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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Möten med patienter med psykisk ohälsa sker allt oftare idag inom somatisk 

hälso- och sjukvård. Tidigare forskning visar att patienter upplever att de inte bli tagna på 

allvar när de söker vård för sina somatiska symtom, de upplever att deras psykiska ohälsa 

används som mall av sjuksköterskor för tolkning av de somatiska symtomen. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa 

inom somatisk hälso- och sjukvård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande 

syntes.  Resultat: Utifrån metoden framkom det två teman: Att uppleva otrygghet i den 

professionella rollen och att uppleva hinder i vårdverksamhetens struktur. Sjuksköterskor 

upplevde hinder i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa vilket avspeglades i att vara 

kunskapsmässigt oförberedd, otillräcklighet i vårdandet, bristande fysisk vårdmiljön och 

tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde otillräcklighet i vårdandet där kunskapsbrist, 

vårdmiljön och tidsbrist gav upphov till begränsningar vid omhändertagandet, vilket 

hindrade sjuksköterskor från att vårda utifrån ett helhetsperspektiv. En förberedande 

grundutbildning där det ges möjlighet att erhålla mer kunskap kring ämnesområdet skulle 

kunna resultera i ett bättre självförtroende i mötet med patienter med psykisk ohälsa.  

Nyckelord: Kvalitativ, Psykisk ohälsa, Sjuksköterskeperspektiv, Somatisk vård, Upplevelser   

  



   

 

 3  

 

ABSTRACT  

Background: Meetings with patients with mental illness is increasingly taking place in 

today’s somatic healthcare. Previous research shows that patients feel anxious not to be taken 

seriously when seeking care for their somatic symptoms, they feel that their mental illness is 

used as a framework for interpret the somatic symptoms. Purpose: To describe nurse’s 

experiences of obstacles in the care of patients with mental illness within somatic healthcare. 

Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis. Results: Using this 

method two themes appeared: To experience insecurity in the professional role and to 

experience barriers in the structure of health care. Nurses experienced barriers in caring for 

patients with mental illness. The barriers were caused by nurses experiencing a lack of 

knowledge, inadequacy in care, lack of care environment and lack of time.  Conclusion: 

Nurses experienced inadequacy in the care where the lack of knowledge, the physical care 

environment and the lack of time gave rise to limitations in care. This prevented nurses from 

providing the best possible care. A preparing undergraduate course where it’s possible to gain 

more knowledge about the subject area could result in a better self-confidence in meeting 

with patients with mental illness. 

Keywords: Experience, Mental illness, Nurse perspective, Somatic care, Qualitative  
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1 INLEDNING  

Psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som kan drabba vem som helst och som 

varierar under livets gång. Därav är en ökad kunskap om ämnet av stor betydelse för 

sjuksköterskor. Betydelse i den bemärkelsen att möten och vård av patienter med psykisk 

ohälsa är oundviklig i den blivande rollen som sjuksköterska, eftersom patienter med psykisk 

ohälsa ofta söker vård på bland annat somatiska vårdavdelningar på grund av samsjuklighet. 

Utifrån egna reflektioner har det visat sig att förekomsten av psykisk ohälsa aktualiseras i 

media och ses som en utmaning både för den enskilde patienten men även för sjuksköterskor 

vid vård av patienter med psykisk ohälsa. Intresset för ämnet utvecklades vid tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning, samt från tidigare erfarenheter efter att ha arbetat inom 

somatiska hälso- och sjukvården. Där upplevdes att sjuksköterskor i mötet med patienter ofta 

saknade kunskap om ämnet och hade en stigmatiserad bild av patienter med psykisk ohälsa, 

samt att vårdandet var inriktat på att behandla den fysiska ohälsan och inte patienten som 

helhet. Inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, introducerades 

olika intresseområden från forskargruppen inom Akademin för hälsa, vård och välfärd på 

Mälardalens högskola. Utifrån det valdes sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet 

av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård. Genom att få en inblick i 

vad som kan utgöra hinder för sjuksköterskor till att vårda utifrån ett helhetsperspektiv, 

kommer förhoppningsvis examensarbetet kunna utgöra ett stöd i vårdandet genom att öka 

kunskapsnivån, samt bidra till en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av hinder 

i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begreppet psykisk ohälsa, stigma av psykisk ohälsa och samsjuklighet 

och livsstilsriskfaktorer vid psykisk ohälsa. Utifrån intresseområdet redogörs en 

sammanställning av tidigare forskning, följt av lagar och styrdokument. Vidare kommer det 

vårdvetenskapliga perspektivet att presenteras, innan bakgrunden avslutas med en 

problemformulering.  
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2.1 Psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Psykisk ohälsa, 

i synnerhet diagnoser i form av depression och ångestsyndrom, fortsätter att öka. 

Diagnoserna som anses vara en av våra stora folksjukdomar, står för drygt 40 procent av alla 

sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2019a). Hos personer med depression och ångestsyndrom 

är samsjuklighet vanligt förekommande. Mer än 70 procent av alla patienter med depression 

eller ångestsyndrom erhåller vård inom primärvården eftersom majoriteten av vuxna 

personer vid depressions- eller ångestsymtom vänder sig till primärvården. Vidare skrivs 65 

procent av alla antidepressiva läkemedel ut via primärvården och vad gäller remiss till 

specialiserad psykiatri, hänvisas endast 20 procent av patienterna vidare (Socialstyrelsen, 

2017).   

 

Psykisk ohälsa innefattar flera olika tillstånd med varierande allvarlighetsgrader och 

durationer. Begreppet inbegriper allt från mildare tillstånd som oro och nedstämdhet där 

besvären kan vara övergående, till svåra, långvariga psykiatriska tillstånd som depression, 

ångestsyndrom eller schizofreni och som bör behandlas av hälso- och sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och kan påverka 

individens möjlighet till välbefinnande. Ohälsan kännetecknas av akuta övergående kriser till 

livslånga funktionsbegränsningar som begränsar individens förmåga att arbeta, studera och 

ha relationer. I undantagsfall beror psykisk ohälsa på medfödda eller förvärvade 

hjärnsjukdomar vilket benämns som allvarlig ohälsa (Allgulander, 2017). Vidare förekommer 

det enligt Skärsäter (2014) gemensamma upplevelser för de flesta individer med psykisk 

ohälsa, även om symtombilden ser olika ut beroende på vilken typ av ohälsa de drabbas av. 

De upplevelserna innefattar känslor av förlust av kontroll och kan ge upphov till upplevelser 

av minskat värde. Förlusten bottnar i förändrade roller i livet som inte individen kan styra 

över och kan leda till minskad självkänsla som är en förutsättning för att klara av livets 

grundläggande behov, samt för att skapa ett välmående.  

I examensarbetet tillämpats begreppet psykisk ohälsa utifrån både Allgulanders (2017) samt 

Folkhälsomyndighetens (2019b) beskrivning. Examensarbetet inriktar sig inte på någon 

specifik psykiatrisk diagnos. Begreppet definieras till patienter med någon form av psykisk 

ohälsa som sjuksköterskorna möter inom den somatiska hälso- och sjukvården. Vidare avses 

med somatisk hälso- och sjukvårdsavdelning den vård som sker utanför psykiatrin och 

inbegriper, vård på akutmottagning, primärvård eller på en vårdavdelning där fysiska 

sjukdomar behandlas.  

2.2 Stigma av psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa omges oftast av förutfattade meningar, myter och stigma vilket har 

resulterat till en inverkan på samhällets inställning till behandling av drabbade i jämfört med 

andra fysiologiska sjukdomar. Exempelvis är inställningen till behandlingen av psykisk  
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ohälsa avvikande från inställningen till behandlingen vid somatiska sjukdomar, som till 

exempel diabetes (Allgulander, 2017). Trots att psykisk ohälsa är ett omfattande ämne idag, 

och att det troligen har blivit mer acceptabelt att söka hjälp, är den generella bilden 

omgivningen har stigmatiserad. Så många som 80 procent av dem som lider av psykisk 

ohälsa upplever omgivningens negativa attityd (Lasalvia et al, 2013). Vidare framkommer det 

att stigmatisering av individer med psykisk ohälsa baseras på okunskap och fördomar där 

individen utsätts för nedvärderande attityder och diskriminering. Till följd av 

stigmatiseringen minskar benägenheten hos individerna att tala öppet om sitt psykiska 

mående och utgör i värsta fall hinder från att söka hjälp (Folkhälsomyndigheten, 2019c).   

2.3 Samsjuklighet och livsstilsriskfaktorer vid psykisk ohälsa   

Begreppet samsjuklighet innebär att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera olika 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2019c). En ökad morbiditet föreligger hos personer med psykisk 

ohälsa vilket medför att de också är patienter inom den somatiska vården (Skärsäter, 2014). 

Detta uppmärksammas även i Socialstyrelsens (2014) öppna jämförelser där det framgår att 

behovet av somatisk vård troligtvis är större hos patienter med psykisk ohälsa än hos många 

andra grupper i befolkningen. Vidare framkommer det att metabola avvikelser som övervikt, 

rubbning av blodfetter och diabetes är vanligt förekommande vid psykiatriska diagnoser. 

Faktorer som kan vara en förklaring till de metabola avvikelserna kan härröra från att den 

kognitiva förmågan att kunna uppfatta bemötande och behandling är påverkad. Individen 

har i många fall en nedsatt förmåga att ta till sig, förstå och tillämpa information kring sin 

hälsa. De förhöjda riskerna i utvecklingen av metabola syndrom kan också bero på 

användningen av psykofarmaka, samt kan vara till följd av ohälsosamma levnadsvanor. 

Exempelvis förekommer livsstilsriskfaktorer som har en negativ inverkan på människans 

hälsa, i högre utsträckning hos patienter med psykossjukdomar, än hos övriga gruppen i 

befolkningen. Brist på fysisk aktivitet, ohälsosamma kostvanor, rökning och missbruk kan 

också vara bidragande orsaker. Patienter med psykossjukdom och andra psykiska sjukdomar, 

främst ångest- och depression, dör oftare i förtid, särskilt uttalad är överdödligheten för 

patienter med psykos när det gäller ischemisk hjärtsjukdom (Socialstyrelsen, 2014). För 

patienter som har en långvarig psykisk ohälsa är medellivslängden förkortad med 25–30 år 

jämfört med befolkningen i helhet (Skärsäter, 2014). Den höga förekomsten av dödlighet kan 

vara en indikation på sjukvårdssystemets svårigheter att erbjuda somatisk vård till dessa 

patienter, men kan även vara till följd av senare upptäckt av fysiska sjukdomar. Behovet av 

vård vid samsjuklighet ställer krav på hälso- och sjukvårdens förmåga till en helhetssyn på 

patienter om det ska ske en förändring (Socialstyrelsen, 2014). Interaktionen mellan psyke 

och soma blir påtaglig när den somatiska sjukdomen ökar risken för depression, på samma 

sätt som depression kan föra med sig somatiska symtom. Exempelvis kan somatiska symtom 

vara framträdande vid depression utan att det föreligger en bakomliggande somatisk 

sjukdom. På samma sätt som en somatisk sjukdom kan ge upphov till depression. Exempelvis 

är strokepatienter, speciellt de som drabbas av språksvårigheter, särskilt utsatta för 

depression. Trots det förekommer det ibland att psykiska ohälsan förblir oupptäckt på grund 

av fysiska symtomen (Skärsäter, 2014).  
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2.4 Tidigare forskning  

När patienter med psykisk ohälsa söker vård för somatiska symtom möter de hinder och 

svårigheter under vårdförloppet, sjukhusmiljön utgör en del av svårigheterna. Patienter 

beskriver att miljön på en vårdavdelning är överstimulerande och ger oftast upphov till 

upplevelser av obehag (Clarke, Dusome, & Hughes, 2007). Patienter beskriver att lukten av 

desinfektionsmedel, den bländande belysningen, den höga, bullriga ljuden och den kalla, 

kliniska karaktären på vårdavdelningen framkallar ångest och skapar negativa upplevelser 

som är svåra att behärska. Sjuksköterskors uniformer associeras till tidigare, skrämmande 

upplevelser, och de medicinska termer som tillämpats av sjuksköterskor, upplevs obegripliga. 

