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Abstrakt  
Titel: Sjuksköterskors uppfattningar om och attityder till omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård - En litteraturstudie. 
Bakgrund: Närmare 40 procent av patienterna inom somatisk vård uppvisar 
samsjuklighet av psykisk ohälsa. Patienterna med psykisk ohälsa får inte jämlik vård 
eller behandling inom somatisk hälso- och sjukvård. Psykisk ohälsa är sedan länge 
präglat av stigma. Sjuksköterskans attityder och uppfattningar till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa tycks ha betydelse för att god och jämlik vård ska kunna 
bedrivas för patientgruppen. 
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om och attityder till omvårdnad 
av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats analyserade åtta kvalitativa artiklar. 
Sökning utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 
Resultat: Två huvudkategorier och sex underkategorier identifierades. 
Huvudkategorierna beskriver att sjuksköterskornas uppfattningar om och attityder till 

omvårdnaden representeras av både hinder och möjligheter. 
Konklusion: Sjuksköterskor inom somatisk vård uppfattar såväl hinder som 
möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Attityder att 
omvårdnaden består av hinder överväger, exempelvis uppfattas omvårdnaden vara 
svår och obehaglig. Attityder som representerades av möjligheter grundades i att 
patienterna var viktiga vilket engagerade och motiverade sjuksköterskor till att 
bedriva jämlik vård. 
 
Nycklar: psykisk ohälsa, sjuksköterskors attityder, sjuksköterskors uppfattningar, 
somatisk hälso- och sjukvård. 
	

	 	



 

	

Abstract 
Title: Nurses' perceptions of and attitudes to nursing of patients with mental 
disorders in somatic health care - A literature study. 
Background: Patients with mental illness does not get equal care or treatments in 
somatic health care. Mental illness has been characterized by stigma. The nurse's 
attitudes and perceptions to nursing for patients with mental illness is vital to good 
and equal care to be conducted when 40 percent of patients in somatic care exhibit 
comorbidity of mental illness. 
Aim: To explore nurses' perceptions of and attitudes towards nursing of patients 
with mental disorders in somatic health care. 
Method: Literature study with qualitative approach analyzed eight qualitative 
articles. Search was conducted in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. 
Results: Two main categories and six subcategories were identified. The main 
categories describe nurses' perceptions of and attitudes to nursing with both 
obstacles and posibilities. 
Conclusion: Nurses in somatic care perceive obstacles and opportunities in nursing 
patients with mental disorders. Attitudes perceived as obstacles were predominant 
and nursing were for exemple percived as difficult and unpleasant. Attitudes towards 
nursing that were represented by possibilities were based on that the patients were 
important which motivated nurses to carry out equal care. 
 
Keywords: mental disorder, nurses attitudes, nurses perceptions, general health 
care. 
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BAKGRUND 
	
Psykisk ohälsa 
Synen på psykisk ohälsa och orsaker till psykisk ohälsa har förändrats genom 
århundradena från vidskeplighet till faktabaserad kunskap. Under antiken ansågs 
psykiska ohälsa bero på kroppsvätskor som kommit i obalans. I tidig kristendom var 
tron att psykisk ohälsa snarare hade magiskt eller religiöst ursprung, där guds straff 
drabbat den sjuke (Sanner 2009). I modern tid har begreppet psykisk ohälsa en helt 
annan innebörd då naturvetenskapens objektiva kunskap baserad på 
regelbundenheter kunnat förklara orsakssamband. Människans nyfikenhet och 
strävan att utforska det okända i kombination med utbildning har gett djupare 
förståelse för människans natur, beteenden och psyke och därmed också psykisk 
ohälsa (Cullberg 1994, 25). 
 
