framgång och motgång vid den psykiska ohälsan hos dem i samband med 

vården (Stuen et al., 2015). 

5.1.2 Vikten av tillit till vårdandet 

Kontinuitet i vårdandet (Biringer et al., 2017; Björk Brämberg et al., 2018; Roberge et al., 

2016) och långvariga vårdrelationer med vårdpersonal (Digel Vandyk, Young, MacPhee & 

Gillis, 2017; Grim et al., 2016; Hunter et al., 2013; Knight et al., 2018; Riley et al., 2014) lyftes 

fram av patienter som en aspekt de värderade. Patienter upplevde att vårdrelationer över 

längre tid skapade en känsla av trygghet och stabilitet hos dem samt att det gjorde livet mer 

förutsägbart och bekant i deras situation (Biringer et al., 2017; Digel Vandyk et al., 2017; 

Riley et. al., 2014) samt skapade ett vårdande som de upplevde var effektiv (Digel Vandyk, 

2017; Roberge et al., 2016). De upplevde även att sådana vårdrelationer kunde skapa en 

förbättring av deras psykiska ohälsa (Riley et al., 2014, Grim et al., 2016). Patienter lyfte fram 

att i relationer med sjuksköterskor som rådde över en längre tid skapades en bekantskap till 

vårdandet och detta hjälpte dem i tillvaron kan illustreras av ett citat ”I tell them what´s on 

my mind and they help. They are very comfortable with me and everyone knows me here. So 

I go to the specific hospital” (Digel Vandyk et al., 2017 s. 592). 

Patienter beskrev att det behövdes en ömsesidighet mellan dem och sjuksköterskor för att 

finna tillit till vårdandet (Knight et al., 2018). Patienter upplevde att det var av vikt att lita på 

vårdpersonals kunskap (Biringer et al., 2017; Grim et al., 2016; Knight et al., 2018). Vidare  

upplevde de att för att skapa tillit i relationer med sjuksköterskor var det viktigt att de 

lyssnade på råden från vårdpersonal samt tog till sig dessa för att kunna skapa utrymme till 

en förbättrad situation i tillvaron (Björk Brämberg et al., 2018; Knight et al., 2018). Patienter 

beskrev att för att skapa en förbättrad tillvaro för dem i deras långvariga relationer med 

vårdpersonal var det väsentligt för dem att det fanns en respekt från vårdpersonals sida för 

deras problem vid psykisk ohälsa (Biringer et al., 2017).  

Patienter lyfte fram att upplevelse av tillit till vårdandet var viktigt för dem i kontakten med 

vården (Bringer et al., 2017, Grim et al., 2016; Knight et al., 2018). Vidare lyfte patienter fram 

att de upplevde att tillit var en tidskrävande process som skulle tas i små steg samt att känsla 
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av tillit till vårdandet stärkte dem i tilltron till sina egna förmågor (Stuen et al., 2015). 

Patienter upplevde att det var väsentligt att sjuksköterskor kunde skapa tillit hos dem genom 

genuint intresse och respekt för patienter (Grim et al., 2016). När vårdpersonal litade på 

patienters förmågor och stöttade dem upplevde de att detta blev det en tillgång i 

återhämtningsprocessen för dem genom att den individuella tilltron till sin tillvaro och 

situation stärktes (Knight et al., 2018: Stuen et al., 2015). För att ta beslut kring sin situation 

upplevde patienter att det var viktigt att de fick tid och möjlighet till att mogna i sitt beslut 

och de menade på att det var av vikt att de inte kände sig tvingade att ta ett beslut de ännu 

inte var beredda att ta (Grim et al., 2016). En patient beskrev det på detta sätt: “You also 

need time...And the opportunity to come several times…To go home and think about 

different options in order to make a decision” (Grim et al., 2016, s. 1754). 

Patienter upplevde att de var i behov av olika former av stöd i vårdandet av dem och detta 

med hänsyn till att de beskrev sig ha en tillvaro vid psykisk ohälsa som kunde skapaobalans i 

livet (Biringer et al., 2017; Björk Brämberg, 2018; Grim et al., 2016; Knight et al., 2018; Stuen 

et al., 2015). Det framkom att patienter uppskattade att vårdpersonal stöttade dem i de beslut 

de behövde ta kring sin vård och tillvaro genom att hjälpa patienter med väsentlig 

information, genom olika former av förberedelse samt återkoppling och påminnelse kring 

företeelser i deras tillvaro (Grim et al., 2016;Hunter et al., 2013; Knight et al., 2018) och med 

stödet från vårdpersonal upplevde de som att det föddes ett hopp hos dem om att kunna 

förändra sin tillvaro till det bättre (Hunter et al., 2013). Stödet i tillvaron lyfte patienter att 

det kunde bestå i att de fick hjälp att ringa ett viktigt samtal eller att få ett behövligt möte 

inbokat (Grim et al., 2016). 

5.2 Hinder i vårdandet 

I detta tema beskrev patienter sina upplevelser av dåliga relationer där deras kunskap och 

jämställdhet i vårdandet åsidosattes. Patienter upplevde vidare brist i att få kontakt med 

sjuksköterskor i vårdandet av dem. Andra hinder i vårdandet upplevde patienter av 

respektlöst och stigmatiserande bemötande från vårdpersonal. 

5.2.1 Otillräckliga relationer i vården 

Det framkom att patienter upplevde att deras olika behov ibland inte bekräftades i relationer 

med vårdpersonal (Björk Brämberg et al., 2018: Digel Vandyk, 2017; Hunter et al., 2014; 

Riley et al., 2014; Stuen et al., 2015). De upplevde att de behövde ytterligare vård kring den 

psykiska ohälsan än den de fick i kontakt med vårdpersonal och de upplevde att det inte 

fanns kompetent vårdpersonal på plats som kunde tillmötesgå deras behov (Björk Brämberg 

et al., 2018). De framkom vidare att patienter upplevde hur deras förmåga och tillstånd 

missbedömdes i vården till följd av sjuksköterskors brist på kunskap och färdigheter. 