Patienter uttrycker att de ibland upplever att de förlorar kontrollen. Bristen på integritet 

framhålls också som svårhanterlig, de uppger att när dörrar eller gardiner lämnas öppna för 

insyn, eller när kontroller utförs utan patienters delaktighet leder det till upplevelser av oro 

(Harris, Bjurmann, Fagien & Schattell, 2016). Patienter beskriver även att väntrummet i en 

miljö som kännetecknas av andra patienter kan ge upphov till ångest och rastlöshet, samt 

uttrycker att långa väntetider i ensamhet på en somatisk- hälso- och sjukvårdsavdelning är 

en källa till tristess (Happell, Scott & Platania-Phung, 2012). Till följd av ångesten som 

uppstår förekommer det att de lämnar vårdavdelningen innan mötet med sjuksköterskor har 

inletts (Clarke et al., 2007; Happell et al., 2012; Kaufman, McDonell, Cristofalo & Ries, 

2012). Patientupplevelser visar även att när det uppstår frågor eller när de är i behov av 

information, är det långa väntetider och inga sjuksköterskor som är tillgängliga, i det 

sammanhanget kan upplevelser av övergivenhet uppkomma (Clarke et al., 2007; Harris et al., 

2016; Happell et al., 2012; Kaufman et al., 2012; Ljungberg, Denhov & Topor, 2016). Vidare 

vittnar patienters upplevelser om att när de inte får svar kring deras somatiska tillstånd och 

istället hänvisas mellan olika professioner i vården, kan det ge upphov till upplevelser av att 

sjuksköterskor saknar kompetens i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa (Roberge et 

al., 2016). Förutom långa väntetider är även tidsbristen något som patienter upplever i mötet 

med sjuksköterskor. Patienter upplever att de vid samtal måste forcera fram svar och inte 

sällan blir de avbrutna mitt i samtalet. De tvivlar på vårdandet och om sjuksköterskor lyssnar 

på deras berättelser, då sjuksköterskor ständigt bevakar tiden genom att titta på klockan 

(Harris et al., 2016; Ljungberg et al., 2016). Det framgår dock generellt att de fortfarande vill 

vårdas på en allmän somatisk hälso- och sjukvårdsavdelning, då en separat anläggning med 

en specifik inriktning anpassad för patienter med psykisk ohälsa, skulle innebära en ökad 

stigmatisering. Det finns en önskan hos patienter att ses utifrån ett helhetsperspektiv där 

deras komplexa fysiska och psykiska frågor väger in och värderas i sin helhet, samt bemötas 

som värdiga människor som genomgått lidande och därmed sökt hjälp (Clarke et al., 2007).   

Patienter beskriver att upplevelser av att inte bli tagen på allvar eller få sina somatiska behov 

tillfredsställda, ökar vid mötet med somatiska hälso- och sjukvården (Björk Brämberg, 

Torgerson, Norman Kjellström, Wellin & Rusner, 2018; Clarke et al., 2007; Happell, Ewart, 

Bocking, Platania-Phung & Stanton, 2016; Ljungberg et al., 2016; Happell et al., 2012;). 

Patientupplevelser visar att den psykiska ohälsan utnyttjas och används som ett ramverk av 

sjuksköterskor för att tolka de somatiska symtomen (Björk Brämberg et al., 2018; Happell et 

al., 2016). Vidare uttrycker patienter att de ibland ifrågasätter om deras somatiska symtom 

finns “på riktigt” då de fysiska symtomen oftast avvisas (Björk Brämberg et al., 2018). Det 
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förekommer att patienter mörklägger sin psykiatriska historik för att därigenom bli 

annorlunda behandlade (Clarke et al., 2007). Patienter upplever att när deras somatiska 

symtom åsidosätts bidrar till upplevelser av maktlöshet. Vid kontakt med somatiska hälso- 

och sjukvården är patienter öppna för experternas kunskap i den professionella rollen, men 

framhåller att de är mest kunniga om sig själva, samt känner sig själva bättre än någon 

annan. Patienter menar att maktbalansen i vårdinteraktionen bör strävas efter att återspegla 

detta, samt att en maktförskjutning är nödvändig för att stödja egenvården hos dem. När 

patienter tar initiativet och aktivt försöker förbättra sin hälsa får det motsatt effekt där 

initiativet istället tolkas som ett symtom på psykisk ohälsa av sjuksköterskor (Ewart, 

Bocking, Hapell, Platania-Phung & Stanton, 2016; Happell et al., 2016). Vidare upplever 

patienter att det saknas engagemang och förståelse i vårdrelationen. En nonchalans i 

relationen där prioriteringen i vårdmötet går ut på att följa reglerna och organisationens 

rutiner, eller som bara visar engagemang för dokumentationsändamål, snarare än att vara 

lyhörd för patienters behov, ger patienter begränsat utrymme att uttrycka sig och en 

vårdrelation med sjuksköterskor uteblir. Vidare framgår det att sjuksköterskor riktar 

uppmärksam på det negativa och har låga förväntningar i tron till möjlighet för 

återhämtning, samt förmedlar hopplöshet för patienters framtid. Enligt patientupplevelserna 

uppmärksammas sällan vad de kan eller borde göra för att öka välbefinnandet. Patienter 

beskriver att sjuksköterskor bemöter dem med rädsla och har förutfattade meningar om att 

patienter med psykisk ohälsa är omöjliga att förutse, samt kan svara med våld och aggression 

om deras behov inte tillgodoses (Ljungberg et al., 2016). De menar att när sjuksköterskor 

undviker ögonkontakt och ställer rutinmässiga frågor, samt talar med dem som om de var 

“onormala” avspeglar det bristande förståelse för patienters sårbara situation (Clarke et al., 

2007; Harris et al., 2016). Patienter upplever sig bli behandlade som objekt som går att botas 

med medicinering. Sjuksköterskors förhållningssätt i vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa kan äventyra tillståndet och resultera i att de förlorar förtroendet, samt blir passiva 

och istället måste distansera sig i relationen till sjuksköterskor. Följden blir att lidandet ökar 

och bidrar till negativa erfarenheter vilket hindrar återhämtningen, samt framkallar 

frustration som svar på sjuksköterskors förhållningssätt (Ljungberg et al., 2016). Mötet med 

sjuksköterskor beskrivs som betydelsefull och patienter uttrycker en önskan om att 

sjuksköterskor engagerar sig i vårdandet och är lyhörd för patienters berättelser (Kaupi, 

Hätönen, Adams & Välimäki, 2014; Roberge et al., 2016). Patienter beskriver att de är i behov 

av sjuksköterskor som har kompetensen att möta patienters behov på ett värdigt sätt (Clarke 

et al., 2007).  

2.5 Lagar och styrdokument  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att hela 

befolkningen ska ha ett gott välbefinnande och att alla ska ha samma förutsättningar till vård. 

Vården ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och människors lika 

värde, samt att den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska få förtur. Hälso- och 

sjukvården ska verka i syfte att förebygga ohälsa. I samma lag fastställs det att för att uppfylla 

kraven på en god vård skall hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivas genom att särskilt 



   

 

6 

beakta att patienters behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet tillgodoses. Vidare beskriver 

lagen att vården ska grundas på respekt för patienters självbestämmande och integritet, 

skapa goda relationer mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen, samt vara 

åtkomliga vid behov. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att öka 

patientsäkerheten och skydda patienter om en vårdskada skulle uppstå. Med vårdskada avses 

i denna lag kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, lidande och dödsfall som kan 

undvikas om åtgärder vidtas vid kontakt med hälso- och sjukvården. I samma lag fastställs 

det att all vård skall uträttas på ett medvetet sätt och grunda sig på kunskap. Patientlagen 

(SFS 2014:821) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal skall stärka och förtydliga 

patientens ställning i syfte att främja patientens autonomi, integritet samt delaktighet. Vidare 

beskrivs det att patienten måste erhålla information för att kunna vara delaktig i sin egen 

vård samt när och vid vilken tidpunkt patienten kan förväntas att få vård. I samma lag 

fastställs det att hälso- och sjukvården skall utformas och genomföras i partnerskap med 

patienten under hela vårdförloppet. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a) utgör ett stöd för sjuksköterskors ansvar för det självständiga omvårdnadsarbetet och 

skall uträttas i enlighet med lagar, författningar och styrdokument för hälso- och sjukvården. 

Legitimerad sjuksköterskors arbetssätt ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och 

omvårdnaden, som är sjuksköterskors specifika kompetensområde, ska präglas av ett 

helhetsperspektiv i syfte att tillgodose den enskilda patientens komplexa behov och 

upplevelse. Sjuksköterskor har i sin yrkesutövning ett personligt ansvar att ständigt beakta 

sina svagheter och styrkor i den egna professionella kompetensen genom att kontinuerligt 

inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och vara uppdaterade på senaste 

forskningen i syfte att utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens. I Kompetensbeskrivningen 

belyses att legitimerade sjuksköterskor ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet vilket kan 

utföras självständigt, samverkan i team eller implementeras i samverkan med patienten och 

dennes närstående. Sjuksköterskors ansvar i omvårdnadsprocessen innebär att göra en 

bedömning, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden. Omvårdnaden 

skall dirigeras mot patientens grundläggande behov och upplevelser och innefattar fysisk, 

psykosocial, andlig och kulturell dimension. En god omvårdnad förutsätter att sjuksköterskor 

har kompetens i att utföra omvårdnadsarbetet och kunskapen att vårda utifrån en 

personcentrerad vård där vården utformas i partnerskap med patienter och dennes 

närstående. Ett personcentrat förhållningssätt kännetecknas av att patienter och dennes 

närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov i mötet med 

sjuksköterskor, samt görs i syfte att upprätthålla patienters värdighet och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

Ett viktigt komplement till kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor är ICN:s 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Koden inkluderar fyra grundläggande 

ansvarsområden som legitimerade sjuksköterskor förväntas att ha utifrån 

sjuksköterskeprofessionen och inbegriper, sjuksköterskor och allmänheten, sjuksköterskor 

och yrkesutövningen, sjuksköterskor och professionen och sjuksköterskor och medarbetare. 

Koden med de fyra områdena bygger på en sammanfattning av riktlinjer och syftar till att ge 

vägledning för sjuksköterskors etiska handlande. Sjuksköterskor bär huvudansvaret för att på 
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ett godtagbart sätt tillämpa de utformade riktlinjerna inom omvårdnad, utbildning, forskning 

och ledning. Det krävs en aktiv medverkan av sjuksköterskor för att bevara och utveckla 

omvårdnadens värdegrund samt öka den etiska medvetenheten.  

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv   

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Erikssons (2018) teorier om vårdrelation och 

människa. Erikssons (2018) teorier tillämpas för att belysa varför det är viktigt att i 

vårdandet inneha ett holistiskt synsätt och en fungerande vårdrelation, vilket är av betydelse 

för examensarbetet då sjuksköterskor möter dessa patienter i sitt dagliga arbete. Teorierna 

anses vara av relevans då de grundar sig på en humanistisk grund och att människan alltid 

ska betraktas ur ett helhetsperspektiv oavsett vad patienter söker vård för, samt kan vara 

vägledande i det dagliga omvårdnadsarbetet i sjuksköterskors arbete.  

2.6.1 Vårdrelation 

En relation bygger på en ömsesidighet och karakteriseras av något som står i förhållande till 

något annat. Grunden till vårdandet vårdrelationen, det vill säga relationen mellan vårdaren 

och patienten. Det är i relationen som patienten får möjlighet att ge uttryck för sina 

svårigheter, behov och önskningar. Vårdrelationen grundar sig på kunskap och etiskt 

förhållningssätt och det som utmärker vårdrelationen är att det syftar till att hjälpa patienten 

genom hälsoprocessen (Eriksson, 2018). Utgångspunkten för en verkande vårdprocess är en 

fungerande vårdrelation, om vårdaren inte skapar en relation med patienten så hindrar det 

processen för patienten att uppnå sina hälsobehov. Vårdrelation innebär både givande och 

tagande från båda parterna och det får inte uppfattas som en självklarhet. Det är en konst att 

vårda samt att vårdas, det vill säga det är lika utmanande att vara patient som att vara 

vårdare. Vårdrelationen grundar sig i att vårdaren och patienten accepterar relationen och 

sin roll i den. Vad som skiljer vårdrelationen från andra relationer är att det finns vissa 

begränsningar som gör att total ömsesidighet inte kan inträda. Begränsningarna är att 

vårdaren har en högre grad av ansvar utifrån sin profession. Den verkliga relationen skiljer 

sig från en interaktion, en interaktion kan till exempel vara genomförande av olika 

sysselsättningar eller byte av information. Vårdandet riskerar att endast bli en “tom teknik” 

om vårdandet utgörs av interaktion (Eriksson, 2018).  

2.6.2 Människa 

Enligt Eriksson (2018) grundar sig vårdvetenskapens syn på människan ur ett holistiskt 

synsätt. Människan ses som en unik enhet som består av kropp, själ och ande, vilket gör att 

människan vårdas som helhet eftersom den består av delar som är beroende av varandra. 

Varje människa är unik och har olika behov.  Om vårdandet utgår från en helhetssyn på 

människan kan det innebära att alla aspekter av människan tillgodoses oavsett om det 

aktuella hälsohindret koncentreras till någon del. Uppfattningen av människan som helhet 



   

 

8 

tolkas olika beroende på individens preferenser, tid och rum. Ett holistiskt synsätt mot 

människan är relativt och tillämpas olika beroende på kontext. Vidare menar Eriksson (2018) 

att en holistisk princip och en helhetssyn av människan torde inkludera alla inom vården. 