Begreppet psykisk ohälsa inkluderar psykiska besvär, sjukdomar och störningar som 
påverkar människors psykiska välbefinnande och vardagliga liv negativt (Bremberg 
och Dalman 2015). Till psykisk ohälsa tillhör bland annat autismspektrumtillstånd 
(Rasmussen 2014, 307), förstämningssyndrom (Skärsäter 2014, 99), 
förvirringstillstånd (Wijk 2014, 189), personlighetsstörningar (Perseius 2014, 215), 
psykoser (Mattsson 2014, 129), självskadebeteende (Lindgren 2014, 247), 
substansbrukssyndrom(Wiklund Gustin 2014, 163), utmattningssyndrom 
(Gustafsson 2014, 55), ångestsyndrom (Sjöström och Skärsäter 2014, 77) och 
ätstörningar (Wentz 2014, 23). Psykisk ohälsa kännetecknas av symtom med psykiskt 
ursprung som exempelvis oro och ångest vid nedstämdhet (Bremberg och Dalman 
2015) eller hallucinationer och störd verklighetsuppfattning vid schizofreni 
(Allgulander 2015, 125). 
 

Stigma 
Ordet stigma betyder brännmärke och har ursprung i grekiskan. Begreppet uppkom i 
samband med märkning av personer där syftet var att blotta vad som ansågs udda 
och undermåliga moraliska drag. Kriminella, slavar eller förrädare märktes genom att 
tecken brändes eller skars in på kroppen för att varna allmänheten. Idag har ordet 
stigma samma bokstavliga betydelse, det vill säga märkning av personer men syftar 
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istället till en skamfylld föreställning som iakttagaren har (Goffman 1990, 11). Vid 
möten med andra människor görs bedömning genom medveten eller omedveten 
kategorisering av tolkningar av intryck från personlighetsdrag, strukturella likheter 
och skillnader såsom anställning och civilstatus vilka tillsammans bildar “social 
identitet” (Goffman 1990, 12). Stigma leder till diskrediterade uppfattningar eller 
djupt reducerad bild av människan (Goffman 1990, 13). 
 

Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa och stigmatiseringens 
påverkan på omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk hälso- och sjukvård 
Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa har visats vara vanligt förekommande 
i sjukvården (Halter 2004). Framförallt drabbas patienter med psykisk ohälsa i form 
av substansberoende eller schizofreni, av stigma (Björkman, Angelman och Jönsson 
2008). Depression ses fortfarande, ur ett stigmatiserat perspektiv, som ett tillstånd 
som kan drabba vem som helst även om stigmatisering av depression ökat med tiden 
(Halter 2004).  
 
Stigmatisering av psykisk ohälsa är listat som enskilt störst anledning till bristande 
omvårdnad inom området (Halter 2004). För patienter med psykisk ohälsa är 
stigmatisering en börda (Ihalainen-Tamlander et al. 2016). Enligt World Health 
Organisation (World Health Organisation [WHO] 2004) orsakar stigma 
diskriminering, social utsatthet, negativ livskvalité, försämrat självförtroende, 
nedsatt social förmåga, isolering och ensamhet. Stigmatisering har medfört att 
individer undvikit att söka vård vid ohälsa av psykiskt ursprung (Ihalainen-
Tamlander et al. 2016). Sjuksköterskor inom psykiatrin har med sitt yrkesval 
medvetet valt att arbeta med patienter med psykisk ohälsa men patienterna vårdas 
även inom somatisk hälso- och sjukvård, där stigma förekommer vid omvårdnad av 
patientgruppen (Björkman, Angelman och Jönsson 2008). 
 

Attityd 
Attityd betyder inställning till person eller företeelse (Allén et al. 1990, 39). 
Begreppet attityd kan förstås som individens förhållningssätt till andra individer där 
värderingar, kognition och emotioner påverkar. Identifiering av positiva och negativa 
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attityder bidrar till ökad förståelse för andras handlingar, tankar och känslor 
(Allwood, Franker och Kós-Dienes 1988). 
 

Attityder till patienter med psykisk ohälsa och attityder till omvårdnaden 
av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård 
Negativa attityder hos sjukvårdspersonal till patienter med psykisk ohälsa har visats 
variera efter utbildningsnivå, kön och ålder. Det finns relation mellan utbildningsnivå 
och fördomar om orsaker till psykisk ohälsa där lågutbildad personal oftare har 
uppfattningar om att psykisk ohälsa är självförvållat i förhållande till högutbildad 
personal (Ihalainen-Tamlander et al. 2016). Hos sjuksköterskor har även 
genusskillnader påvisats, där kvinnor uppvisat positivare attityd till patienter med 
psykisk ohälsa i förhållande till män (Ihalainen-Tamlander et al. 2016). Äldre 
sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet har beskrivits ha positivare attityder till 
patienter med psykisk ohälsa i förhållande till mindre yrkeserfarna sjuksköterskor 
(Björkman, Angelman och Jönsson 2008). Kännedom om att patienten lider av 
långvarig psykisk ohälsa i kombination med långa behandlingar har orsakat än mer 
negativa uppfattningar av patientgruppen, då patienter blivit sedda som vandrande 
diagnoser istället för unika individer i kampen mot psykisk ohälsa (Lilja och Hellzén 
2014, 446). 
 
Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa påverkar även attityden till 
omvårdnaden av dem (Ihalainen-Tamlander et al. 2016). Sjuksköterskornas attityder 
till omvårdnaden varierar och negativa attityder har bidragit till osäkerhet och 
olustkänslor hos både sjuksköterskor och patienter vilket resulterat i försämrad 
patientföljsamhet i omvårdnaden (van der Kluit och Gossens 2011). Positiva attityder 
till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa har ökat när sjuksköterskor fått 
tillfälle att träna på att bedriva omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa (van der 
Kluit och Gossens 2011). 
 
Försämrad hälsa och försämrade överlevnadsmöjligheter hos patienter med psykisk 
ohälsa har påvisats bero på biologiska och miljömässiga orsaker såsom livsstil och 
levnadsförhållanden. Även bristande kunskap kan göra att somatiska symtom 
negligeras då symtomen tolkas som psykiska vilket kan försena upptäckt av 
somatiska sjukdomar och därmed försämras patienternas överlevnadsmöjligheter 
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(Socialstyrelsen, 2011). Liknande fenomen har beskrivits av Jones, Howard och 
Thornicroft (2008) som diagnostic overshadowing vilket innebär att symtom från 
fysiska sjukdomar misstolkas vara symtom på psykisk ohälsa. Stress och 
kunskapsluckor hos läkare i kombination med stereotypa attityder mot 
patientgruppen kan varit bidragande orsaker (Jones, Howard och Thornicroft 2008) 
 

Lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer 
Ytterst har hälso- och sjukvården ansvar för att alla som söker vård i Sverige får god 
vård på jämlika villkor och att vården är säker, respekterar patientens integritet och 
autonomi (HSL 1982: 763). Patienter med psykisk ohälsa ska enligt hälso- och 
sjukvårdslagen erbjudas likvärdig vård som övrig befolkning. Socialstyrelsens 
kartläggningar inom somatisk vård har visat att patientgruppen varken fått jämlik 
vård eller likvärdiga behandlingsalternativ som övriga patienter (Socialstyrelsen, 
2011). Patienter med psykisk ohälsa har högre dödlighet i förhållande till övriga 
patienter inom stroke-, och hjärtrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2010). 
Patienterna erbjuds färre ballongvidgningar av kranskärl i samband med 
hjärtsjukdom än övriga patienter med samma sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 
2011). Patienter med diabetes inom åldersspannet 40-79 år med psykisk ohälsa 
erbjuds inte blodfettssänkande läkemedel i samma utsträckning som patienter utan 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2010). 
 
Patienter med psykisk ohälsa har erhållit försämrad vård vilket medfört försök till 
förändringar. Mellan åren 2012 och 2016 genomfördes nationella och regionala 
insatser i uppdrag från Sveriges regering i syftet att förbättra vården av patienterna 
med psykisk ohälsa. Resultat av insatserna blev bland annat Rådet för styrning med 
kunskap vilket består av nio myndigheter varav Socialstyrelsen är en. Syftet med 
rådet var kunskapsutveckling inom sjukvård för effektivisering och förbättring av 
kvalitét i vård och omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 
2010). 
 

Grundutbildade sjuksköterskors utbildning inom området psykisk ohälsa 
Riktlinjer och examensmål för högskoleutbildningar regleras av Högskolelagen 
(1992: 1, 434) och Högskoleförordningen (1993: 100). Huvudman på respektive 
universitet har ansvaret för att grundutbildningen för sjuksköterskor bygger på 
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vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Högskolelagen 1992: 1, 434). Vid Umeå 
universitet utgörs 15 högskolepoäng av grundutbildningens 180 poäng av omvårdnad 
av psykiatriska sjukdomar, varav hälften av poängen utgörs av verksamhetsförlagd 
utbildning (Medicinsk fakultets fakultetsnämnd, 2016) vilket är representativt för 
övriga grundutbildningar för sjuksköterskor i Sverige. 
 