Patienter uppmärksammade att det medförde att de i uppföljningar inte fick en behandling 

som var anpassad efter deras individuella behov och problem (Björk Brämberg et al., 2018; 

Hunter et al., 2014; Roberge et al., 2016). Patienter beskrev att i kontakten med vårdpersonal 
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blev de rekommenderade att söka vård tidigare eller till andra vårdenheter, detta kunde 

medföra att de upplevde att de inte fick behövlig hjälp. I sådana kontakter med vårdpersonal 

upplevde patienter en hopplöshet i tillvaron (Hunter et al., 2014). Patienter upplevde en 

hopplöshet och stress i tillvaron över att känna det som en kamp för att bli hörda (Hunter et 

al., 2014; Stuen et al., 2015) och för att få någon att tro på dem (Hunter et al., 2014). Ett citat 

lyfte fram upplevelse av att inte bli hörd skapade tankar om det var värt att försöka kontakta 

vårdpersonal ”I was thinking is it worth it?...Is it worth this chat again?” (Hunter, et al., 2016, 

s. 321). De lyfte vidare fram upplevelse av att inte bli sedda eller hörda av vårdpersonal fick 

dem att känna sig ovärdiga (Digel Vandyk, 2017; Hunter et al., 2014; Riley et al., 2014; Stuen 

et al., 2015). Patienter upplevde att när deras kunskap kring sin situation inte togs tillvara av 

vårdpersonal kände de sig förbisedda i vården (Digel Vandyk et al., 2018; Happell et al., 

2016). Att inte bli sedda, hörda och tagna på allvar fick patienterna att känna sig maktlösa i 

sin tillvaro inom vården (Riley et al., 2014). 

Patienter beskrev att i mötet med vården upplevde de att sjuksköterskor kunde ha ett 

undvikande förhållningssätt gentemot dem, vilket de beskrev visade sig på olika sätt som att 

sjuksköterskor visade att de inte hade tid att möta dem eller att de fick veta att det fanns en 

begränsad tid för att hjälpa dem. Patienter lyfte vidare fram att de upplevde sig vara i vägen 

och till besvär när sjuksköterskor signalerade om hur upptagna de var. (Digel Vandyk, 2018; 

Grim et. al., 2016). Patienter upplevde dåliga interaktioner i vården när sjuksköterskor 

bemötte dem med ett förhållningssätt som framstod som dömmande gentemot dem för de 

val de gjort eller dem beteenden de hade.  

I vårdandet upplevde patienter också hur de inte togs på allvar och att det var svårt att 

komma i kontakt med sjuksköterskor. En patient beskrev, ”Every time I go in, she´s always 

like, `You don´t really want to die.´ I’m like, ´Yeah, I do.´ She´s like, `No, you don´t.´ And 

then she´s like, `You´re good to go. `” (Digel Vandyk et al., 2018, s. 593). Patienter 

framförde även att vården inte var optimal för dem med brister i att möta deras behov och att 

detta bottnade sig i upplevelser av att det inte fanns ett samarbete mellan olika professioner 

kring vårdandet (Björk Brämberg et al., 2018; Digel VanDyk et al., 2018; Hunter et al., 2013). 

Patienter upplevde sig inte som delaktiga när de inte fick tillräckligt med information för att 

kunna påverka sin egen vård (Grim et al., 2016; Riley et al., 2014). När patienter inte delgavs 

möjligheter att påverka sin vård och sina val kring beslut uppstod upplevelser av osäkerhet 

och rädsla om vad som skulle hända härnäst (Biringer et al., 2017;Riley et al., 2014). De 

kände att när deras behov blev avfärdadade eller avvisadade så kunde de uppleva en förlorad 

autonomi och frihet i tillvaron (Riley et al., 2014). Vidare beskrev patienter att om 

vårdpersonalen inte höll sina löften så framstod de även som opålitliga (Bringer et al., 2017). 

5.2.2 Stigmatisering i bemötandet 

I kontakten med vården upplevde patienter att de objektifierades och bemöttes främst med 

hänsyn till sin psykiska ohälsa trots att de sökte vården för en fysisk åkomma (Björk 

Brämberg et al., 2018; Digel Vandyk et al, 2016; Hapell et al., 2016; Hunter et al., 2013). 

Patienter upplevde att vid sådana tillfällen försökte  sjuksköterskor bortse från dem i 
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vårdandet och att de inte tyckte om dem (Digel Vandyk et al., 2018; Hunter et al., 2013). 

Detta bemötande upplevdes förstärka det stigma som de själva hade kring sin identitet och 

som kunde skapa hinder för dem till att våga söka hjälp hos vården (Björk Brämberg et al., 

2018, Hapell et al., 2016). Det framkom att patienter som hade tidigare erfarenheter av 

stigmatiserade bemötande upplevde att vårdpersonals främst såg till patienters psykiska 

diagnos vilket skapade en känsla av att den psykiska ohälsan sågs som ett ramverk för den för 

att tolka de fysiska symptomen hos patienter (Björk Brämberg et al., 2018; Hapell et al., 

2016). De upplevde att den stigma de bemöttes med påverkade deras psykiska ohälsa till 

fortsatt ohälsa likt en stagnation den psykiska ohälsan eller negativt till sämre ohälsa (Hapell 

et al., 2016; Stuen et al., 2015). Patienter lyfte fram att de även kunde uppleva en själv-stigma 

som var en kombination av deras tankar om den psykiska ohälsan och tidigare erfarenheter 

av ignorant bemötande av sjuksköterskor som stärkte deras personliga negativa attityder 

kring psykisk ohälsa. De upplevde att deras själv-stigma gjorde så att de tvivlade på om de 

fysiska symptomen var sanna eller om de blandade ihop det med andra symptom som mer 

hörde ihop med psykisk ohälsa (Björk Brämberg et al., 2018). En patient beskrev: 

It´s a lot like you´re imagining things. Because you think… you´ve got this terrible thing, and 

it becomes a kind of self-condemnation. That it´s something bad. And then you kind of end up 

at the back of the queue. You think you´re being discriminated against all the time. And maybe 

thats´s not how things are in reality always. But you think, as soon as they get to know about 

this (the psychiatric diagnosis, authors note) I´ll get worse treatmen. Because I´m not worth 

as much in society. If you don´t pay tax and are ill. It´s terrible (Björk Brämberg et al., 2018, s. 

20). 

Patienter uttryckte hur de kunde bli respektlöst bemötta av den vårdpersonal som skulle 

vårda dem (Digel Vandyk et al., 2018; Hapell et al., 2016; Hunter et al., 2013; Stuen et al., 

2015). Patienter lyfte fram att i kontakten med sjuksköterskor upplevde de att de blev 

bemötta på ett fördömande, pessimistiskt, respektlöst och avvisande vis (Digel Vandyk et al., 

2018; Hapell, 2016; Hunter et al., 2013; Stuen et al., 2015) samt att de upplevde att de inte 

blev hjälpta av sjuksköterskor. I mötet med vården lyfte patienter fram upplevelse av ett 

nervärderade av deras åsikter och kunskaper vid beslutsfattande (Hapell et al., 2016). 