När det uppstår en obalans mellan kropp, själ och ande uppstår begär, behov och problem. 

Vid behov skapas begär, det vill säga människans innersta längtan och önskningar. 

Människans mest primära begär är begäret efter liv och kärlek. Önskan efter liv visar sig i 

människans längtan efter ett syfte med livet, i människans önskan om att bevara biologisk 

balans samt försvara sig mot faror. Önskan efter kärlek visar sig genom relationer till andra 

människor och genom Gud. Vårdaren måste vara medveten om människans primära begär 

för att kunna förstå människan. Behov är begärens objektiva sida. De viktigaste behoven 

utgörs av människans önskan av gemenskap med andra människor, delaktighet och 

upplevelse av att vara en del av en grupp eller kultur. Behov som inte blir tillgodosedda 

genererar en konfliktsituation hos personen. Problem är något som människan inte själv kan 

behärska i den nuvarande situationen. Problem som inte åtgärdas hindrar människan från 

att leva och utvecklas som människa (Eriksson, 2018). Vidare grundar sig en människas 

upplevelsevärld i omfattningen av självmedvetenhet och medvetenhet. En människas 

upplevelse kan inte helt förstås eller tolkas av en annan då upplevelsen tillhör individen. När 

upplevelsen når, omfattar och involverar hela människan kallas det för en ontologisk 

upplevelse. I en ontologisk upplevelse möter människan sig själv, sitt innersta väsen, vilket 

medför att människans begär förändras och når djupare och nya inriktningar (Eriksson, 

2018).  

2.7 Problemformulering 

I det dagliga vårdarbetet inom somatiska hälso- och sjukvården är mötet med patienter med 

psykisk ohälsa oundvikligt, sjuksköterskor möter patienter med bland annat oro, 

ångestsyndrom eller depression, inte bara inom psykiatrisk kontext, utan inom de flesta 

vårdinrättningar. Tidigare forskning inom ämnesområdet beskriver att patienter med psykisk 

ohälsa oftast upplever stigmatisering och att de somatiska behoven sällan tillgodoses i mötet 

med somatiska hälso- och sjukvården. Upplevelserna grundar sig i att sjuksköterskor tycks 

sakna ett helhetsperspektiv. Vidare uttrycker patienter en vilja om att ses utifrån ett 

helhetsperspektiv där deras komplexa vårdbehov vägs in och värderas i sin helhet, samt har 

en önskan om att bemötas som värdiga människor som genomgått lidande och därmed sökt 

hjälp. I lagar och styrdokument tydliggörs vikten av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär 

att sjuksköterskor har ett ansvar att utifrån ett holistiskt perspektiv bemöta och tillgodose 

den enskilda patientens komplexa vårdbehov och upplevelse oberoende av var i 

vårdförloppet mötet med patienten uppstår. Vidare beskriver det vårdteoretiska perspektivet 

att om vårdandet utgår från en helhetssyn på människan kan det innebära att alla aspekter av 

människan tillgodoses oavsett om det aktuella hälsohindret koncentreras till någon del, vilket 

beror på att sjuksköterskor möter människan som en unik enhet som består av kropp, själ 

och ande, samt att människan vårdas som helhet eftersom den består av delar som är 

beroende av varandra. Det finns en risk att sjuksköterskor inte arbetar i enlighet med lagar 

och styrdokument, samt att de förbiser det holistiska synsättet. Därför är det av vikt att 
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sammanställa sjuksköterskors upplevelser i syfte att få en djupare förståelse av fenomenet. 

Genom att studera sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa, kommer förhoppningsvis en ökad kunskap om ämnet att genereras, samt leda 

till en utveckling och förbättring i vårdandet hos sjuksköterskor för att kunna stödja patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk kontext.   

3  SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård.   

4 METOD  

Examensarbetet bygger på en kvalitativ metod som genomförts genom en litteraturstudie 

med beskrivande syntes utifrån Evans (2002) beskrivning. Kvalitativ metod valdes för att 

möjliggöra sjuksköterskors upplevelser av fenomenet som svar på valt syfte. Enligt Friberg 

(2017) tillämpas kvalitativ metod när utgångspunkten för syftet är att beskriva människans 

subjektiva upplevelser eller erfarenheter. 

4.1 Urval och datainsamling  

För att hitta relevanta vårdvetenskapliga artiklar som svarar på syftet, gjordes en 

datainsamling med hjälp av fulltextdatabasen CINAHL plus och Medline. Vetenskapliga 

artiklar söktes också i PubMed, men där hittades inga relevanta artiklar som svarade på 

syftet. Manuell sökning gjordes även, vilket innebär sökning på egen hand via referenslistan i 

tidskriftsartiklar och gjordes i syfte att hitta information av relevans för arbetet. Denna 

metod kan enligt Östlundh (2017) underlätta sökandet av artiklar om det uppstår svårigheter 

av att hitta lämpligt material för analysen. Vidare tillämpades sökord som användes i olika 

kombinationer och var, “Mental illness”, “Qualitative”, “Experience”, “Nurse”, “Primary 

care”, “Mental disorder”, “Mental health issues”, “Medical-surgical nursing”, “Nurses 

perception”, “Emergency department” och “Care*”. För ett mer specifikt sökresultat 

användes booleska operatorn AND vilket enligt Östlundh (2017) används för att föra samman 

två söktermer. Sökningen Care har gjorts med trunkering, enligt Östlundh (2017) innebär 

trunkering att databasen söker efter ordets alla böjningsformer om ordet avslutas med ett 

trunkeringstecken. Friberg (2017) skriver att det finns olika sökkriterier att välja på i 
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databaserna, sökkriterierna förenklar artikelsökningen genom att exkludera artiklar som inte 

inriktar sig på valt intresseområde. Vid sökningsprocessen i databaserna tillämpades därför 

olika sökkriterier. Avgränsningar vid sökningarna var att artiklarna skulle vara Peer reviewed 

samt engelskspråkiga. Artiklar som är Peer reviewed innebär enligt Eriksson (2015) att 

artiklarna har blivit kvalitetsgranskade av andra forskare som bedömer om de håller 

standard och kan publiceras. Avgränsning av publicerings år gjordes också för att hitta 

aktuella artiklar, artiklarna som först söktes var avgränsade från 2010–2019. Sökningarna 

gav dock otillräckligt många träffar av artiklar som var relevanta för syftet. En utökning 

gjordes därför av publiceringsår från 2009 – 2019. Men inte heller där gav sökningen 

tillräckligt många träffar av artiklar. Utökning av 1 år i taget gjordes därefter fram till 2005. 

Alla inklusions- respektive exklusionskriterier valdes utifrån valt syftet, de inklusionskriterier 

som valdes var artiklar som utgick från allmänsjuksköterskors perspektiv och att vården 

bedrevs inom somatisk hälso- och sjukvård. Enbart personer över 18 år med psykisk ohälsa 

inkluderades i arbetet. Gällande kön och land gjordes inga begräsningar. Exlutionskriterier 

var artiklar som utgick från specialistsjuksköterskors perspektiv, anhörigperspektiv samt 

patientperspektiv. Sökmatrisen finns att utläsa i Bilaga A. Under datainsamlingen lästes 

inledningsvis titeln till artikeln och om författarna till examensarbetet ansåg att den var av 

relevans så granskades även abstracts och syftet i artikeln för att avgöra om artikeln skulle 

inkluderas i examensarbetet. Artiklar som inte bedömdes vara relevanta för syftet eller som 

inte erhöll tillräckligt hög kvalité i granskningen uteslöts. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

utfördes enligt Fribergs (2017) kvalitetsfrågor. Granskningen gjordes för att se om artiklarna 

erhöll tillräckligt hög kvalitet för att kunna tas med i examensarbetets resultat. Till 

kvalitetsgranskningen valdes nio kvalitetsfrågor av 14, de kvalitetsfrågor som valdes till 

examensarbetet bedömdes av författarna vara relevanta för examensarbetet. De fem övriga 

kvalitetsfrågorna som inte tillämpades, valdes bort då författarna till examensarbetet tolkade 

frågorna på olika sätt. Kvalitetsgranskningstabellen med frågor redovisas ingående i Bilaga B. 

Totalt valdes 15 artiklar ut som ansågs kunna tillämpas till examensarbetet och presenteras i 

en artikelmatris, se Bilaga C.    

4.2 Genomförande och Analysmetod 

Analysmetoden som valdes var en litteraturstudie med beskrivande syntes som enligt Evans 

(2002) beskrivs i fyra steg. I det första steget enligt Evans (2002) beskrivning av 

analysprocessen genomförs en insamling av artiklar till analysen och urvalskriterier 

sammanställs. För identifiering av relevanta studier påbörjas sökningar i olika databaser och 

utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier väljs det material som anses lämpligt för 

analysen.  Sökningen som genomfördes beskrivs under 4.1. Utifrån sökningen valdes 15 

kvalitativa artiklar ut som besvarade syftet.  Artiklarna som valts markerades med ett 

nummer från 1 – 15. Det förenklade arbetet längre fram i analysen. 

I det andra steget enligt Evans (2002) beskrivning identifieras nyckelfynden. En helhetsbild 

av studierna kräver bekantskap av texten, genom upprepad läsning av artiklarna kan 

nyckelfynden från varje studie identifieras för att synliggöra det mest centrala i studierna. 
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Under detta steg läste författarna av examensarbetet artiklarna upprepade gånger för att få 

en helhet och det mest väsentliga utifrån resultatdelen markerades med en 

överstrykningspenna. Dessa kom att identifieras som nyckelfynd, nyckelfynden skrevs sedan 

ner i ett Word dokument med ursprungsartikelns nummer med avsikten att kunna gå tillbaka 

till ursprungsartikeln vid behov. Slutligen skrevs Word dokumentet med nyckelfynden ut och 

klipptes i mindre pappersremsor för att skapa en bättre överblick över nyckelfynden. Alla 

nyckelfynd skrevs ner i artiklarnas originalspråk för att minimera egen tolkning. Totalt valdes 

123 nyckelfynd ut. 

 I det tredje steget enligt Evans (2002) beskrivning jämförs likheter och skillnader i de 

insamlade nyckelfynden för att kunna hitta gemensamma teman. Utifrån de sammanställda 

teman identifieras subtema. När teman och subtema har beslutats analyseras innehållet i 

vardera teman. Denna process leder till att förståelsen av fenomenet succesivt förtydligas. 

Efter jämförelsen av likheter och skillnader av de nyckelfynd som identifierades delades 

liknande nyckelfynd upp och två nya teman skapades. Under denna process togs tio 

nyckelfynd bort och det medförde att 113 nyckelfynd återstod. Utifrån de teman som 

skapades identifierades fyra subteman. I Tabell 1 presenteras exempel på analysprocessen. 

I det fjärde steget enligt Evans (2002) beskrivning i analysprocessen presenteras den 

sammanställda analyseringen av resultatet från de identifierade nyckelfynden i en text. I 

resultatet introduceras teman och subtema med stöd från citat från ursprungsartiklarna i 

syfte för att ge en bättre förståelse om det valda fenomenet, samt ökad trovärdighet. I det här 

steget sammanställdes resultatet utifrån de identifierade nyckelfynden i en löpande text. 

Teman och subteman som författarna av examensarbetet gemensamt plockat fram 

tillämpades som rubriker och underrubriker. För att öka trovärdigheten och få en djupare 

förståelse av det valda fenomenet användes citat från ursprungsartiklarna.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman  

Nyckelfynd Tema Subtema 

The nurse struggled to understand the person 

and the illness. She felt unprepared - lacking 

education and expertise - to effectively provide 

care for the patient (Diamond Zolnierek & 

Clingerman, 2012, s.231) 

  

Att uppleva otrygghet i 

den professionella 

rollen 

 

Kunskapsmässigt 

oförberedd 

Feelings of inadequacy seemed to be based on 

limited skills and knowledge, challenges they 

faced when struggling to find the right answers 

in order to be effective in their communication 

and treatment, and expressions of hopelessness 

that things will not change (Plant & White, 2013, 

s.245)  

  

Otillräcklighet i 

vårdandet 
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4.3 Etiskt övervägande  

Examensarbetet har genomförts med utgångspunkt i Codex (2019) regler och riktlinjer som 

behandlar oredlighet i forskning. Det innebär att forskaren bland annat inte ska plagiera eller 

felaktigt återge forskningsresultat. För att erhålla studier av hög kvalitet i examensarbetet, 

kvalitetsgranskades artiklarna enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. Nio 

kvalitetsgranskningsfrågor av 14 stod för granskningen varav en av frågorna handlade om det 

förekom ett etiskt resonemang i samtliga studier. Andra strategier som användes för att säkra 

kvaliteten på forskningsresultatet i studierna var valet av databaser som hade avgränsningen 

peer review, eftersom studier som är peer reviewed bedöms vara vetenskapliga (Henricson, 

2017). Vidare har en medvetenhet kring att studiernas innehåll kan präglas av förförståelsen 

funnits, därför har en strävan varit att förhålla sig objektivt i läsandet av forskningsresultatet. 