Problemformulering 
Patienter med psykisk ohälsa får inte jämlik vård eller behandlingar inom somatisk 
hälso- och sjukvård. Sjuksköterskans uppfattningar om och attityder till 
omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa tycks ha stor betydelse för att god och 
jämlik vård ska kunna bedrivas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Närmare 
40 procent av alla patienter som uppsöker den somatiska vården uppvisar någon 
form av samsjuklighet av psykisk ohälsa. Att undersöka vilka uppfattningar och 
attityder som sjuksköterskor har till omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 
inom somatisk hälso- och sjukvård kan bidra till att medvetandegöra dessa och 
därmed skapas ökad förståelse för hur omvårdnaden kan förbättras. 
 
 

SYFTE 
Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om och attityder till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvården. 
 
 

METOD 
Litteraturstudie har använts som metod för att besvara studiens syfte då resultat från 
litteraturstudien ger en sammanställd överblick av rådande kunskapsläge inom ett 
givet forskningsområde (Friberg 2012, 133). 
 

Sökmetoder 
Vetenskapliga artiklar har sökts i tre internationella databaser; Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. Nämnda databaser har använts av två orsaker. Dels på grund av att 
sökning rekommenderas i databaserna av statens beredning för medicinsk 
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utvärdering (statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2014, 36) vid 
systematiska litteraturöversikter inom hälso- och sjukvårdsområdet samt på grund av 
att databaserna inkluderat forskningsområdena omvårdnad och beteendevetenskap 
(Karlsson 2012, 97-98). I syfte att fånga så många relevanta artiklar som möjligt har 
kompletterande sökmetoderna citeringssökning och kedjesökning använts. 
Citeringssökning och kedjesökning skedde i PubMed. Citeringssökning innebär att 
funna artiklars citeringar undersöks och när en artikel blivit citerad av andra forskare 
söks dessa forskares artiklar (SBU 2014, 26). Med kedjesökning avses sökning av 
artiklar från referenslistor i redan funna studier (SBU 2014, 26). 
 
I syfte att fånga så många relevanta vetenskapliga artiklar som möjligt kombinerades 
även MeSH-termer med fri text (fritextord) vid sökningarna, vilket rekommenderas 
av statens beredning för medicinsk utvärdering. MeSH-terminologins ord ingår i 
databasens tesaurus (ordbok) och återfinns som söknycklar i publicerade artiklar 
(SBU 2014, 30). Fritextord kan användas för att finna nyligt publicerade artiklar som 
ännu inte indexerats i databaserna samt för att specificera sökningarna ytterligare 
(SBU 2014, 31). 
 
Testsökning rekommenderas av SBU för att undersöka vilka ord som förekommer i 
titlar och således skapa uppfattningar om mängden sökträffar samt undersöka om 
problemformuleringen är för generell eller för specifik (SBU 2014, 27). 
Litteraturstudiens testsökning genomfördes varpå gångbara MeSH-termer och 
fritextord utkristalliserades. Efterföljande huvudsökning genomfördes med 
begreppen (nycklarna) mental disorder, nurses attitudes, nurses perceptions, general 
health care och health services, där mental disorder, nurses, attitudes och health 
services ingår i MeSH-terminologin. Se tabell 2 (bilaga 1) för antal sökträffar i 
databaserna. Begreppen perceptions och general health care användes som fritextord 
eftersom de återkom i relevanta artiklars titlar. Vid avsmalning av sökning användes 
AND som boolesk operator. AND använder minst ett ord från varje begrepp vid 
kombinerad sökning av flera begrepp (SBU 2014, 29). Booleska operatorn NOT i 
kombination med mental health nurses bedömdes utesluta flertalet relevanta artiklar 
vid sökning i Cinahl och PsycINFO varpå NOT och mental health nurses uteslöts vid 
huvudsökning i nämnda databaser. Efter genomförd sökning togs även dubbletter 
bort (se urval 2, tabell 2, bilaga 1). 
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Avgränsningar vid sökning var språk och publiceringsdatum. Språket var engelska då 
författarna till föreliggande litteraturstudie är väl bekanta med och kunniga i språket. 
Publikationsdatum begränsades till studier från år 2000 och framåt. 
 