Patienter upplevde att de kände sig mindervärdiga som en följd av sin sjukdom som de 

skämdes över och var rädda att bli  dömda (Digel Vandyk et al., 2018; Hapell et al., 2016; 

Hunter et al., 2013). 

Patienter lyfte fram att de upplevde diskriminerande bemötanden från vårdpersonal, som 

fick dem att känna att inte vara förtjänta av att söka hjälp hos vården (Brämberg et al., 2018; 

Digel Vandyk et al., 2018; Hapell et al., 2016) och de kunde uppleva att de till följd av sådana 

bemötande kände att de uppehöll vårdens sängar i onödan (Hapell et al., 2016). Det framkom 

vidare att patienter vid diskriminering upplevde att det inte gjordes tillräckliga 

undersökningar och utredningar av deras fysiska åkomma. Detta trodde patienter berodde på 

att sjuksköterskor stirrade sig blint på den psykiska ohälsan och förbisåg de fysiska 

symptomen. De upplevde att sådant bemötande var förenat med livsfara samt att de kände 

även till situationer där patienter som en följd av diskriminering har dött (Hapell et al., 

2016). 
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6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter upplever vårdandet vid psykisk 

ohälsa. Nedan presenteras diskussioner om innehållet i resultatet, metod och etik. I 

resultatdiskussionen framkommer centrala resultatfynd i förhållande till tidigare forskning, 

reglering kring patienters rättigheter i vården och det teoretiska perspektivet. I 

metoddiskussionen diskuteras val av metod i examensarbetet och examensarbetets 

genomförande. I etikdiskussionen belyses etiska överväganden och förhållningssätt som 

upprätthållits i litteraturstudien. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att patienter upplevde kommunikation som ett väsentligt inslag  i 

vårdandet. De upplevde att i samtal med sjuksköterskor blev deras behov och önskningar 

bemötta samt att kände att det skapades ett lindrade kring deras stress och en upplevelse av 

att deras ensamhetkänsla i tillvaron mildrades. En återkoppling till dessa fynd i resultatet är 

det teoretiska perspektivet som anför att människans behov och begär kan vara av själslig och 

andlig karaktär som att få kärlek och delaktighet. Vidare att detta sker tillsammans med den 

vårdande personen och den unika människan i det som kallas för medvärlden. I 

mellanvärlden skapar den vårdande personen upplevelser hos den unika människan som 

formar dennes unika egenvärld, människans upplevelse och värderingar i livet (Eriksson, 

2015b). Det caritativa vårdandet likt det vårdande som framkom i resultatet i form av samtal 

kan ge kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande, lindrat lidande och inbringade av 

hälsoprocesser hos människan (Eriksson, 2014, 2015b). Vidare kan resultatet kopplas till 

teorin om personcentrerad vård som inom vårdpraxis fokuserar på att vårdpersonal ska 

lyssna på patienters berättelse om hur ohälsa kan yttra sig i livet och hur vårdpersonal ska 

vara följsamma patienters berättelse under samtalet. Ett personcentrerat förhållningssätt hos 

vårdpersonal innebär att lyssna aktivt där varje patients resurser, viljor, behov och motiv 

identifieras (Ekman et al., 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2016a; 2016b; 2017a). Det är 

en avancerad och tidskrävande uppgift att i personcentrerad vård lyssna och samtala, men 

möjliggör att i partnerskap med patienter och närstående skapa en hälsoplan för och lindra 

lidande hos varje människa (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening 2016a; 2016b; 2017a). I resultatet framkom även  att stress mildrades 

hos patienter vid samtal med sjuksköterskor kan detta kopplas till att psykisk ohälsa kan ha 

psykosociala orsaker som grund för ohälsan, såsom stress (Allgulander, 2014; Skärsäter, 

2014b). Samtalets betydelse för att skapa välbefinnande och hälsoprocesser hos patienter kan 

sägas vara en grundbult i vårdandet.En tes i sammanhanget kring samtalets betydelse vid 

vårdandet, såsom reducering av stress hos patienter, kan med hänsyn till resultatet vara att 

det kan påvisa positiv inverkan på patienters upplevelse av hälsa och bibringande av 

välbefinnande i tillvaron. 

Patienter uppmärksammade vidare i resultatet att de upplevde det som betydelsefullt att de 

fick information anpassad enligt deras situation och möjligheter att förstå informationen. De 
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önskade att detta kunde ske muntligt, skriftligt, via röstinspelning eller film. Detta kan 

anknytas till att lagstiftningen stadgar att patienter har rätt till individuellt anpassad 

information och där ansvaret åligger vårdpersonal att ansvara för så att patienter får den 

information de behöver kring vården av dem samt att vårdpersonal försäkrar sig om att 

patienter förstår den information som de får (Patientlagen, SFS 2014:821). De upplevde att 

informationen från sjuksköterskor skulle ske i en anda av jämlikhet mellan dem. När det 

gäller anda av jämlikhet kan detta kopplas till den rätt patienter har till god vård där hälso- 

och sjukvårdens ska utöva vård som bygger på respekt för patienters medbestämmande och 

integritet (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30; Patientlagen, SFS 2014:821). Vidare kan 

fynd i resultatet om patienters upplevelse av att det är viktigt att vården utövas på ett jämlikt 

vis ses som en önskan som kan mötas upp i en personcentrerad vård för att kunna lyssna in 

patientberättelse, finna behov och problem och för att balansera maktförhållanden i 

vårdrelationer (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2016a; 

2016b, 2017a). 

Patienter lyfte fram i resultatet att de upplevde engagerade sjuksköterskor i vårdandet som 

viktigt och att detta inbringade en känsla av tillfredställelse tillvaron. De upplevde sig i 

sådana situationer som sedda, hörda, bemötta med värdighet och de upplevde att detta gav 