Polit och Beck (2017) lyfter fram att det inte går att utesluta förförståelsen helt då 

dataanalysen och resultatet kan färgas av förståelsen i viss mån. Därför är en litteraturstudie 

enligt Evans (2002) beskrivning av relevans för forskningsresultatet i studierna, då metoden 

avser att tolka med minimal omtolkning. I examensarbetet presenteras citat från studiernas 

forskningsresultat i originalspråk i syfte att minimera risken för misstolkningar vid 

översättning. Vidare har hänsyn tagits till att referera korrekt för att tydliggöra varifrån en 

referens kommer, referering har gjorts enligt referenshanteringssystemet APA (2019) som 

står för ”American Psychological Association”. Samtliga artiklar i examensarbetet har 

översatts med hjälp av stora svensk-engelska ordboken och Google translate för att 

säkerställa att felaktiga översättningar ej skett eftersom studierna var publicerade på 

engelska.  

5 RESULTAT 

Under analysprocessen växte två teman och fyra subteman fram. Teman och subteman 

presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Teman och subteman  

                      Tema      Subtema  

 

Att uppleva otrygghet i den 

professionella rollen 

 

Kunskapsmässigt oförberedd 

 

Otillräcklighet i vårdandet 

 

Att uppleva hinder i 

vårdverksamhetens struktur 

 

 

Bristande fysisk vårdmiljö 

 

Tidsbrist                       

 

5.1 Att uppleva otrygghet i den professionella rollen 

I temat ‘Att uppleva otrygghet i den professionella rollen’ framkom det två subteman, 

‘kunskapsmässigt oförberedd’ och ‘otillräcklighet i vårdandet’.  

5.1.1 Kunskapsmässigt oförberedd  

Sjuksköterskorna upplevde att de var kunskapsmässigt oförberedda då de hade bristande 

kunskaper av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en önskan att hjälpa patienter med psykisk ohälsa men 

hade begränsade kunskaper och erfarenheter av att vårda vilket skapade svårigheter i 

vårdandet av patienterna (Marynowski–Traczyk, Moxham & Broadbent, 2017; Paes & Alves 

Maftum, 2013; Pereira, Duarte & Eslabão, 2019; Plant & White, 2013; Weiland, Mackinlay, 

Hill & Jelinek, 2011). Sjuksköterskornas kunskap kring patienternas fysiska behov var större 

än de emotionella och psykiska behoven (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). Bristen av 

kunskap och förståelse av psykisk ohälsa gjorde att sjuksköterskorna upplevde patienternas 

behov svårbegripliga och mer komplexa (Weiland et al.,2011). Kunskapsbristen bidrog även 

till att sjuksköterskorna fokuserade på det arbete som de hade kompetens i, till exempel 

hygienrutiner. Sjuksköterskorna nämnde att om möjligheten fanns skulle de avstå från att 

vårda patienter med psykisk ohälsa eftersom de inte hade någon utbildning i området (Reed 

& Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna nämnde följande i ett citat: [...] “I am unprepared to 

care for a patient that has a psychiatric disease. [...] We do not give proper care, do not 

know how to act [...] we are unprepared, both as a nurse I like our team” (Paes & Alves 
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Maftum, 2013, s. 5569). Sjuksköterskorna upplevde sig kunskapsmässigt oförberedda för att 

vårda patienter med psykisk ohälsa i en allmän sjukhusmiljö vilket gav upphov till 

upplevelser av obehag som orsakades av otrygghet (Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Sjuksköterskorna var oroliga att på grund av sin bristande kunskap i vårdandet skulle 

framkalla skador hos patienter, samt öka risken för att skada sig själv eller andra om de 

skulle uttrycka sig felaktigt i patienters närvaro (Reed & Fitzgerald, 2005). Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att kunskapsmässig oförbereddhet orsakade rädsla och orolighet för sin och 

patienters säkerhet vilket medförde att sjuksköterskorna var på sin vakt samt att det 

orsakade spänning (Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna ansåg att 

patienter med psykisk ohälsa borde vårdas av personal som var specialiserade inom området 

psykiatri (Bagayogo, Turcios-Wiswe, Taku, Peccoralo & Katz, 2018).  

Sjuksköterskorna nämnde att de var kritiska mot grundutbildningen eftersom utbildningen 

inte gav tillräckligt med kompetens och självförtroende för att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på allmän sjukhus (Kerrison & Chapman, 2006; Paes & Maftum, 2013; Sharrock & 

Hapell, 2005). Sjuksköterskorna ansåg att utbildningens innehåll gällande vård av patienter 

med psykisk ohälsa var bristfällig för att kunna vårda patienter inom flera olika kontexter 

(Sharrock & Hapell, 2005). Bristen av kunskap hindrade sjuksköterskorna från att ge bästa 

möjliga vård till patienter (Marynowski – Traczyk et al., 2017). Därför var behovet av 

vidareutbildning av stor vikt (Innes, Morphet, O’brien & Munro, 2013; Plant & White, 2013; 

Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna nämnde att “We are experiencing difficulties 

nursing these patients because presently I am in the medical ward and I think I need more 

information or some knowledge” (Poggenpoel et al., 2011, s. 955).  Sjuksköterskorna 

upplevde att på grund av bristfällig kunskap föredrog de att avvakta med vårdandet av 

patienterna tills kollegor som erhöll mer kunskap inom området, kunde bidra med stöd i 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). Vidare uttryckte 

sjuksköterskorna att bristen av utbildning gjorde att de upplevde sig kunskapsmässigt 

oförberedd för att effektivt kunna vårda patienter med psykisk ohälsa i allmänna 

sjukhusmiljöer (Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012).   

5.1.2 Otillräcklighet i vårdandet   

Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 

Detta medförde till att de ifrågasatte sin egen kompetens när det kom till att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar (Bagayogo, Turcios-Wiswe, Taku, 

Peccoralo & Katz, 2018; Duarte & Eslabão, 2019; Sharrock & Hapell, 2005). Eftersom 

sjuksköterskorna arbetade på en akutmottagning ansågs deras främsta kunskap vara 

akutsjukvård, vilket genererade i upplevelser av otillräcklighet i att tillhandahålla god vård 

för patienterna (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Marynowski – Traczyk, Moxham & 

Broadbent, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att deras fokus låg på fysiskt sjuka patienter 

och att själva vårdbehoven hos patienter med psykisk ohälsa därför inte uppfylldes 

(Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). De såg ett återkommande mönster av att inte 

tillgodose patienters behov. Trots att patienternas somatiska sjukdom behandlades under 

vårdtiden, behandlades inte den psykiska sjukdomen i tillräcklig utsträckning för att 
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patienterna skulle bevara de somatiska hälsovinsterna som åstadkommits under vårdtiden 

(Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). Eftersom sjuksköterskornas kompetens främst 

bestod av kunskaper inom det somatiska området, skapade bristen på kunskap kring de 

psykiatriska aspekterna av vårdsökarens problematik en upplevelse av otillräcklighet att 

kunna göra korrekta bedömningar (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Marynowski – 

Traczyk, Moxham & Broadbent, 2017). Att uppleva otillräcklighet i vårdandet framgår i 

följande citat:   

. . . It’s like working in ICU looking after someone on a ventilator. I think ‘oh dear I don’t know 

what to do’, and it makes you feel uncomfortable and unsure and you lose confidence. You feel 

inadequate to provide the best care, and I don’t like the feeling of being inadequate (Reed & 

Fitzgerald, 2005, s.253). 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de tvivlade på om de var behjälpliga i vårdandet då 

sjuksköterskorna många gånger inte fick någon återkoppling från patienterna, trots att de 

ansträngde sig för att vara behjälpliga (Bjorkman & Salzmann, 2018; Marynowski- Traczyk & 

Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clinderman, 

2012). Sjuksköterskorna uttryckte upplevelser av otillräcklighet när de brottades med att 

hitta rätt sak att säga i vårdandet av patienterna (Plant & White, 2013). Att inte få 

återkoppling av patienterna resulterade i att sjuksköterskorna upplevde sig ineffektiva när 

det kom till att göra skillnad för patienterna (Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Upplevelser av otillräcklighet i vårdandet framgår även av nedanstående citat: 

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 to 

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 (Plant & 

White, 2013, s. 244).  

Vidare uttryckte sjuksköterskorna svårigheter att förstå patienterna och deras sjukdom 

(Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). De upplevde att patienter med psykisk ohälsa inte 

var enkla att “bota” och de var osäkra på om de uppsökte vård för akuta symptom till följd av 

deras psykiska ohälsa eller om de sökte efter uppmärksamhet. De upplevde sig osäkra i 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa då de upplevde att patienterna utnyttjade 

systemet som därmed påverkade sjuksköterskornas arbete (Plant & White, 2013). De ansåg 

att patienterna hade ett oförutsägbart beteende och ett oförutsägbart beteende associerades 

med upplevelser av att inte ha kontroll. Det oförutsägbara beteendet hos patienterna skapade 

även ett behov av att ständigt behöva övervaka dem (Diamond Zolnierek & Clingerman, 

2012; Poggenpoel et al., 2011). 

5.2  Att uppleva hinder i vårdverksamhetens struktur 

I det här temat ‘Att uppleva hinder i vårdverksamhetens struktur’ framkommer två 

subteman, ‘Bristande fysisk vårdmiljö’ och ‘Tidsbrist’.  
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5.2.1 Bristande fysisk vårdmiljö  

Sjuksköterskorna upplevde att den fysiska vårdmiljön på vårdavdelningarna inte var 

anpassade för patienter med psykisk ohälsa, samt att den bristfälliga vårdmiljön gav upphov 

till begränsningar i vårdandet av patienterna (Brunero, Buus & West, 2017; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Paes & Maftum, 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; 

Reed & Fitzgerald, 2005; Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz & Jelinek, 2011 ). Enligt 

sjuksköterskorna var vårdavdelningarna överbelastade och det var brist på lämpliga 

utrymmen för att tillämpa adekvata åtgärder för patienter med psykisk ohälsa (Plant & 

White, 2013; Weiland et al., 2011). Miljön på vårdavdelningarna var inte utformade för att 

tillgodose behoven relaterat till psykiska symtom eftersom miljön var riktad mot patienter 

med fysiska symtom (Reed & Fitzgerald, 2005; Weiland et al., 2011). Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att den hektiska miljön på vårdavdelningarna utgjorde ett hinder för att 

vårda patienter med psykisk ohälsa (Innes, Morphet, P, O’Brien & Munro, 2013). 

Sjuksköterskorna uttryckte följande:  

We do have interview rooms, but the problem is they have been put in an area that’s a little bit 

distant from the rest of ED, and certainly we have patients that staff do not feel safe taking 

into those areas due to personal safety issues. So a lot of the assessments happen in more open 

areas, and then there is all the stimuli and everything else happening around which is all very 

difficult for patients to cope with (Weiland et al.,2011, s.681).  

Sjuksköterskorna upplevde att den överstimulerande, högljudda miljön på 

vårdavdelningarna hade en negativ inverkan på patienters hälsotillstånd och bidrog till 

konsekvenser för deras framtida handlande (Brunero, Buus & West, 2017). Sjuksköterskorna 

ansåg att patienter med psykisk ohälsa krävde en lugn, tyst miljö med låg stimulans för att 

deras behov av vård skulle tillfredsställas (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). 

Sjuksköterskorna uttryckte följande: ‘‘It’s not fair on them, because they need specialist care, 

they need better surroundings, sitting in that waiting room is not a calming experience so 

they are actually going to get worse’’ (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011, s. 176). 

Sjuksköterskorna menade att miljön på vårdavdelningarna var inte utformade för att 

förmedla trygghet, utan försvårade vårdandet av patienterna vilket resulterade i att deras 

behov av vård inte kunde tillgodoses. Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet av patienter i 

en miljö som inte överensstämde med deras behov av vård var stressframkallande och 

påverkade deras arbete i förhållande till professionen (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 

2011). Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var en utmaning att vårda patienter med 

psykisk ohälsa beträffande patienternas säkerhet. Eftersom den fysiska miljön utgjorde en 

risk snarare än säkerhet då vårdavdelningen var belägen på högsta våningen på sjukhuset, 

samt att de lämnades ensamma i rummet på grund av att andra patienter var i behov av vård 

(Poggenpoel et al., 2011). Den bristande fysiska vårdmiljön på vårdavdelningen kunde också 

äventyra patienternas säkerhet då det fanns många riskabla trappor och utgångar, samt lätt 

tillgängliga redskap som kunde vara skadliga för patienterna då sjuksköterskorna inte alltid 

hade möjligheten att ha uppsikt över dem. Sjuksköterskorna beskrev att de flesta rum var 

placerade utom synhåll från deras stationära rum, vilket gav upphov till minskad möjlighet 

för observation och tillgången till hjälp för patienter vid behov (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Hinder som sjuksköterskorna mötte vid vård av patienter med psykisk ohälsa var, förutom 
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brister relaterad den fysiska vårdmiljön på avdelningen, även överbelagd vårdavdelning. Till 

följd av överbelagd vårdmiljö kunde inte sjuksköterskorna uppfylla vårdbehovet för patienter 

med psykisk ohälsa, därav begränsades sjuksköterskornas möjlighet att etablera en god 

relation till patienterna vilket påverkade vårdkvaliteten (Pereira, Duarte & Eslabão, 2019).   