Urval 
Vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod granskades för att undersöka 
sjuksköterskornas uppfattningar och attityder till omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård. Med kvalitativ ansats strävar 
forskaren att hitta mening och skapa förståelse för deltagares subjektiva erfarenheter 
där vanligaste metoden vid datainsamling är intervjuer (Forsberg och Wengström 
2013, 54). Vid urval av artiklar användes följande inklusions- och exklusionskriterier. 
För inklusion gällde att artikeln var av kvalitativ ansats, behandlade sjuksköterskors 
uppfattningar och attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk hälso- och sjukvård samt att intervjuer använts som metod för 
datainsamling. Exklusionskriterier var att vetenskapliga artiklar inte fick innefatta 
psykiatriska sjuksköterskors uppfattningar eller attityder till omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa samt att studien inte fick vara genomförd på psykiatriska 
vårdenheter. 

 
Urvalet av artiklar till litteraturstudien bestod av tre steg. Först genomfördes grov 
sållning av funna artiklar. Utifrån läsning av artiklarnas titlar bedömdes studien i 
avseende på om den behandlade sjuksköterskors uppfattningar om eller attityder till 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Vid läsning av abstrakt bedömdes om 
artikelns deltagare var sjuksköterskor, utan psykiatrisk utbildning samt att 
deltagarna inte var verksamma inom psykiatrin eller vid psykiatriska vårdenheter (se 
tabell 2, bilaga 1). Enligt Forsberg & Wengström (2013, 84) genomförs grov sållning, 
så som den redovisats, som inledande steg vid urval av artiklar. Under andra steget i 
urvalsprocessen lästes artiklarnas abstrakt gemensamt och efter läsning av varje 
abstrakt fördes diskussion av innehållet i relation till litteraturstudiens syftet. Under 
läsning av abstrakten kontrollerades att studierna var genomförda inom somatisk 
hälso- och sjukvård. 
 
Under urvalets tredje och avslutande steg, lästes hela artiklarna enskilt av författarna. 
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Enskilda listor upprättades över artiklar som bedömts relevanta för litteraturstudiens 
syfte och resultat. Med hjälp av enskild granskning och upprättande av separata listor 
över lämpliga artiklar förstärks relevansen hos inkluderade artiklar (SBU 2014, 41). 
Listorna som författarna skrivit jämfördes och artiklar som båda bedömt användbara 
inkluderades i litteraturstudien. För artiklar där skilda åsikter uppstått diskuterades 
bakgrunden till besluten och endast om samtycke uppstod inkluderades artikeln, i 
annat fall exkluderades den från litteraturstudien. 
 
Problem uppstod att finna nödvändigt antal artiklar till litteraturstudien trots 
intensiva försök, vilket slutligen resulterade i att författarna beslutade att inkludera 
studien Emergency Room Psychiatric Services: A Qualitative Study of Nurses’ 
Experiences av Plant och White (2013) eftersom den återkom i flera artiklar vid 
kedjesökning. 
 

Kvalitetsgranskning 
För bedömning av inkluderade artiklarnas kvalitet användes SBU:s riktlinjer och mall 
för kvalitetsgranskning (se bilaga 2) av inkluderade studier vilka bedömdes från låg, 
medel till hög kvalitet. Viktiga utgångspunkter för kvalitetsbedömning bestämdes, 
med stöd från SBU:s riktlinjer, innan kvalitetsgranskning av artiklarna. Stor vikt 
lades på utformning av frågeställning, syftets tydlighet och tydlighet i studiernas 
resultat. Förfarandet med utgångspunkter beskrivs i SBUs metodhandbok vara av 
vikt då vissa delar av studier kan vara av större värde än andra delar för 
litteraturstudien (SBU 2014, 43-44). Initialt utfördes enskild kvalitetsbedömning av 
respektive studie i samband med läsning av samtliga 35 artiklar som bedömts 
relevanta för fullständig läsning. Därefter diskuterade författarna artiklarnas kvalitet 
tills konsensus uppstod. Endast artiklar av medel och hög kvalité inkluderades i 
litteraturstudien (se tabell 3, bilaga 3). 
 