ökad självkänsla. Det som framkom i resultatet kan kopplas till teoretiska perspektivet om att 

hela människan i vårdandet av patienten ska beaktas, som enligt Eriksson (2015) inkluderar 

en humanistisk syn med fokus på hela människan likväl som den fysiska kroppen som kan 

ses av medvärlden, men även själen och anden bestående av upplevelser och värderingar med 

behov och begär. Vårdandet är livsuppehållande, naturligt och sker i en anda av spontan 

kärlek. Då vårdandet utövas av engagerad vårdpersonal kan det skapa positiva upplevelser 

som tillit, trygghet och välbefinnande hos den unika människan och påbörja hälsoprocesser 

hos dem. I resultatet framkom att patienter upplevde att de fick större kontroll över den 

psykiska ohälsan med engagerade sjuksköterskor som såg till deras behov, men de upplevde  

inte detta som optimalt med hänsyn till att de även önskade samarbete med övriga 

professioner för att få hela hälso-och sjukvårdsbehovet tillgodosedd. Detta fynd kan knytas 

an till tidigare forskning om hur sjuksköterskor upplever en kunskapsbrist hos den egna 

professionen. De upplever och riktar kritik mot att inte ha fått tillräckligt tillfredställande 

kunskap vid grundutbildningen för att möta patienter vid psykisk ohälsa inom vården. De 

upplever vidare att kunskapsbristen hos dem gör att de känner sig otrygga i bemötande och 

vårdande av patienter vid psykisk ohälsa (Marcio Roberto & Mitchell, 2013). Sjuksköterskor 

upplever vidare att kunskapsbristen kring psykisk ohälsa får dem att känna frustration i 

arbetsutövandet och de känner att det i sin tur kan leda till utbrändhet (Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Det framkommer vidare i tidigare forskning liksom som sjuksköterskor 

att även närstående upplever tillvaron med anhörig vid psykisk ohälsa som fysiskt och 

psykiskt betungande (Trondsen, 2012; Weidman et al., 2013) och att även de närstående 

upplever en kunskapsbrist om hur de ska göra för att ta hand om sin anhörig vid psykisk 

ohälsa (Weidman et al., 2013). 

Resultatet om att patienter upplevde att de inte fick tillräcklig tillgodosedd hälso- och 

sjukvårdsbehov kan ytterligare kopplas till att sjuksköterskor upplever att de i vårdandet av 

patienter vid psykisk ohälsa finner det som tidskrävande och känner att de skapar tidsbrist i 
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deras arbete som skapar stress (Graneheim et al., 2014; Plant & White, 2013; Poggenpoel et 

al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

I resultatet framkom hinder i vårdande där patienter upplevde att de inte togs på allvar, 

missförstods, inte bereddes valmöjligheter eller delaktighet i sin vård och fann svårighet i att 

få kontakt med sjuksköterskor då de gjorde sig otillgängliga. Detta medförde att patienter 

kände skuld, fjärmade sig och kände främlingskap samt förlorade makten över sitt eget liv. 

Detta kan kopplas till lidande, som enligt Eriksson (2015) hör till livets naturliga gång och 

består av ett livs- sjukdoms- och vårdlidande. Vårdlidande sker genom en kränkning av 

patienters värdighet, ett beteende med karaktär av fördömelse och straff, en maktutövning i 

vårdandet och sker genom utebliven vård. Kränkning av människans värdighet kan till 

exempel ske genom nonchalans vid tilltal, genom att inte se människan och ge henne plats 

eller personliga frågor. Vidare kan ett enligt Eriksson (1993) att inte bli sedd som den unika 

människan med de individuella behov vara ett av de djupaste lidanden som finns. 

Vårdlidande är något som enligt Eriksson (2015) kan undvikas för att lindra patienters 

lidande. Detta är även uttryckt i lag enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som stadgar 

att lidande ska undvikas hos alla patienter. De upplevelser som framkom i resultatet kring 

vårdlidande kan hindra att uppnå målet med en god och säker vård inom hälso- och 

sjukvården. Vidare kan resultatet kopplas till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:13) samt 

Regeringsformen (SFS 2014:1385), vilka anger att alla patienter ska vårdas på lika villkor och 

resultatet ter sig inte ha varit i samklang med målet enligt dessa lagar. I resultatet framkom 

att patienter inte upplevde sig som delaktiga i vårdandet. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning när närstående upplever brister i vården genom att de inte görs delaktiga i vården 

av sin anhörig. De beskriver vidare att när de får vara delaktig genom att vårdpersonal 

lyssnar på dem och tar tilvara deras kunskap kring ohälsan kan det skapa bättre 

förutsättningar för dem att vårda sin anhörig vid psykisk ohälsa (Doody et al., 2017; Olasoji 

et al., 2017; Trondsen, 2012). 

I resultatet framkom att patienter upplevde stigmatiserande, respektlöst och 

diskriminerande bemötande av vårdpersonal som primärt beaktade patienters psykiska 

ohälsa i kontakten med dem samt att psykisk ohälsa var som ett ramverk vid fysisk åkomma 

hos patienter. Det kan knytas an till att det som framkommit i resultatet är motstridigt 

vårdutövande där enligt lag motsatsen förespråkas om att patienter ska ses som likvärdiga 

(Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30; Patientlagen, SFS 2014:821; Regeringsformen, SFS 

2014:1385). Människor som får hälso- och sjukvård har rätt till ett respektfullt bemötande 

och få vara delaktiga i den egna vården (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30; 

Patientlagen, SFS 2014:821). Vidare kan fynd i resultatet återkopplas till tidigare forskning 

där det framkommer att närstående upplever att deras anhörig vid psykisk ohälsa blir utsatta 

för stigma. Följden av detta blir att de blir utsatta för det stigma som råder i samhället kring 

psykisk ohälsa. De finner även att de som närstående blir bemötta med stigma av 

sjuksköterskor i vårdkontakten gällande de behov av vård deras anhörig är i behov av. Det 

stigma som de blir utsatta för i samhället och av sjuksköterskor upplever de påverkar deras 

tillvaro negativt (Allerby et al., 2015). Det stigma som de utsätts för medför vidare att de som 

närstående i sociala sammanhang väljer att inte berätta om sin situation och att de har en 
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anhörig vid psykisk ohälsa eftersom de upplever svårigheter med att öppna upp sig för sin 

oförstående omgivning (Trondsen, 2012; Zabala et al., 2009; Weimand et al., 2013).  

Resultatet om stigmatiserande, diskriminerande och respektlöst bemötande från 

sjuksköterskor kan kopplas till tidigare forskning där sjuksköterskor upplever att de har 

fördömande attityder gentemot patienter vid psykisk ohälsa. De upplever denna patientgrupp 

som människor som till naturen är manipulativa, utnyttjar systemet och är oförutsägbara 

(Plant & White, 2012) och de upplever att om fick välja skulle de inte vilja vårda dem 

(Poggenpeol et al., 2011). Sjuksköterskors upplevelser kan sägas gå i strid med 

sjuksköterskans yrkes profession vars grundbult är att ha ett vårdande som bygger på respekt 

för den unika människan som ska ses ur ett helhetsperspektiv i vårdandet av dennes behov. 