5.2.2 Tidsbrist 

Sjuksköterskorna beskrev att tiden som krävdes för att erhålla en fullständig vård till 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska hälso- och sjukvårdsavdelningen inte 

existerade. Avsaknaden av tid begränsade sjuksköterskornas möjligheter att kunna erbjuda 

en god vård till patienterna (Bagayogo, Turcios-Wiswe, Taku, Peccoralo & Katz, 2018; 

Bjorkman & Salzmann, 2018; Diamond Zolnierek & Clingerman 2012; Innes et al., 2013; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Sharrock & Happell, 2006; Weiland et al., 2011 ). 

De somatiska hälso- och sjukvårdsavdelningarna riktade sig till patienter med fysiska 

symtom, därav upplevde sjuksköterskorna att det inte fanns tillräckligt med tid för att 

inkludera de psykiska symtomen. Sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att 

kompromissa när de samtidigt skulle ge vård till patienter med fysiska symtom, de upplevde 

att tiden inte räckte till. Sjuksköterskorna uppgav att de var i behov av stöd i sitt arbete 

eftersom tidsbristen resulterade i en stressig arbetsmiljö (Marynowski-Traczyk & Broadbent 

2011; Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att de på 

en somatisk hälso- och sjukvårds akutavdelning fokuserade på snabba utvärderingar inom en 

begränsad tid, patienter med psykisk ohälsa som krävde en långvarig bedömning hindrade 

det normala flödet i deras arbete (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Upplevelser av 

tidsbrist framkom i följande citat: 

A lot of people on a general setting find they don't have ... the time that it takes to work with 

someone who's got a mental illness ... Do the quick in 'Hi how are you?' Walk out the door 

because they've got so many other tasks. In general settings we seem to be very task orientated 

(Sharrock & Hapell, 2006, s.13). 

Sjuksköterskornas upplevelser av tidsbristen inom den somatiska hälso- och sjukvården 

speglade det faktum att tiden var värdefull för att tillhandahålla en effektiv vård av patienter 

med psykisk ohälsa, samt att patienterna behövde vårdas inom en kontext motsvarande 

deras vårdbehov. Vården som bedrevs på en somatisk hälso- och sjukvårdsavdelning var 

motsatsen både vad det gällde vårdandet och miljön de vistades i (Brunero et al., 2017; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskorna uttryckte sina upplevelser enligt 

följande:  

ED is very much a dynamic environment, we triage people, can they wait, can’t they wait? 

Mental illness doesn’t fit into that environment at all because they need time, and that is one 

thing that ED nurses don’t have a lot of (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011, s.175).  

Vidare upplevde sjuksköterskorna att deras arbetsbelagda scheman, rutiner på sjukhuset och 

fokus på somatiska behov utmanade deras förmåga att tillgodose patienternas behov av vård. 

Sjuksköterskorna fick ibland avstå från strukturen och flödet av deras arbete på grund av att 

patienter med psykisk ohälsa krävde mer tid och ansträngning, vilket resulterade i att andra 
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patienters vård inom den somatiska hälso- och sjukvårdsavdelningen uteblev (Diamond 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Tidsbristen gav upphov till frustration då patienters behov 

inte kunde tillgodoses (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011).  

6 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras mot tidigare forskning, det teoretiska 

perspektivet samt lagar och styrdokument. Vidare under metoddiskussionen kommer 

begreppen trovärdighet, överförbarhet och giltighet samt för- och nackdelar med Evans 

analysmetod att diskuteras, följt av en etikdiskussion som avslutar avsnittet.   

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet att diskuteras i följande 

ordning: kunskapsmässigt oförberedd, otillräcklighet i vårdandet, bristande fysisk vårdmiljö 

och tidsbrist.  

I subtemat kunskapsmässigt oförberedd i examensarbetets resultat framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde en otrygghet i den professionella rollen. Upplevelserna grundade 

sig i bristande kunskaper och erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk hälso- och sjukvård. Sjuksköterskornas bristfälliga kompetens resulterade i att de 

sökte stöd av annan vårdpersonal. Detta kan kopplas till tidigare forskning där patienter 

beskriver att de tolkar att bristen på kunskap hos sjuksköterskor leder till att patienters 

behov inte tillgodoses, då de ständigt hänvisas mellan olika professioner (Roberge et al., 

2016). Till följd av att sjuksköterskorna upplevde sig vara kunskapsmässigt oförberedda i den 

professionella rollen genom bristande kunskaper och erfarenheter, framkommer det att de 

inte alltid arbetar utifrån Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Där beskrivs att sjuksköterskor i sin yrkesroll har ett 

personligt ansvar att kontinuerligt reflektera över sin kompetens i syfte att tillhandahålla en 

god vård för patienter. Detta fastställs även i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

stadgar att all vård ska genomföras på ett medvetet och kunskapsbaserat sätt. Vidare fynd 

som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde att den psykiatriska inriktningen 

i grundutbildningen var bristfällig för att kunna erbjuda en fullständig vård till patienter 

inom allmän sjukhusavdelning. Detta gav bland annat upphov till upplevelser av otrygghet 

och rädslor i vårdandet. Likheter kunde påvisas mellan resultatet och tidigare forskning 

genom att patienter upplever att de i mötet med sjuksköterskor upplever sig utpekade då 

sjuksköterskor uttrycker rädslor i deras närvaro, samt menar på att patienter med psykisk 

ohälsa har ett oförutsägbart beteende (Ljungberg et al., 2016). En reflektion var att eftersom 

mötet med patienter med psykisk ohälsa sker inom de flesta vårdinrättningar bör 
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sjuksköterskor tillämpa mod i mötet med patienter, detta kan det bidra till att patienters 

upplevelser inte åsidosätts. Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna hade en önskan att 

vårda patienter med psykisk ohälsa men på grund av de saknade både kunskap och 

erfarenheter försvårades vårdandet av patienterna. Detta kan sättas i relation till tidigare 

forskning där patienter beskriver att de har en önskan att sjuksköterskor visar engagemang i 

vårdandet (Kaupi et al., 2014). Patienter beskriver även att de är i behov av sjuksköterskor 

som har kompetensen att bemöta patienterna på ett värdigt sätt (Clarke et al., 2007). I 

resultatet framkom det även att om sjuksköterskorna hade valet att avstå från att vårda 

patienter med psykisk ohälsa skulle de undvika det på grund av bristande utbildning inom 

området. Detta är inte i överensstämmelse med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där 

det tydliggörs att vården ska vara tillgänglig vid behov, samt att alla människor har rätt till 

lika vård och att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och för varje 

människas värdighet. En reflektion var att sjuksköterskor behöver ansvara för sin personliga 

utveckling inom yrkesutövningen genom att bland annat kontinuerligt uppdatera sig på 

senaste forskningen, samt ha tålamod och en vilja att förbättra vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa. Detta skulle bland annat kunna bidra till att vården ges med respekt 

samtidigt som den utformas i partnerskap med patienter.  

Ytterligare fynd som uppkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde patienters behov 

av vård mer komplex jämfört med patienter med endast somatiska besvär, vilket kunde leda 

till att helhetsperspektivet i vårdandet av dessa patienter uteblev. Sjuksköterskorna upplevde 

sig oförberedda på grund av begränsad kunskap inom området. Detta resulterade i att de 

enbart fokuserade på de uppgifter som de erhöll kunskap inom vilket kunde påverka 

vårdrelationen. Detta är inte överensstämmelse med Kompetensbeskrivningen för 

legitimerande sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförenings, 2017a) som betonar vikten av 

ett helhetsperspektiv, samt att det bör tillämpas i syfte att tillgodose den enskilda patientens 

komplexa behov av vård. Resultatet kan även kopplas till Eriksson (2018) som beskriver att 

om vårdaren inte skapar en relation med patienten utgör det hinder i processen för patienter 

att uppnå sina hälsobehov. Eriksson (2018) beskriver att eftersom vårdrelationen innebär 

både givande och tagande från vårdaren och patienter får det inte uppfattas som en 

självklarhet. För att uppnå en verklig vårdrelation måste människan få möjligheten att ge 

uttryck för bland annat sina begär i relation till vårdaren i syfte att erhålla stöd i 

hälsoprocesserna. Eftersom resultatet visade att sjuksköterskornas bristfälliga kompetens 

medverkade till att fokus riktades på det somatiska tillståndet, samt exkluderade patientens 

psykiska upplevelser är Erikssons (2018) teori om vårdrelationen inte alltid möjlig att 

eftersträva. Vidare beskriver Eriksson (2018) att en helhetssyn av människan torde inkludera 

alla inom vården, samt att en helhetssyn av människan i vårdandet kan bidra till att alla 

aspekter av människan tillgodoses oavsett om det aktuella hälsohindret riktar sig till någon 

del.  

I subtemat otillräcklighet i vårdandet framkom det att sjuksköterskorna upplevde en 

otillräcklighet och grundade sig bland annat i att de arbetade på en somatisk hälso- och 

sjukvårdsavdelning och erhöll kunskap inom somatisk vård. Ett annat intressant fynd som 

framkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde otillräcklighet i vårdandet av 

patienterna då de såg ett återkommande mönster av att inte tillfredsställa patienternas 
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behov. Sjuksköterskorna upplevde att de sällan fick återkoppling från dem vilket ledde till att 

sjuksköterskorna ifrågasatte patienternas kontakt med somatiska hälso- och sjukvården. 

Detta kan relateras till tidigare forskning där patienter upplever att sjuksköterskor tvivlar på 

patienters möjligheter till förbättring av hälsotillståndet, samt kan bidra till att patienter tar 

avstånd i vårdrelationen vilket utgör hinder i återhämtningen (Ljungberg et al., 2016). Vidare 

visade resultatet att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att begripa sig på patienterna och 

deras sjukdom. Detta stärks i tidigare forskning där patienter upplever att det bland annat 

saknas förståelse i vårdrelationen (Ljungberg et al., 2016). I tidigare forskning vittnar 

patienter även om att när sjuksköterskor i sitt förhållningssätt ställer rutinmässiga frågor 

samtidigt som de undviker ögonkontakt reflekterar det i bristande förståelse för patienters 

utsatthet (Harris et al., 2016; Clarke et al., 2007). Då resultatet visade att sjuksköterskorna 

saknade förståelse för patienternas behov av vård, tydliggjordes det faktum att 

sjuksköterskornas bristande förståelse gav upphov till att patienternas behov inte alltid 

kunde tillgodoses. En reflektion var att detta kan frångå Kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor som beskriver att sjuksköterskor ska arbeta utifrån en 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att patienter blir sedda och förstådda 

som unika personer med individuella behov och som syftar till att bland annat bevara 

värdigheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Likaså är inte resultatet förenligt med 

det Eriksson (2018) skriver om i sin teori om människan. Hon menar att aktuella behov av 

olika slag förekommer hos människan och som påverkar hennes handlande. Bakom 

människans aktuella behov döljer sig människans begär som utgörs av hennes innersta 

längtan och önskningar. En medvetenhet kring människans grundläggande begär måste 

finnas hos vårdaren för att få en förståelse för människan och därmed kunna tillgodose 

hennes behov. Det visar att sjuksköterskor som saknar förståelse för patienters begär, som 

framkom i resultatet, inte heller kan stödja patienten i dennes hälsoprocess.  

I subtemat bristande fysisk vårdmiljö i resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde 

att miljön inom somatiska hälso- och sjukvården inte var anpassad för patienter med psykisk 

ohälsa. Ur resultatet framkom det att faktorer som hög ljudnivå, buller, överbeläggningar och 

väntrummet som utgjordes av bland annat andra patienter bidrog till svårigheter i vårdandet 

av patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk ohälsa krävde en miljö med 

låg stimuli. Detta stämmer överens med tidigare forskning där patienter beskriver att den 

fysiska vårdmiljön försvårar mötet med somatiska hälso- och sjukvården. Detta grundar sig 

bland annat i den överstimulerande vårdmiljön som kännetecknas av hög ljudnivå och buller 

som ger upphov till negativa känslor som upplevs svåra att behärska (Harris, Bjurmann, 

Fagien & Schattell, 2016). I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde att 

den somatiska hälso- och sjukvårdsavdelningen var utformad för att tillgodose de fysiska 

symtomen hos patienterna och inte upplevelser av psykiska symtom. Detta överensstämmer 

inte med Erikssons (2018) teori om människan. Hon menar att människobilden grundar sig i 

en helhetsbild som innebär att patienter ses som helhet av kropp, själ och ande. Ett holistiskt 

synsätt av människan bör tillämpas hos vårdaren oberoende av kontext och aktuella 

hälsohinder hos människan. Vidare fynd som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna 

upplevde att vårdmiljön innebar en risk för patienternas säkerhet, då utformningen av 

byggnaden inte upplevdes säkerhetsanpassad för patienterna på grund av att 
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sjuksköterskorna inte alltid hade möjligheten att hålla uppsikt över dem. Till följd av den 

bristande fysiska vårdmiljön som utgjorde en risk och inte alltid kunde säkerställas i 

examensarbetets resultat, frångås därmed Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), som 

beskriver att patienters behov av trygghet skall tillgodoses genom att öka patientsäkerheten, 

samt skydda mot vårdskada vilket bland annat innefattar kroppslig eller psykisk skada. 