Analys 
Vid analys av de utvalda artiklarnas resultat användes kvalitativ analys som metod. 
Utmärkande för kvalitativ analys är nedbrytning av helhet till beståndsdelar vilka 
sedan granskas relaterat till syftet, för att därefter åter sammanfogas till ny helhet 
som bildar litteraturstudien slutliga resultat (Friberg 2012, 127). 
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Artiklarnas resultat lästes enskilt de antal gånger som behövdes för att förståelse över  
resultatet. Genom att läsa artiklarnas resultat flera gånger förstärks förståelsen vid 
analys (Friberg 2012, 127, 140). Under resterande analys samarbetade författarna. 
Respektive artikels resultat analyserades i relation till litteraturstudiens syfte där 
textavsnitt (fynd) som hade att göra med sjuksköterskors upplevelser och attityder 
klipptes ut och flyttades över till ett nytt dokument. Samma procedur genomfördes 
för samtliga åtta artiklar. Alla fynd från artiklarnas respektive resultat 
sammanställdes således i ett dokument där fynden jämfördes i syfte att urskilja 
likheter och skillnader, vilka därefter sammanställdes i preliminära underkategorier 
som var vägledande vid utformning av huvudkategorier. Likheter och skillnader i 
fynd från analyser utgör resultat i litteraturstudier och genom sammanställning av 
dessa i en tabell med huvud- och underkategorier (se tabell 1) får läsaren översikt av 
resultatet som helhet (Friberg 2012, 129). Resultat från analyserna redovisades även i 
en översiktstabell tillsammans med artikeltitel, bakgrund, syfte, urval, metod och 
kvalité (se tabell 3, bilaga 3). Sammanställning av material i tabell ger tydligare 
överblick vilket förenklar förståelse över artiklarnas enskilda delar (Friberg 2012, 
128, 140). 
 

Forskningsetik 
Till föreliggande litteraturstudie krävdes inget etiskt godkännande eftersom 
inkluderade vetenskapliga artiklar endera erhållit etiskt godkännande från etisk 
prövning eller från respektive universitets “review board” (SBU 2014, 24). I artikeln 
av Atkin, Holmes och Martin (2005) saknades information om etisk prövning men 
uppgifter om krav på etisk prövning framgick på tidskriftens hemsida (Burns 2016). I 
enlighet med internationellt kända Helsingforsdeklarationen (2013) innebär etisk 
granskning av vetenskapliga artiklar bland annat granskning av att deltagarna 
erhållit information och gett samtycke till medverkan. Det är av största vikt att all 
forskning har en hög etisk medvetenhet, inte minst för upprätthållande av förtroende 
för vetenskapen. I artikeln bör det också framgå hur forskningsprocessen finansierats 
samt om kommersiella kopplingar förelegat (Helsingforsdeklarationen, 2013), det vill 
säga att forskning inte finansierats av vinstinriktade bolag som läkemedelsföretag 
eller dylikt. 
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RESULTAT 
Genomläsningen och analys av artiklarna resulterade i att två huvudkategorier med 
vardera fyra respektive två underkategorier kunde formuleras för att beskriva resultat 
gällande uppfattningar och attityder. 
 
Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier som beskriver sjuksköterskors 
uppfattningar om och attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom 
somatisk hälso- och sjukvård. 

Huvudkategori Underkategori 

Det finns uppfattningar om och 

attityder till omvårdnaden som 

representerar hinder 

• Omvårdnaden är svår att bedriva på grund 

av bristande kompetens 

• Omvårdnaden borde inte bedrivas på 

somatisk avdelning på grund av lokalernas 

utformning 

• Omvårdnaden prioriteras lågt i förhållande 

till somatisk omvårdnad då den uppfattas 

mindre viktig 

• Omvårdnaden är obehaglig att bedriva 

Det finns uppfattningar om och 

attityder till omvårdnaden som 

representerar möjligheter 

• Omvårdnaden är viktig och skall vara lika 

prioriterad som somatisk omvårdnad 

• Det finns en vilja att utveckla och förbättra 

omvårdnaden 

 