Den unika människans består av hela dennes existens, upplevelser, frihet, ansvar för det egna 

livet och en föreställning om att människan kan är kapabel till att skapa liv och livsmening i 

sin tillvaro. Vidare ska enligt sjuksköterskeprofessionens riktlinjer vårdandet ske med 

respekt för patienters kunskap om hur de upplever att förhålla sig till att leva med ohälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b). Det förekommer stigma och 

diskriminering kring psykisk ohälsa i samhället, men generellt sett sker ett aktivt arbete mot 

stigma och diskriminering för att värna om människor vid psykisk ohälsa (WHO, 2016). 

Det kan förefalla som att det råder ett förhållningssätt, medvetet eller omedvetet att vårda 

patienter som ur ett patientperspektiv upplever ett icke vårdande. Ett sådant förhållningssätt 

förefaller även råda enligt ett närståendeperspektiv. Det förefaller ytterligare ur 

sjuksköterskeperspektiv ett sådant förhållningssätt mot patienter råder. Detta lämnar ett 

stort frågetecken varför verkligheten ser ut på detta vis när det finns reglering kring 

patienters rättigheter till god och säker vård reglerad i lag och riktlinjer. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur patienter vid psykisk ohälsa upplever 

vårdandet. Med hänsyn till syftet valdes en kvalitativ beskrivande syntes enligt Evans (2002) 

för att beskriva de upplevelser patienter vid psykisk ohälsa har av vårdandet. Metoden anses 

vara lämpad att använda och har som sitt yttersta mål att ge ökad och fördjupad förståelse av 

ett fenomen (Friberg, 2017). Material som har en kvalitativ aspekt möjliggör en djupare 

förståelse för den livssituation personen befinner sig i och om personen (Polit & Beck, 2016; 

Segesten, 2017). Kvalitativ beskrivande syntes enligt Evans (2002) minskar risken för 

tolkningsutrymme vid granskning av artiklar, som i sig är färdiga resultat som systematiskt 

identifieras och sammanfattas till en ny helhet. Metodvalet motiveras vidare som ett led i 

minskad risk för tolkningsutrymme vid artikelgranskningar. Metodvalet har haft ett induktivt 

förhållningssätt för att inte färga artikelgranskning. Den induktiva ansatsen innebär att 

artikelgranskning sker på ett förutsättningslöst vis och att den sker på tidigare observationer 

ur nya slutsatser skapas. Ett fenomen kan sägas bli undersökt utan att antaganden sker i 

förväg för att finna likheter artiklarna emellan. En annan variant av forskning hade kunnat 

vara kvantitativ studie utifrån syftet för att få en bredd i resultatet eller kvalitativt och 



   

 

21 

kvantitativt studie i ett, men kvalitativ metod valdes för att få ett djup i förståelsen av syftet i 

examensarbetet.  

Den tidiga önskan vid skrivande av examensarbete var att sammanställa primärdata via 

intervjumaterial från intervjuer med patienter. Detta fullföljdes inte eftersom en empirisk 

studie i form av intervjuer med kvalitativ ansats skulle vara för tidskrävande. Intervjuer är 

tidskrävande eftersom det förutsätter att hitta en miljö som passar för intervjutillfälle, 

informera deltagare i studien om studien, intervjuprocessen och förhållningsregler kring etik 

vid forskning, att intervju i sig tar tid att genomföra och därefter sammanställa (Polit & Beck; 

2016). 

När problemformulering och syfte fastställts söktes artiklar systematisk i vårdvetenskapliga 

databaserna CINAHL Plus och Pubmed initialt. Vilka båda är databaser som innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar (Östlund, 2017). Giltigheten motsvarar den grad som ett arbete 

har av grundlighet och exakthet och sker genom att klarlägga studiens syfte samt även få den 

besvarad (Polit & Beck, 2016). Examensarbetet kan sägas ha god giltighet då sökorden som 

användes passade syftet och var översatta enligt MeSH-termer (2018). Sökorden översattes 

till engelska qualitative, patienter, mental illness i olika variationer, experience, och somatic. 

Det var mödosamt och tidskrävande att genomföra sökningar då ytterst få kvalitativa artiklar 

fanns att tillgå. Sökorden utvidgades till fler ord och sökningar gjordes vidare i databasen 

Scopus för att få ytterligare relevanta artiklar som passade syftet. Genom att söka i Scopus 

var det möjligt att även gå igenom vilka artiklar som citerat de aktuella artiklarna och 

därigenom utökad sökväg finna ytterligare vetenskapliga artiklar passande syftet i 

examensarbetet. Det faktum att val av artikel till examensarbetet via denna sökväg där även 

andra vetenskapliga artiklar citerar vald artikel ökar examensarbetets kvalitet och därmed 

ökas giltigheten i examensarbetet. Vidare för att utöka sökningar användes nyckelord i 

artiklar som sökord för att fortsätta söka. Även referenser i funna artiklar gicks igenom och 

eventuellt relevanta ur dessa söktes manuellt via Scopus sökfunktioner. För att tillföra ett 

arbetet resultat ytterligare innehåll med hög kvalitet kan sökning ske efter artiklar ske även 

manuellt och vid sökningar i flera olika lämpliga databaser stärks trovärdigheten i ett arbete 

(Östlundh, 2017). Trovärdigheten i examensarbetet stärks av att flera olika lämpliga 

databaser med vetenskapliga artiklar har använts för att tillgå artiklar som besvarar syftet.  

Det finns en del aspekter under examensarbetets process som kan minska trovärdigheten i 

arbetet. En sådan aspekt är att examensarbetet är skrivet av en författare som inte kunnat 

möjliggöra diskussioner med annan part i processen och detta kan vara en svaghet i 

processen. I och med att examensarbetet har lästs igenom och granskats av studenter samt 

handledare vid olika handledningstillfällen kan trovärdigheten öka då diskussioner har 

företagits kring aktuella sökord och artiklar. Det kan vidare ha varit en svaghet i arbetets 

gång att läsa artiklar på engelska och vid artikelgranskning undvika att översätta på felaktigt 

vis. Ett sätt att höja tillförlitligheten var att förhindra felöversättning genom att använda sig 

av lexikon. Det faktum att använda sig av lexikon vid översättning där språkliga barriärer 

finns kan vara ett redskap i att övervinna språkliga hinder (Östlundh, 2017). En annan 

svaghet som kan ha minskat tillförlitligheten utmed examensarbetets process kan ha varit att 

hålla förevarande förförståelse till följd av erfarenheter från VFU och arbete vid somatisk 
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vård utanför examensarbetets process. Författaren har upprepade gånger påmints om att 

hålla förförståelsen ifrån examensarbetet samt att söka ha ett öppet sinne vid 

artikelgranskning. Vidare har artiklar läst i flera gånger olika omgångar för att skapa en 

helhet av det som läses. Varje läsning har medfört att kunskap i artiklarnas resultat har 

framkommit tydligare. När artiklar upprepade gånger med avbrott emellan, lästes de senare 

och olika färgmarkeringar för de nyckelfynd som uppdagades skapades. Därefter formades 

lämpliga teman och subteman. Dessa förfaranden under metodprocessen kan ha medverkat 

till att öka trovärdigheten i examensarbetet. Det kan sägas ligga i linje med att studien inte 

ska färgas av författarens förförståelse genom att analyserat material förvrängs eller tolkas 

(Polit & Beck, 2016). 