Ytterligare fynd som uppkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde att en överbelagd 

vårdmiljö på en somatisk hälso- och sjukvårdsavdelning påverkade möjligheten att skapa en 

god relation till patienter där vårdkvaliteten påverkades. Detta kan kopplas till Erikssons 

(2018) teori om vårdrelationen, som hon menar är en viktig utgångspunkt för att patienter 

ska ges möjlighet att ge uttryck för bland annat sina aktuella behov och begär. Eriksson 

(2018) belyser att det är av vikt att vårdaren skapar en relation i syfte att stödja patienters 

hälsoprocess vilket är en förutsättning för att tillgodose patienters behov av vård. Etableras 

inte en vårdrelation som det framkom i examensarbetets resultat, kan sjuksköterskor gå 

miste om viktig kunskap om patienter samtidigt som vårdandet uteblir. Detta gör att 

Erikssons (2018) teori om vårdrelationen inte alltid blir möjlig att implementera i praxis.  

I subtemat tidsbrist i resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen 

begränsade dem att tillhandahålla en god vård för patienter med psykisk ohälsa, samt att 

akutsjukvårdsavdelningen riktade sig till patienter med fysiska symtom där snabba 

utvärderingar prioriterades. Sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk ohälsa var en 

tidskrävande grupp som utgjorde hinder i det normala flödet i arbetet då dem krävde en 

långvarig bedömning. Tidsbristen gav upphov till frustration hos sjuksköterskorna då de 

upplevde att patienters behov av vård inte kunde tillgodoses. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning som bekräftar att patienter beskriver att vårdandet upplevs forcerat på grund av 

tidsbristen (Ljungberg et al., 2016; Harris et al., 2016). Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna upplevde att rutinerna och deras scheman på avdelningen var utformade 

för att tillgodose behoven hos patienter med somatiska hälsoproblem vilket utmanade deras 

förmåga att tillgodose behoven hos patienter med psykisk ohälsa. Detta belyses även i 

tidigare forskning i vilken det framkommer att patienter upplever en likgiltighet i relationen 

med sjuksköterskor där deras uppmärksamhet ofta riktar sig till att följa organisationens 

regler och rutiner, istället för att vara lyhörd för patienternas behov (Ljungberg et al., 2016). 

En reflektion var att tiden var viktig för att en vårdrelation ska kunna skapas mellan 

sjuksköterskorna och patienter. Att tidsbristen utgör hinder för att kunna ge fullständig vård 

bör beaktas då det kan äventyra patienters hälsoprocess på längre sikt. 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att tiden var viktig för att behovet av vård skulle 

tillgodoses hos patienter. De ansåg därför att patienter med psykisk ohälsa hade behövt 

vårdas inom en kontext som motsvarade deras behov. Detta skiljer sig från vad som 

framkommer i tidigare forskning där patienter beskriver att trots att deras behov av vård inte 

alltid tillfredsställs, önskar de fortfarande att vårdas på en allmän vårdavdelning. Eftersom 

en separat anläggning med en specifik inriktning skulle öka stigmatiseringen (Clarke et al., 

2007). Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i samband med den höga patientgenomströmingen och 

arbetsbelastningen samtidigt som de skulle vårda övriga patienter, vilket upplevdes 

övermäktigt för dem då tiden inte räckte till. Detta kan kopplas till tidigare forskning där det 
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genom patientupplevelser framkommer att tillgängligheten av sjuksköterskor är bristfällig 

samt att väntetiden är lång när patienterna är i behov av information eller när det uppstår 

frågor vilket resulterar känslor av övergivenhet (Clarke et al., 2007; Harris et al., 2016). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienter erhålla information för att kunna vara 

delaktig i vården samt vid vilken tidpunkt patienter förväntas att få vård, vilket fastställer att 

sjuksköterskor som utlämnar bristfällig information frångår lagen.  

6.2 Metoddiskussion 

Utgångspunkten för diskussion av examensarbetets kvalitet är följande begrepp, 

trovärdighet, giltighet/pålitlighet och överförbarhet. Med trovärdighet menar Polit och Beck 

(2017) att analysen av data ska vara sanningsenligt och att data inte skall omtolkas. 

Begreppet giltighet/pålitlighet beskrivs med utgångspunkt i att studiens resultat skulle få ett 

liknande utfall om studien skulle upprepas med samma deltagare och under samma 

omständigheter. Vidare innebär begreppet överförbarhet i vilken utsträckning studiens 

resultat går att generaliseras till övriga grupper i befolkningen eller liknande kontext. 

Samtliga begrepp tillämpas enligt Polit och Beck (2017).     

Examensarbetet utgick från början från Fribergs (2017) litteraturöversikt som innebär att 

skapa en översikt av redan publicerade forskningsresultat och accepterar användning av både 

kvantitativa och kvalitativa studier i resultatet. Men eftersom syftet ändrades under arbetets 

gång och det nya syftet var att beskriva upplevelser var Fribergs (2017) litteraturöversikt inte 

längre av relevans. Vidare hade en empirisk ansats kunnat lämpat sig väl för examensarbetets 

syfte genom intervjuer med sjuksköterskor som vårdar patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk hälso- och sjukvård. Men eftersom examensarbetet skrevs under en begränsad tid 

utgjorde det hinder för val av den metoden. Danielsson (2017) beskriver att intervjustudier 

behöver mer förberedelser och ställer krav på att de som blir intervjuade erhålls tillräcklig 

med tid för att framföra sina upplevelser. Analysmetoden som valdes för examensarbetet blev 

därför litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivning. Vid beskrivning av upplevelser av ett 

fenomen anses kvalitativa metoder bättre att tillämpa (Henricson & Billhult, 2017). 

Analysmetoden motsvarade examensarbetets syfte som var att beskriva upplevelser samt för 

att metoden går ut på att återberätta sjuksköterskors upplevelser med minimal omtolkning. 

Det sistnämnda är en styrka i examensarbetets valda analysmetod då författarna har strävat 

efter en minimal omtolkning. Trots det kan forskningsresultatet i studierna till viss del ha 

tolkats av författarna till arbetet vilket anses vara en svaghet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) föreligger det vid läsning, alltid en viss grad av tolkning av innehållet 

eftersom det alltid finns flera olika innebörder av en text. Samtidigt som Henricson (2017) 

lyfter fram att olika tolkningar inte nödvändigtvis behöver innebära att resultatet ej är 

trovärdigt, de olika tolkningarna kan snarare ses utifrån flera perspektiv och utmynna i ett 

tydligare resultat. Enligt Polit och Beck (2017) utgör begreppet trovärdighet en väsentlig del 

inom kvalitativa ansatser, därför har valet av material valts ut noga till analysen som sedan 

bearbetas grundligt. Detta genomfördes i syfte att öka examensarbetets trovärdighet. Vidare 

beskriver Polit och Beck (2017) att trovärdigheten ökar om det förs en tidig diskussion i 
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arbetet. Därav fördes en diskussion av författarna till examensarbetet under hela 

skrivprocessen för att möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt vid analysen, men också för att 

inte använda material efter egna tankar och önskemål för resultatet. Vidare gjordes en 

kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor i syfte att öka 

trovärdigheten ytterligare i de valda artiklarna. Författarna tog även hjälp av studiekamrater 

i handledningsgruppen för att försäkra att analysen var av relevans, vilket Henricson (2017) 

menar stärker giltigheten/pålitligheten. 

Polit och Beck (2017) beskriver att tillvägagångsättet vid val av artiklar är avgörande för 

giltigheten/pålitligheten. Med detta i åtanke har därför giltigheten/pålitligheten strävats 

efter att vara hög genom att författarna noggrant redovisat bilagor och tillvägagångsättet för 

de olika stegen i analysprocessen. Tillvägagångsättet för att finna relevanta vårdvetenskapliga 

artiklar som svarade på examensarbetets syfte, var bland annat vilka databaser som skulle 

tillämpas i sökprocessen, samt valet av sökord. Författarna gjorde ett försök att tillämpa 

MeSH (medical subjekt headings) som är ett elektroniskt översättningssystem, i samband 

med artikelsökningarna via Cinahl Headings, men sökningarna gav inte relevanta 

översättningar. Eftersom sökningarna via Cinahl Headings inte bistod med relevanta 

översättningar fördes istället en diskussion av författarna kring vilka sökord som kunde vara 

aktuella för att hitta artiklar som svarade på syftet. Efter diskussioner framkom relevanta 

sökord som ansågs kunna tillämpas för att hitta artiklar som besvarade syftet. Datainsamling 

gjordes i två databaser, CINAHL Plus och Medline. Skälet till valet av databaserna var dels 

för att författarna hade förkunskaper i CINAHL Plus men även för att databaserna innehåller 

vårdvetenskaplig forskning. Henricson (2017) beskriver att när sökningar görs i flera 

databaser som innehåller vårdvetenskaplig forskning stärks arbetets giltighet/pålitlighet, då 

chansen att hitta artiklar av relevans ökar. Sökningar gjordes även via PubMed men gav inte 

relevanta fynd som svarade på syftet. Författarna hade en vilja att spendera mer tid i 

sökningsprocessen via PubMed i försök att finna fler artiklar av relevans för syftet, men på 

grund av tidsbristen var det inte möjligt. Manuella sökningar gjordes också för att erhålla fler 

artiklar till resultatdelen, sökningen genererade i tre artiklar som var av relevans för 

examensarbetet. Vidare är även valet av inklusionskriterium enligt Henricson (2017) av 

betydelse för examensarbetets kvalitet. Därför gjordes en avgränsning i form av Peer 

reviewed som Henricson (2017) menar ökar litteraturstudiens giltighet/pålitlighet. Med Peer 

reviewed menas enligt Eriksson (2015) att andra forskare har granskat innehållet i en artikel 

för att sedan göra en bedömning om de uppfyller kriterierna för att publiceras. Andra 

avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska och valdes 

för att författarna saknar kunskap att översätta artiklar från annat språk än engelska, vilket 

kan ses som en svaghet, då studier av relevans för syftet kan gått förlorad vid exkluderandet 

av studier skrivna på ett annat språk än engelska. När författarna till examensarbetet till en 

början av sökningsprocessen gjorde en avgränsning till tio år med avsikten att få en så aktuell 

forskning som möjligt, uppstod det svårigheter på grund av otillräcklig forskning inom den 

tidsramen. Årsspannet fick utökas till 2005 då ett tidsspann med de föregående åren, där 

avgränsningen utökades med ett år i taget inte kunde generera ett resultat, samt på grund av 

de funna artiklarna inte besvarade syftet då flertalet av de var skrivna ur 

specialistsjuksköterskors perspektiv. Därav är artiklarna som har tillämpats i examensarbetet 
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publicerade de senaste 15 åren. Artiklarna äldre än tio år bedömdes inte påverka resultatet i 

arbetet då de visar samma slutsats som artiklarna från de senaste tio åren, samt att de erhöll 

en hög nivå i kvalitetsgranskningen som gjordes av samtliga artiklar i examensarbetet. 

Svagheten med att inkludera studier i examensarbetet från de senaste 15 åren kunde vara att 

artiklarna var inaktuella. Styrkan med att utöka årsspannet var att sjuksköterskors 

upplevelser kunde följas under en längre tid och se om det hade skett förändringar under de 

senaste 15 åren. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ändras inte upplevelser över tid på 

samma sätt som teknisk utrustning gör. Det gjordes även en avgränsning till åldern vuxna 

över 18 år för att exkludera artiklar som riktade sig till barn inom psykiatrin. Vid 

sökningsprocessen av artiklar återkom samma studier trots att det gjordes flera olika 

sökordskombinationer med boolesk sökteknik, vilket enligt Henricsson (2017) stärker 

resultatens giltighet/pålitlighet. Eftersom författarna inte kunde hitta fler artiklar av relevans 

för syftet än de artiklar som resultatet vilar på, ökar det giltigheten/pålitligheten.  