Det finns uppfattningar om och attityder till omvårdnaden som 
representerar hinder 
Sjuksköterskornas uppfattningar om och attityder till omvårdnaden var att det fanns 
hinder i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa på grund av kompetensbrist, 
avsaknad av relevant kunskap, brister i lokalernas utformning på somatiska 
avdelningar, tidsbrist och avvikande beteenden hos patienterna. Hinder i 
omvårdnaden beskrevs med attityder såsom att omvårdnaden var svår att bedriva, att 
den inte borde bedrivas på somatiska avdelningar, att den prioriterades lågt i 
förhållande till somatisk omvårdnad och att den var obehaglig. 
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Omvårdnaden är svår att bedriva på grund av bristande kompetens 
Attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa var i överlag negativa enligt 
sjuksköterskorna och omvårdnaden uppfattades bestå av hinder (Arnold och Michell 
2008). Sjuksköterskorna uttryckte att bristande feedback från patienter med psykisk 
ohälsa bidrog till attityden att omvårdnaden var svår och sjuksköterskorna saknade 
yrkesmässig tillfredsställelse och känslan av att ha utfört ett bra arbete (Plant och 
White 2013, Zolnierek och Clingerman 2012). 
 
Sjuksköterskor på somatiska avdelningar uttryckte kunskapsbrist och avsaknad av 
fortbildning om psykisk ohälsa (Reed och Fitzgerald 2005, Sharrock 2006). De 
uppfattade bristfällig förmåga att känna igen symtom på psykisk ohälsa vid 
omvårdnad av patienterna (Atkin, Holmes och Martin 2005). Bristande kompetens 
ansågs drabba patienterna då det enligt sjuksköterskorna bidrog till att de inte 
klarade av att bedriva tillräckligt god omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa 
(Zolnierek och Clingerman 2012). Förvirring hos äldre patienter bedömdes ofta bero 
på psykisk ohälsa istället för somatisk ohälsa (Arnold och Michell 2008). 
Sjuksköterskornas okunskap om psykisk ohälsa bidrog till uppfattningen och 
attityden att omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa skapade stress (Reed och 
Fitzgerald 2005). 
 
Sjuksköterskor riktade kritik till grundutbildningen då den inte ansågs ge tillräcklig 
yrkeskompetens för omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa (Arnold och Michell 
2008, Sharrock 2006). Sjuksköterskorna undvek samtal med patienterna på grund 
av osäkerhet och rädsla att deras taktik och samtalsmetoder var felaktiga (Reed och 
Fitzgerald 2005). Atkin, Holmes och Martin  (2005) beskrev att attityden hos 
sjuksköterskorna var att omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa var 
problematisk. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att de saknade kunskap om 
vanligt förekommande psykisk ohälsa vilket de ansåg bidrog till att många patienters 
psykiska symtom förblev ouppmärksammade vid omvårdnad (Atkins, Holmes och 
Martin, 2005). 
 
Sjuksköterskor på somatiska avdelningar uppfattade att deras kunskaper om 
psykofarmaka var otillräcklig (Arnold och Michell 2008, Atkin, Holmes och Martin 
2005). Bristande förmåga att bedöma psykiska symtom bidrog till sjuksköterskornas 
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attityd att omvårdnadsbehoven inte uppfyllts för patienter med psykisk ohälsa 
(Sharrock 2006). Plant och White (2013) visade att sjuksköterskors gemensamma 
attityder var att omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa var en prövning som 
testade deras förmåga till det yttersta. 
 
Omvårdnaden borde inte bedrivas på somatisk avdelning på grund av lokalernas 
utformning 
Sjuksköterskornas uppfattningar och attityder till omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård varierade och en vanligt 
förekommande attityd hos sjuksköterskorna var att omvårdnad av patienterna inte 
borde bedrivas på somatiska avdelningar (Mavundla 2000, Plant och White 2013, 
Reed och Fitzgerald 2005). Sjuksköterskornas attityd till omvårdnaden av patienter 
med psykisk ohälsa var att den helt enkelt inte kunde bedrivas tillfredsställande inom 
somatisk hälso- och sjukvård eftersom lokalernas utformning inte kunde erbjuda 
möjlighet till ständig uppsikt över patienterna. (Plant och White 2013, Reed och 
Fitzgerald 2005). 
 