Ett annat kriterium för tillförlitlighet är överförbarhet. Överförbarhet innebär i vilken stor 

omfattning en studies resultat är tillämpningsbar i andra situationer och hos andra grupper 

(Polit & Beck, 2016). De vetenskapliga artiklarna i examensarbetet härstammar från olika 

länder vilket kan öka överförbarheten till olika länder då fynden i artiklarnas resultat var 

likvärdiga. Dock kan eventuellt överförbarheten av examensarbetets resultat minska 

eftersom olika länder har olika strukturerade vårdformer och det kan vara svårt att applicera 

ett lands vårdstruktur, organisation och utbildningssystem för vårdpersonal med ett annat 

land. Överförbarheten av examensarbetets resultat kan dock överföras och användas för en 

introduktionskurs för vårdpersonal på somatisk avdelning eller ett boende för människor vid 

psykisk ohälsa. 

Sammantaget har stärkt tillförlitlighet eftersträvats i examensarbetet genom sammanställda 

matriser som anger sökord, lästa abstract och antal valda artiklar samt utvalda artiklar. 

Ytterligare för att stärka tillförlitligheten har tillvägagången i metoden redovisats i olika steg 

(Polit & Beck, 2016). 

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets olika processer har det genomgående förts ett förhållningssätt enligt 

vedertagna forskningsetiska riktlinjer, vilka innebär att inte förvanska, förfalska eller kopiera 

material (CODEX, 2017). Det har stundtals varit prövande att hålla ett objektivt synsätt med 

hänsyn till rådande förförståelse till följd av upplevelser vid VFU och arbetserfarenhet inom 

vården kring psykisk ohälsa.  För att hålla objektivt synsätt har vetenskapliga artiklar lästs i 

flera omgångar med en tidsaspekt emellan för att söka få ett större sammanhang av artiklars 

resultatinnehåll. En studie ska även innehålla hög vetenskaplig kvalité (Kjellström, 2017). I 

examensarbetet har med hänsyn till detta eftersträvats att dess innehåll håller god 

vetenskaplig nivå, vilket har skett genom att eftersökta artiklar är Peer-rewieved och 

godkända av inom forskarvärlden tillsatt etisk kommitté.  Utvalda artiklar som underlag för 

examensarbetet har vidare hållit hög kvalité såtillvida att människor inte har utnyttjats, 

skadats eller sårats i studierna. Under processen för examensarbetet har inga etiska problem 

eller andra oenigheter uppdagats. För att möjliggöra för läsaren att ta del av aktuellt material 

som ligger till grund för examensarbetet har referenser använts genomgående enligt APA 
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(2017). Det har även valts att använda citat på originalspråk för att inte förvanska innehållet 

samt i det fall översättning har skett till svenska har lexikon använts. 

7 SLUTSATS 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av vårdandet vid psykisk 

ohälsa. I analysen framkom att patienter med psykisk ohälsa i goda relationer i vårdandet 

och med tillit till vården upplever välbefinnande, lindrat lidande och möjligheter till bättre 

återhämtningsprocess. I resultatet framkom kunskap om att patienter vid psykisk ohälsa 

upplever hinder i vårdandet i form av otillräckliga relationer i vården och i form av att de i 

vården utsätts för stigmatiserande bemötande. De framkomna hindren i vården medförde 

enligt patienters upplevelser en kränkning av deras självvärde och ingav dem en känsla av ett 

otillräckligt vårdande. De upplevde det som viktigt att vårdpersonal behövde mer kunskap 

kring vårdandet vid psykisk ohälsa. Patienter upplevde även en önskan om att det fanns mer 

samarbete mellan vårdens olika enheter och en önskan om att inte bli bemött som sin ohälsa 

utan som den unika människa de är. Den kunskap som framkommer kring patienters 

upplevelser av vårdandet vid psykisk ohälsa kan ses som bidragande faktor till ökad kunskap 

hos allmänsjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Då det vid datainsamlingen var svårt att få underlag som beskrev patienters upplevelse av 

vårdandet vid psykisk ohälsa kan förslag på fortsatt forskning på detta ämne ses som 

väsentligt. Vidare kan förslag på fortsatt forskning vara hur allmänsjuksköterskors kunskap 

kring psykisk ohälsa kan förbättras. Detta med hänsyn till att tidigare forskning påvisar att 

finns en kunskapsbrist kring psykisk ohälsa hos allmänsjuksköterkor framförd ur patient- 

närstående- och sjuksköterskeperspektiv och även med tanke på att psykisk ohälsa är ett 

folkhälsoproblem som växer. Kunskap ur fortsatt forskning om hur patienter upplever 

vårdandet kan hjälpa patienter till förbättrad vård, lindra lidande och bringa hälsofrämjande 

processer hos patienter. Samtidigt kan fortsatt forskning verka för att höja kompetensen hos 

allmänsjuksköterskor i vårdandet av patienter vid psykisk ohälsa eftersom de i större 

utsträckning kommer att vårda patienter vid psykisk ohälsa var de än utövar professionen. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

 

Sökdatum Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

4/10-18                                                          CINAHL Plus Participation in decision making AND mental 

illness AND qualitative 

Avgränsningar: 2008-2018, peer reviewed, all 

adult 

9 3 3 1 

18/10-18                                                          CINAHL Plus Patient satisfaction AND psychiatric care AND 

qualitative 

Avgränsningar: 2008-2018, peer reviewed, all 

adult 

56 9 3 2 

18/10-18                                                          CINAHL Plus Mental illness and psychiatric care AND 

patient* experience* AND qualitative 

Avgränsningar: 2008-2018, peer reviewed, all 

adult 

65 5 3 1 

18/10-18 Pub Med Inpatient experience and psychiatric treatment 

AND qualitative or qualitative research NOT 

children 

Avgränsningar: 2008-2018, peer reviewed 

80 8 2 1 

15/11-19 Pub Med  Mental illness AND qualitative study AND 

somatic 

Avgränsningar: 2009-2019, peer reviewed, 

adult 

14 5 3 1 

4/12-19 Pub Med  Manuell sökning på artiklar som refererar till 

artikeln hittat 15/11-19 I Pub Med. 