Dataanalysen innebar att samtliga studier lästes separat upprepande gånger och därefter 

fördes en diskussion i syfte att välja ut nyckelfynd som svarade på syftet. Polit och Beck 

(2017) klargör, för att säkerställa att tolkningen av studierna överensstämmer med 

ursprungsartiklarna i den kvalitativa forskningen, så är det viktigt att läsa texten upprepande 

gånger. Analysen av samtliga artiklar genomfördes individuellt till en början för att förstå 

helheten avseende innehållet i artiklarna, för att sedan diskutera delarna gemensamt i syfte 

att skapa grund för en ny helhet som kom att utgöra resultatdelen. Totalt identifierades 123 

nyckelfynd. Enligt Evans (2002) beskrivande syntes sorteras nyckelfynd in i teman och 

subteman efter att nyckelfynden har identifierats. En svaghet i metoden skulle kunna vara att 

när nyckelfynden redan har valts ut, kan vissa nyckelfynd exkluderas då de inte passar in 

under teman och subteman. Vid analysen diskuterades nyckelfyndens betydelse då det ibland 

kunde uppstå svårigheter med att förstå innebörden av nyckelfynden. Diskussionen fördes 

också om nyckelfynden skulle inkluderas eller sorteras ut. Efter diskussion om nyckelfynden 

återstod 113 nyckelfynd som tillämpandes i resultatdelen. Svårigheter som författarna 

ställdes inför i denna del var att hitta täckande och bra benämningar på teman, samt att 

urskilja subteman då det fanns en risk att de gick in i varandra. Ytterligare svårigheter som 

påträffades under analysprocessen var att inte komma bort från syftet och för att undvika 

nyckelfynd som inte besvarade syftet, använde författarna till examensarbetet ett 

självhäftande pappersark med syftet synligt under hela analysprocessen för att kunna få fram 

det resultat som ansågs svara på syftet. Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att när syftet 

är nerskrivet på ett pappersark och författaren har det synligt framför sig under 

analysprocessen, så minskar risken för att resultat som ligger utanför syftet tas med. 

Eftersom syftet har varit centralt under arbetets gång för examensarbetets författare leder det 

till att arbetet får en giltighet/pålitlighet. Vidare inkluderades i vissa studier flera perspektiv 

än sjuksköterskeperspektivet, i studierna framkom det att andra teammedlemmar som läkare 

och annan sjukvårdspersonal också hade deltagit. Val av nyckelfynd gjordes därför enbart där 

det tydligt framgick att det var ur ett allmänsjuksköterskeperspektiv.  

Artiklarna i examensarbetet speglar inte enbart Sverige utan varierande länder i olika 

världsdelar vilket kan anses som en svaghet. Svagheten kan vara att 

sjuksköterskeutbildningen skiljer sig mellan länder där en variation av psykiatri i 
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grundutbildningen förekommer. Men även att utformningen av sjukvårdssystemet kan vara 

olika samt synen på hur psykisk ohälsa i samhället upplevs. Trots det ses tillämpningen av 

artiklarna som har publicerats i olika geografiska områden som en styrka, då sjuksköterskors 

upplevelser som förmedlats i studierna är av gemensamma drag, vilket tyder på att det finns 

en överförbarhet av examensarbetets resultat. Samtliga artiklar som inkluderades i 

resultatdelen utgår från ämnesområdet psykisk ohälsa. Svagheten för arbetet kan vara att 

ämnesområdet är alltför omfattande då det inbegriper flertal olika diagnoser. Styrkan med 

att inkludera artiklar som behandlar många olika aspekter av psykisk ohälsa är att det kan 

komma att användas till flera olika vårdsituationer inom vården av psykisk ohälsa vilket ökar 

överförbarheten. Då geografiska begränsningar inte gjorts och samtliga studier i 

resultatdelen är publicerade på engelska kan det skapa möjligheten att få ett internationellt 

perspektiv på fenomenet som studerats vilket ökar överförbarheten ytterligare.  

6.3 Etikdiskussion 

Litteraturstudien baserades på tidigare forskning och krävde inte ett etisk godkännande, 

därav var en etikprövning inte aktuell för arbetet. I Examensarbetet inkluderades etiska 

överväganden som bland annat innefattade Codex (2019) där en samling av etiska riktlinjer 

och lagar för forskning finns. Under arbetets gång har hänsyn tagits till att inte använda sig 

av oredlighet i forskning vilket bland annat innefattar att felaktigt återge forskningsresultat 

eller plagiera. En kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor 

gjordes, i syfte att se om resultatartiklarna erhöll tillräckligt hög kvalitet för att kunna 

tillämpas i examensarbetet. En av frågorna som inkluderades var om det fördes ett etiskt 

resonemang i samtliga studier. I fyra av 15 resultatartiklar fördes inte ett etiskt resonemang, 

trots det så valdes artiklarna att användas eftersom de erhåll hög kvalitetsnivå vilket visar på 

att etiska överväganden trots det har använts i relation till det egna arbetet. Ytterligare 

hänsynstagande som tagits i beaktning för att samtliga forskningsresultat i studierna skulle 

vara av hög kvalitet var att de hade blivit peer reviewed. För att inte påverkas av 

förförståelsen under analysen fördes en diskussion av författarna kring forskningsresultatet i 

studierna. Samtliga studier lästes först separat och därefter fördes en gemensam diskussion 

om huruvida de tolkades. Artiklarnas resultat eftersträvades att läsas med objektivitet för att 

begränsa tolkningen kring innehållet, och med förutsättningen att inte dra egna slutsatser till 

resultatdelen då risken kan finnas att det görs utifrån förförståelsen. Därav fanns även en 

strävan efter att inte felaktigt återge forskningsresultat, vilket ytterligare stärks genom att 

examensarbetet genomförts enligt Evans (2002) beskrivning av en litteraturstudie med 

minimal omtolkning. Vidare valdes samtliga citat och nyckelfynd att presenteras på 

originalspråket för att, dels undvika feltolkningar vid översättning. Men även med avsikten 

att inte förlora innebörden i texterna, samt möjliggöra för läsaren att bilda sin egen 

uppfattning kring innehållet. Vidare har refereringssystemet APA (2019) tillämpats i arbetet 

för att tydliggöra ursprungskällan och därmed avstå från plagiat. Att ange ursprungskällan 

genom att följa APA korrekt har en redlighet i examensarbetet kunnat följas. Eftersom 

samtliga studier i examensarbetet var publicerade på engelska, kan det finnas risk att 

misstolkning har skett vid översättning av studiernas forskningresultat då engelska språket 
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inte är författarnas huvudspråk. Kjellström (2017) beskriver att vid översättning av engelska 

begrepp kan det uppstå svårigheter i arbetet då det inte alltid finns ett bra svenskt ord som 

motsvarar det utländska. För att minimera risken för felaktiga tolkningar vid 

översättningarna, har översättningar gjorts tillsammans med bland annat stora svensk-

engelska ordboken, samt att det förts diskussioner genomgående i skrivprocessen av 

författarna kring studierna.   

7 SLUTSATS 

En slutsats av litteraturstudien är att sjuksköterskor upplevde sig kunskapsmässigt 

oförberedda i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Upplevelser av oförbereddhet och 

otillräcklighet nämndes i mötet med patienterna och hindrade sjuksköterskor från att ge 

bästa möjliga vård. För att öka kunskapen kring vårdandet av patienter med psykisk ohälsa 

behövs det att grundutbildningen inriktar sig mer på ämnesområdet psykisk ohälsa. Det 

skulle resultera i att sjuksköterskor får en ökad kompetens och självförtroende av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Ytterligare en slutsats är att det valda vårdvetenskapliga 

perspektivet inte alla gånger är förenligt med hur verksamheten ser ut i praxis, 

sjuksköterskor tycks sakna ett helhetsperspektiv i vårdandet. En annan slutsats är att 

sjuksköterskor upplevde att strukturen av den fysiska miljön inte var anpassad för patienter 

med psykisk ohälsa, samt bidrog till att patienternas behov av vård inte alltid kunde 

tillgodoses. Sjuksköterskor upplevde att vårdandet av patienter i en arbetsmiljö som inte 

överensstämde med deras behov av vård var stressframkallande samt hade en negativ 

inverkan på patienternas hälsotillstånd. Lämpligare struktur av vårdmiljö för patienter med 

psykisk ohälsa skulle förbättra förutsättningarna av vårdandet. En annan slutsats är att 

sjuksköterskor upplevde att det var tidskrävande att vårda patienter med psykisk ohälsa. Mer 

tid och stöd i sjuksköterskors arbetet skulle förhoppningsvis komma att förbättra vårdandet 

av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvården. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hinder i vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård. Vid databassökningen var 

en stor del av forskningen ur psykiatrisjuksköterskors perspektiv och de studier som var 

publicerade var inaktuella då de flesta var äldre än tio år. Forskningen inom problemområdet 

var begränsad, således skulle vidare forskning om allmänsjuksköterskors upplevelser inom 

ämnesområdet behövas. Vidare forskning ur allmänsjuksköterskors perspektiv skulle kunna 

bidra till att sjuksköterskors upplevelser av hindren i vårdandet, som framkom vid 

underkategorierna i resultatet, utvecklades mot djupare förståelse och en ökad kunskapsnivå 

inom ämnesområdet. Vidare forskning skulle även kunna utgöra ett stöd för sjuksköterskor 
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genom att kunskapen som ernås vägleder sjuksköterskorna i vårdandet gentemot patienter 

med psykisk ohälsa.   
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Qualitative research 

AND General hospital or 

medical hospital or 

acute hospital 

48 

 

4 

  

Peer reviewed 

2010-2019 

English Language 

1 

2019-11-19 

 

CINAHL 

plus 

Nursing Care AND 

Mental health AND 

Qualitative research 

AND General hospital or 

medical hospital or 

acute hospital 

58 

 

4 Peer reviewed 

 2009- 2019 

English Language 

 

1 



   

 

3 

 3  

2019-11-19 

 

CINAHL 

plus 

 

Nurses attitudes AND 

Mental illness AND 

Hospital environment 

or hospital setting 

60 

 

4 

 

Peer reviewed 

2005-2019 

English Language 

1 

 

2019-11-22 

 

Medline 

 

Medical surgical nurse 

AND Care* AND Mental 

illness 

 

36   

 

4 Peer reviewed 

2009-2019 

English Language 

1 

2019-11-23 

 

Manuell 

sökning 

    1 

2019-11-19 

 

Manuell 

sökning 

    1 

 

2019-11-27 

 

Manuell 

sökning  

    1 

 



 

1 

 

 BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Med inspiration av Friberg (2017).  

Artikel Finns det en 

tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det 

en 

tydligt 

beskrive

n 

metod? 

Finns det 

en tydlig 

beskrivnin

g av 

deltagare? 

Svarar 

resultatet 

på syftet? 

Framförs 

resultatet 

på ett 

tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Först det 

ett 

etiskt 

resonem

ang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

5 Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Nej Nej 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

8 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 



 

2 

 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

15 Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Nej Ja  Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Artikel nr Författare, årtal, 

tidskrift & land. 

Titel Syfte  Metod Resultat 

1 Författare: 

Bagayogo, P. I., 

Turcios-Wiswe, K., 

Taku, K., Peccoralo, 

L., & Katz, L. C. 

Årtal: 

2018 

Tidskrift: 

Psychiatr Q 

Land: 

USA 

 

Providing mental 

health services in 

the primary care 

setting: The 

experiences and 

perceptions of 

genral practitioners 

at a New York city 

clinic 

 

We sought to 

elucidate barriers 

faced by primary 

care practitioners – 

physicans, 

physicians' trainees 

and nurse 

practitioners – at a 

New York primary 

care clinic, which 

impede delivery of 

optimal care to 

those suffering 

from mental illness 

 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Tre öppna frågor 

Medverkande: 

4 sjuksköterskor 

som arbetar inom 

primärvården i New 

York 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Resultatet visade flera 

svårigheter som 

personalen inom 

primärvården står 

inför vid vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa. Speciellt brist 

på tid, brist på 

förtroende för att 

behandla med 

komplexa psykiska 

hälsotillstånd samt 

svårigheter att 

hänvisa patienterna 

till specialister inom 

området psykisk 

ohälsa 

 

2 Författare: When all other The aim of the Metodval: Resultatet visade 



 

4 

 

Bjorkman, A., & 

Salzmann-Eriksson, 

M. 

Årtal: 

2018 

Tidskrift: 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing 

Land: 

Sverige 

 

doors are closed: 

Telenurses’ 

experiences of 

encountering care 

seekers with mental 

illnesses 

study was to 

describe the 

telephone nurses’ 

experience of 

encountering 

callers with mental 

illness 

 

En beskrivande 

design med en 

kvalitativ strategi 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Medverkande: 

20 sjuksköterskor 

som arbetar på den 

nationella 

telefontjänsten med 

sjuksköterskor, 

1177 

Analysmetod: 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

telefonsjuksköterskors 

upplevelser av att 

prata med 

vårdsökande med 

psykisk ohälsa. 

Erfarenheterna 

presenteras i tre olika 

kategorier: Erfarenhet 

av att möta 

vårdsökande med 

psykisk ohälsa, 

Erfarenhet av 

svårigheter och 

utmaningar samt 

erfarenhet av att 

möta missnöje och 

hot. 

 

3 Författare: 

Brunero, S., Buus, 

N., & West, S. 

Årtal: 

Categorising 

patient's mental 

illness by medical 

surgical nurses in 

To gain insight into 

medical surgical 

nurses’ processes 

of categorizing 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Gruppintervju med 

Sjuksköterskorna 

delade in patienterna 

med psykisk ohälsa i 

olika kategorier. De 



 

5 

 

2017 

Tidskrift: 

Archives of 

Psychiatric Nursing 

Land: 

Australien 

 

the general hospital 

ward: A focus group 

study 

mental illness in 

general hospital 

fyra fokusgrupper   

Medverkande: 

16 sjuksköterskor 

Analysmetod: 

Data 

transkriberades och 

analyserades utifrån 

en diskursanalys 

som bestod av 10 

steg 

Ansats: 

Kvalitativ 

hanterbara, de 

oförutsägbara, de 

farliga samt de 

känslosamma. 

Indelningen 

påverkade 

sjuksköterskornas syn 

och hantering vid 

omvårdnad. 

 

4 Författare: 

Dean Plant, L., & 

White, J. H.  

Årtal: 

2013 

Tidskrift: 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Land: 

Emergency room 

psychiatric services: 

A qualitative study 

of nurses' 

experiences 

 

The purpose of this 

study was to 

explore, describe, 

and interpret the 

experiences of ED 

nurses caring for 

psychiatric patients 

in one hospital 

setting. 

 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Gruppintervju med 

4 olika fokusgrupper 

Medverkande: 

10 registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

akutmottagning 

Sjuksköterskorna 

anser att de inte har 

den kunskap och 

utbildning som krävs 

för att kunna vårda, 

bedöma och 

diagnostisera 

patienter med psykisk 

ohälsa inom 

akutvården 



 

6 

 

Australia Analysmetod: 

Transskript av 

intervjuerna 

analyserades genom 

att tillämpa Krueger 

och Caseys metod 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

5 Författare: 

Diamond Zolnierek, 

C., & Clingerman, 

M.  E.  

Årtal: 

2012 

Tidskrift: 

Journal of the 

American 

psychiatric nurses 

association 

Land: 

USA 

A Medical surgical 

Nurses perception 

of caring for a 

person with severe 

mental illness. 

The purpose of this 

study is to explore 

the perceptions of a 

medical-surgical 

nurse providing 

care for a person 

with SMI in a 

general hospital 

setting. 

 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervju  

Medverkande: 

1 Sjuksköterska  

Analysmetod: 

Beskrivande 

induktivt 

tillvägagångssätt 

enligt Sandelowski 

Sjuksköterskans 

upplevelse 

definierades i fyra 

kategorier: Spänning, 

Obehag, brist på 

professionell 

tillfredsställelse, och 

svårigheter. 

 



 

7 

 

 

 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

6 Författare: 

Innes, K., Morphet, 

J., O’Brien, P. A., & 

Munro, I. 

Årtal:  

2013 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Land: 

Australien 

 

Caring for the 

mental illness 

patient in 

emergency 

departments – an 

exploration of the 

issues from a 

healthcare provider 

perspective 

To identify issues, 

from the 

emergency 

department 

clinicians’ 

viewpoint, with the 

management of 

patients presenting 

to the emergency 

department with 

mental illness. 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Intervjuer av fyra 

olika fokusgrupper 

Medverkande: 

Personal från en 

akutvårdsmottagnin

g 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor 

upplevde att det fanns 

bristande utbildning 

för att hantera 

patienter med psykisk 

ohälsa 

 

7 Författare: 

Kerrison, S. A., & 

Chapman, R. 

Årtal: 

What general 

emergency nurses 

want to know 

about mental 

health patients 

presenting to their 

The aim of the 

project was to 

determine the 

current concerns 

that nursing staff 

had in caring for 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

Sjuksköterskan i 

projektet ansåg att 

bedömningen och 

vårdandet av 

patienter som hade 

ett akut psykiskt 



 

8 

 

2006 

Tidskrift: 

Accident and 

Emergency nursing 

Land: 

Australien 

emergency 

department 

 

patients who 

present to a general 

hospital ED with a 

mental illness 

 

intervjuer 

Medverkande: 

5 sjuksköterskor 

som jobbar på en 

akutavdelning 

Analysmetod: 

Data analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

hälsoproblem för 

närvarande är 

otillräcklig på 

akutavdelningen. 

Detta problem 

berodde på 

personalens brist på 

kunskap och 

utbildning. 

 

8 Författare 

Marynowski-

Traczyk, D., & 

Broadbent, M. 

Årtal: 

2011 

Tidskrift: 

Australasien  

Emergency Nursing 

What is the 

experience of 

emergency 

department nurses 

in caring for clients 

with a mental 

illness in the 

emergency 

department? 

The aim of this 

study was to gain 

an understanding of 

the experience of 

emergency 

department nurses 

caring for clients 

with mental illness 

in the emergency 

department 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Medverkande: 

Resultatet 

uppenbarade sig i tre 

teman: Tid, miljö och 

att förstå patientens 

personliga resa. 

Sjuksköterskor tyckte 

att tidsbristen och 

miljön på 

akutavdelningen inte 

var idealisk för att 

vårda patienter med 



 

9 

 

Journal 

Land: 

Australien 

 6 sjuksköterskor 

som arbetar på en 

akutavdelning 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

psykisk ohälsa. 

9 Författare: 

Marynowski – 

Traczyk, D., 

Moxham, L., & 

Broadbent, M. 

Årtal: 

2017 

Tidskrift: 

Australasien  

Emergency Nursing 

Journal 

Land: 

Emergency 

department 

registered nurses’ 

conceptualization 

of recovery for 

people 

experiencing 

mental illness 

 

This research aimed 

to understand how 

registered nurses 

working in 

emergency 

department 

conceptualize 

recovery for people 

experiencing 

mental illness 

Metodval: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Medverkande: 

14 registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

akutmottagning 

Analysmetod: 

Fenomengrafisk 

Resultatet visade att 

registrerade 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen har 

begränsad kunskap 

om betydelsen av 

återhämtning. Deras 

koncept av 

återhämtning för 

konsumenter för 

mental sjukvård, är 

främst bunden till den 

dominerande 

medicinska 

uppfattningen om 



 

10 

 

Australien 

 

 

analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

återhämtning. 

 

10 Författare: 

Paes, R. M., & 

Maftum, A. M. 

Årtal: 

2013 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Land: 

Brasilien 

Difficulties of 

nursing team of a 

general hospital in 

the care of patients 

with mental 

disorders 

 

To identify the 

difficulties 

encountered by the 

nursing staff of a 

general hospital in 

the care of patients 

with mental 

disorders 

  

 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Medverkande: 

6 sjuksköterskor 

som jobbar på ett 

allmänsjukhus i 

Brasilien 

Analysmetod: 

Data analyserades 

av en 

innehållsanalys 

Ansats: 

Kvalitativ 

Resultatet visade att 

bristen av kompetens 

om psykisk ohälsa 

samt den bristfälliga 

fysiska miljön 

förorsakade hinder i 

vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa på det 

allmänna sjukhuset. 

11 Författare: 

Pereira, L. P., 

 Care for people 

with psychiatric 

The aim of this 

paper is to analyze 

Metodval: Tolkningen av data 

visade två kategorier: 



 

11 

 

Duarte, M. L. C., & 

Eslabäo, A. D. 

Årtal: 

2019 

Tidskrift: 

Rev Gaúcha Enferm 

Land: 

Brasilien 

comorbidity in a 

general emergency 

unit: vision of the 

nurses 

 

the difficulties 

encountered by 

nurses in care of 

people with 

psychiatric 

comorbidity in a 

general emergency 

service and their 

suggestions for 

improving such care 

 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor. 

Medverkande: 

12 sjuksköterskor 

som jobbar på ett 

allmänsjukhus i 

södra Brasilien. 

Analysmetod: 

Data analyserades 

av en 

innehållsanalys som 

består av tre steg 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

svårigheter hos 

sjuksköterskor när de 

tillhandahåller vård till 

personer med 

psykiatrisk 

komorbiditet och 

sjuksköterskors 

förslag för att 

förbättra vården för 

personer med 

psykiatrisk 

komorbiditet. 

 

12 Författare: 

Poggenpoel, M, 

Myburgh, C. P. H., 

Registered nurses' 

experiences of 

interaction with 

The aims of this 

research were to 

explore and 

Metodval: 

Kvalitativ metod  

Datainsamling: 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

patienter med psykisk 



 

12 

 

& Morare, M. N. 

Årtal: 

2011 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Management 

Land: 

Johannesburg 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards in 

Johannesburg 

 

describe registered 

nurses' experiences 

of interacting with 

patients with 

mental health 

challenges in the 

medical wards of a 

public hospital in 

Johannesburg 

 

Individuella 

fördjupade 

fenomenologiska 

intervjuer 

Medverkande: 

8 registrerade 

sjuksköterskor som 

jobbade på 

medicinsk avdelning  

Analysmetod: 

Transskript av 

intervjuerna och 

fältanteckningarna 

analyserades genom 

att tillämpa Techs 

metod för öppen 

kodning 

Ansats: 

Kvalitativ 

ohälsa på den 

medicinska 

avdelningen var: 

Patienternas 

oförsägbara beteende 

genererar upplevelser 

av frustration, 

ledsamhet och rädsla 

på grund av bristande 

resurser; och 

uppfattningar om fara 

och förvirring på 

grund av bristande 

kunskaper och 

färdigheter som leder 

till känslor av rädsla 

och ilska. 

13  Författare: 

Reed, F., & 

Fitzgerald, L. 

Årtal: 

The mixed attitudes 

of nurse’s to caring 

for people with 

mental illness in a 

rural general 

The purpose of this 

study was to 

explore rural 

nurses’ attitudes 

and how they affect 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de hade 

otillräcklig kompetens 

gällande bemötandet 

av patienter med 



 

13 

 

2005 

Tidskrift: 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing 

Land: 

Australien 

 

hospital care, the problems 

they associate with 

providing care, and 

the impact of 

education, support, 

and experience. 

 

inspelade intervjuer 

Medverkande: 

10 sjuksköterskor 

som jobbade på två 

avdelningar på ett 

sjukhus på 

landsbygden 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Ansats: 

Kvalitativ 

psykisk ohälsa, vilket 

ledde till riskfylld vård 

för patienterna. 

Resultatet visar att 

hjälp från erfarna 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin samt mer 

utbildning kan ge en 

ökad kunskap 

beträffande vårdandet 

av patienter med 

psykisk ohälsa    

 

14 Författare: 

Sharrock, J., & 

Happell, B. 

Årtal: 

2005 

Tidskrift: 

Australian Journal 

of Advanced 

Nursing 

Competence in 

providing mental 

health care: A 

grounded theory 

analysis of nurses’ 

experiences 

 

The aim of this 

study was to 

explore and 

describe the 

subjective 

experience of 

nurses in providing 

care for this client 

group. 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Djupgående 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Medverkande: 

4 sjuksköterskor 

Resultatet tyder på att 

sjuksköterskorna 

eftersträvar 

kompetens i 

tillhandahållandet i 

vårdandet av 

patienter med psykisk 

ohälsa. De erkänner 

behoven hos 

patienterna och deras 

rätt till en god vård  



 

14 

 

Land: 

Australien 

Analysmetod: 

Grounded theory 

analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

15 Författare: 

Weiland, J. T., 

Mackinlay, C., Hill, 

N., Gerdtz., F. M., & 

Jelinek, A. G. 

Årtal: 

2011 

Tidskrift: 

Emergency 

Medicine 

Australasia 

Land: 

Australien  

Optimal 

management of 

mental health 

patients in 

Austalian 

emergency 

departments: 

Barriers and 

solutions 

The study aimed to 

describe: the 

perceived barriers 

faced by emergency 

clinicians in the 

assessment and 

management of 

patients presenting 

with mental health 

complaint to 

Australian hospital 

EDs and perceived 

strategies to 

optimize care of the 

mentally unwell in 

the ED 

Metodval: 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågeformat.  

Medverkande: 

16 

akutsjuksköterskor 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

Resultatet visade att 

akutvårdspersonal 

upplevde flera 

svårigheter av att 

bedöma och behandla 

patienter med psykisk 

ohälsa på 

akutavdelningar. 

Svårigheterna 

grundade sig i brist på 

kunskap, otillräcklig 

struktur av 

akutvårdsavdelningar, 

åtkomstblock samt 

systematiska 

svårigheter. 

 

  

 



 

15 
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