4 4 4 2 

6/12-19 Pub Med  Manuell sökning av artiklar som refererar till 

artiklar hittad den 4/12-19 i Pub Med. 

16 4 4 2 
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BILAGA B - ARTIKELMATRIS  

 

Artikel 

nr 

Författare, 

årtal, 

tidskrift och 

land 

Titel Syfte Metod och 

deltagare 

Resultat 

1 Bringer, E., 

Hartveit, M., 

Sundfor, B., 

Ruud, T., & 

Borg, M. 

(2017) 

BMC Health 

Services 

Research 

Norway 

Continuity of 

care as 

experienced by 

mental health 

service users – 

a qualitative 

study. 

Att hos patienter 

förstå upplevelse 

kontinuitet av 

möjligheter i 

vårdens till tillgång i 

vårdens olika delar. 

 

 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerad 

intervju. 

Analysmetod, 

hermeneutisk-

fenomenologisk 

analys. 

Deltagare, 10 

patienter; 6 män 

och 4 kvinnor. 

 

 

Resultatet visade 

på goda och dåliga 

relationer, tid som 

skapar frustration 

över väntan som 

ger mer problem, 

men även som 

skapar möjlighet 

till att få hjälp för 

sina behov, från 

ensidig kämpande 

till ömsesidigt 

samarbete, från 

att inte få stöd till 

att få stöd och 

kunskap som ges 

till patienterer. 

2 Björk 

Brämberg, 

E., 

Torgerson, 

J., Norman 

Kjellström, 

A., Welin, P., 

& Rusner, 

M. (2018).  

BMC Family 

Practice 

Sweden 

Access to 

primary and 

specialized 

somatic health 

care for 

persons with 

severe mental 

illness: a 

qualitative 

study of 

perceived 

barriers and 

facilitators in 

Swedish health 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

möjligheter och 

hinder i vården att 

vid psykisk ohälsa få 

tillgång till somatisk 

hälsovård. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Analysmetod, 

kvalitativ innehålls 

analys. 

Deltagare, 14 

patienter; 4 män 

och 10 kvinnor. 

 

 

Resultatet visade 

på att patienter 

upplevde; 

möjligheter i 

vårdandet när de 

hade professionell 

kontakt med 

sjuksköterskor, 

kontinuitet i 

vårdkedjan och 

att patienter 

kontaktades 

årligen. Hinder i 

vårdandet var 

klyftan mellan 
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care. hälsovård och 

patienters 

hälsobehov, 

klyftan mellan 

olika 

hälsovårdsenheter 

och självupplevd 

stigma. 

3 Digel 

Vandyk, A., 

Young, L., 

MachPhee, 

C., & Gillis, 

K. (2018). 

Qualitative 

Health 

Research. 

Canada 

Exploring the 

Experiences of 

Persons Who 

Frequently 

Visit the 

Emergency 

Department 

for Mental 

Health-Related 

Reasons. 

Att utforska 

patienterers 

upplevelser i 

kontakt med akut 

vården för psykisk 

ohälsa relaterade 

orsaker inom 

somatisk akutvård.  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervju.  

Analysmetod, 

interpretiv 

deskription. 

Deltagare, 10 

patienterer; 4 män 

och 6 kvinnor. 

Resultatet visade 

på hur patienterer 

upplevde vården 

vid besöket, 

bemötande av 

vårdpersonal var 

både positivt och 

negativt och vad 

som kunde vara 

främjande 

faktorer vid 

vårdbesök. 

4 Grim, K., 

Rosenberg, 

D., 

Svedberg, P., 

& Schön, U.-

K. (2016).  

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health & 

Well-Being. 

Sweden. 

Shared 

decision-

making in 

mental health 

care--A user 

perspective on 

decisional 

needs in 

community-

based services. 

Att bland 

patienterer med 

psykisk ohälsa 

undersöka hur 

delaktighet för 

patienter kan 

skapas genom att 

förstå patienterers 

behov av 

information i 

beslutsprocessen.  

Kvalitativ metod.  

Beskrivande 

metod med 

tematisk inspelad 

intervjuer av tre 

fokusgrupper. 

Analysmetod, 

riktad 

innehållsanalys 

(Hsieh & Shannon, 

2005) med 

deduktiv och 

induktiv ansats. 

Deltagare var 22 

till antalet; fem 

män och 17 

kvinnor mellan 24-

Resultatet visade 

vid delat 

beslutsfattande 

på fem steg; 

Förberedelse. 

Samtal om 

valmöjlighet. 

Samtal för 

evaluering av 

kunskap, ge lista 

på val och 

beskriva dem, 

utröna för- och 

nackdelar. Samtal 

kring 

beslutsprocessen. 

Uppföljning.  
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62 år. 

5 Happell, B., 

Ewart, S. B., 

Bocking, J., 

Platania, P. 

C., & 

Stanton, R. 

(2016).  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Australia. 

“That red flag 

on your file”: 

misinterpreting 

physical 

symptoms as 

mental illness. 

Att säkerställa de 

synpunkter och 

upplevelser vid 

psykisk ohälsa som 

vårdtagare har om 

tillgänglighet och 

kvalitet av vård och 

behandling som tas 

emot där fysisk 

ohälsa misstolkas 

med psykisk ohälsa. 

Kvalitativ metod.  

Utforskande 

kvalitativ metod 

med fokusgrupps 

intervjuer. 

Analysmetod, togs 

i den ram som 

utvecklats av 

Braun och Clarke 

(2006). 

 

Resultatet visade 

på tre teman som 

bestod av att 

patienterer 

upplevde att 

vårdgivare 

tillskrev den 

fysiska ohälsan 

med den psykiska 

ohälsan, bemötte 

dem avvisande 

med hänsyn till 

patienterers 

psykiska ohälsa 

samt inte 

beaktade deras 

behov i den 

vårdgivande 

situationen. 

6 Hunter, C., 

Chantler, K., 

Kapur, N., & 

Cooper, J. 

(2013). 

Journal of 

Affective 

Disorders. 

England 

Service user 

perspectives 

on 

psychosocial 

assessment 

following self-

harm and its 

impact on 

further help-

seeking: A 

qualitative 

study. 

Att utforska 

patienters 

upplevelser för att 

få bättre vård 

genom psykosocial 

hjälp som används 

vid vårdandet. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervju.  

Analysmetod, 

interpretative 

phenomenological. 

Deltagare, 13 

patienter. 

Resultatet visade 

på att patienterer 

upplevde 

psykosocial hjälp I 

vården som ett 

sätt att få 

möjlighet att 

samtala, minska 

stress, gav hopp 

och även bli 

bedömd av 

vårdpersonal och 

skämmas. 

7 Knight, F., 

Kokanović, 

R., Ridge, D., 

Brophy, L., 

Hill, N., 

Johnston-

Supported 

Decision-

Making: The 

Expectations 

Held by People 

With 

Att hos personer 

med psykisk ohälsa 

undersöka deras 

upplevelser kring 

stöd i 

Kvalitativ metod. 

Narrativ 

fenomenologisk 

metod med 

individuella 

Resultatet visade 

på fyra sätt en 

patienter kunde 

se på sig som 

person vid beslut.  

Patienter med 
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Ataata, K., & 

Herrman, H. 

(2018).  

Qualitative 

Health 

Research. 

Australia. 

Experience of 

Mental Illness. 

beslutsfattande.  intervjuer. 

Analysmetod, 

narrativ 

positionerings 

analys. 

Deltagare var 29 

patienter som 

deltog, varav 18 

kvinnor och 11 

män mellan 22-65 

år. 

stark känsla för 

medverkan med 

viss bekräftelse av 

vårdgivare. 

Patienter som inte 

ifrågasatte och 

förlitade sig på 

vårdgivares 

beslut. Patienter 

som hade stor 

självständighet, 

inte behövde 

hjälp förutom 

stöd i sin 

behandling. 

Patienter som i sin 

självständighet 

inte ville känna till 

erfarenheten av 

psykisk ohälsa. 

8 Riley, H., 

Høyer, G., & 

Lorem, G. F. 

(2014).  

Health & 

Social Care 

in the 

Community. 

Norway. 

“When 

coercion 

moves into 

your home” -a 

qualitative 

study of 

patienter 

experiences 

with 

outpatienter 

commitment in 

Norway. 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av hur 

tvång i deras 

boenden påverkar 

vardagslivet samt 

hur graden av frihet 

påverkas.  

Kvalitativ metod.  

 

En gruppintervju 

på tre. Individuella 

intervjuer resten. 

Analysmetod: 

Tematisk narrativ. 

Deltagare: Elva 

patienter, varav 

fyra kvinnor och 

sju män. Ålder 23-

60. 

Resultatet visade 

att deltagares 

upplevelser av 

ofrivilliga 

begränsningar i 

sina boenden var 

jämförbara med 

den ofrivilliga 

vårdens karaktär. 

Tre teman 

framkom: att bli 

hospitaliserad, 

vara hemma och 

lydnad som 

strategi.  

9 Roberge, P., 

Hudon, C., 

Pavilanis, A., 

Beaulieu, 

A qualitative 

study of 

perceived 

needs and 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

hinder och 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Resultatet visade 

på utmaningar i 

att diagnostisera 

psykisk ohälsa, 
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M.-C., 

Benoit, A., 

Brouillet, H., 

… Vanasse, 

A. (2016). 

BMC Family 

Practice. 

Canada 

factors 

associated 

with the 

quality of care 

for common 

mental 

disorders in 

patienters with 

chronic 

diseases: the 

perspective of 

primary care 

clinicians and 

patienters.  

möjligheter inom 

vården. 

 

Analysmetod, 

beskrivande 

metod. 

Deltagare: Tio 

stycken, fem män 

och fem kvinnor. 

standard 

behandling vid 

psykisk ohälsa var 

medicinering, hur 

interprofessionellt 

samarbete och 

tillgång till 

samhällsresurser 

ser ut och hinder 

och möjligheter 

till optimal 

vårdgivande. 

10 Stuen, H. K., 

Rugkåsa, J., 

Landheim, 

A., & Wynn, 

R. (2015).  

BMC Health 

Services 

Research. 

Norway. 

Increased 

influence and 

collaboration: 

a qualitative 

study of 

patienters’ 

experiences of 

community 

treatment 

orders within 

an assertive 

community 

treatment 

setting. 

Att få fram/erhålla 

patienters 

upplevelser av hur 

det dagliga livet i 

deras boenden 

påverkas av 

formella och 

informella 

strukturer för 

patienterföljsamhet. 

Kvalitativ metod. 

Djupgående 

tematisk intervju-

guide och 

individuella 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Grounded theory. 

Deltagare: Antal 

15, sex kvinnor 

och nio män Ålder 

angavs som yngre 

än 37 och äldre än 

47.  

Resultatet visade 

på tre teman. 

Patienterer 

belyser 

upplevelser av 

ofrivillig vård, 

vikten av att ha 

förtroendefulla 

relationer och 

samarbete med 

vårdpersonal som 

en strategi. 

 

 

  



 

 

 

BILAGA C – KVALITETSKRITERIER ENLIGT FRIBERG (2017)  

 

1. Finns det en klar problemformulering?                 6. Är metod och teoretiska delarna 

förankrade i varandra?                                                   

2. Är författarna självkritiska?                                  7. Finns det en metoddiskussion?     

3. Finns ett tydligt syfte beskriven? 8. Är data utförligt analyserad?   

4. Är metoden tydligt beskriven?                                         9. Återfinns några etiska resonemang?   

5. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna 10. Ger resultatet svar på syftet?   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitets-

gransknings-

frågor   

Artiklar  

Fråga 

1  
Fråga 

2  
Fråga 

3  
Fråga 

4  
Fråga 

5  
Fråga 

6 
Fråga 

7  
Fråga 

8  
Fråga 

9  
Fråga 

10  
Totalt antal poäng vid 

kvalitetsgranskning 

Graden av kvaliteten på 

artikeln 

1 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 poäng- Hög kvalitet 

2 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  10 poäng- Hög kvalitet 

3 Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  9  poäng- Hög kvalitet 

4  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  10 poäng- Hög kvalitet 

5 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  10 poäng- Hög kvalitet 

6 Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  9 poäng- Hög kvalitet 

7 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Nej Ja  Ja  9 poäng- Hög kvalitet 

8  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  9 poäng- Hög kvalitet 

9  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  10 poäng- Hög kvalitet 

10  Ja  Ja  Nej Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  Ja  9 poäng- Hög kvalitet 
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