Lokalernas utformning hindrade sjuksköterskornas uppsikt över patienterna i arbetet 
vilket ansågs bidra till att patientsäkerheten försämrades. Patienter med psykisk 
ohälsa kunde på grund av sitt beteende och oro skadas på sjukvårdsmateriel eller 
ramla i trappor utan sjuksköterskornas kännedom (Reed och Fitzgerald 2005). 
Sjuksköterskornas uppfattning var att omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 
inte var lämplig inom somatisk vård (Zolnierek och Clingerman 2012). Patienternas 
oberäkneliga beteende i kombination med de risker som sjuksköterskorna ansåg 
fanns på somatiska avdelningar, bidrog till attityden att patienterna krävde ständig 
övervakning (Zolnierek och Clingerman 2012). Äldre patienter med psykisk ohälsa 
uppfattades må sämre av akutvårdsavdelningars höga tempo, stora flöde av patienter 
och höga ljudnivåer eftersom sjuksköterskorna uppfattade att äldre patienter var i 
behov av omvårdnad i miljöer med få stimuli (Arnold och Michell 2008). Enligt 
sjuksköterskorna var inte lokalerna utformade till integration av psykisk omvårdnad 
på somatiska avdelningar (Sharrock 2006). Även rutiner på somatiska avdelningar 
bidrog till uppfattningen att det var svårt att bedriva tillfredsställande omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa (Arnold och Michell 2008, Mavundla 2000, Plant och 
White 2013, Reed och Fitzgerald 2005, Sharrock 2006). 
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Omvårdnaden prioriteras lågt i förhållande till somatisk omvårdnad då den 
uppfattas mindre viktig 
Sjuksköterskornas attityd var att omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa var 
tidskrävande (Zolnierek och Clingerman 2012). Vid brist på tid prioriterades 
somatisk omvårdnad framför psykisk omvårdnad på grund av att omvårdnaden av 
patienter med psykisk ohälsa uppfattades vara en arbetsbelastning för 
sjuksköterskorna (Arnold och Michell 2008, Reed och Fitzgerald 2005). En 
gemensam uppfattning bland sjuksköterskorna var att när en sjuksköterska 
ansvarade över många patienter samtidigt, prioriterades psykiska omvårdnadsbehov 
lägre i förhållande till somatiska (Mavundla 2000). Sjuksköterskorna på somatiska 
avdelningar uppfattade även svårigheter vid prioritering av omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa, trots kännedom om patienternas omvårdnadsbehov (Sharrock 
2006). Patienter med psykisk ohälsa uppfattades enligt sjuksköterskorna som 
tidskrävande och attityden var att omvårdnaden av patienterna tog upp onödigt 
mycket av sjuksköterskornas tid. Många sjuksköterskor delade uppfattningen att 
somatisk omvårdnad prioriterades högre i förhållande till psykisk omvårdnad 
(Zolnierek och Clingerman 2012). 
 

Omvårdnaden är obehaglig att bedriva 
Majoriteten av sjuksköterskorna på somatiska avdelningar hade negativa attityder, 
såsom ogillande till omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa (Arnold och 
Michell 2008, MacNeela et al. 2012, Mavundla 2000, Plant och White 2013, Reed 
och Fitzgerald 2005, Zolnierek och Clingerman 2012). Ogillande attityd till 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa kunde enligt Reed och Fitzgerald (2005) 
härledas till sjuksköterskornas brist på sympati för patienterna. Stigma och negativa 
förväntningar på patienter med psykisk ohälsa påverkade enligt sjuksköterskorna 
bedömningen av allmäntillståndet hos patienterna i samband med omvårdnaden 
(Arnold och Michell 2008). 
 
Tidigare erfarenheter av avvikande beteenden hos patienter med psykisk ohälsa 
bidrog till att sjuksköterskorna försökte undvika omvårdnad av patienterna på 
somatiska avdelningar (Reed och Fitzgerald 2005). Mavundla (2000) beskrev att 
sjuksköterskorna uppfattat att stigmatiserade synsätt och okunskap orsakat obefogad 
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rädsla att ge omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskornas attityd 
till omvårdnad av aggressiva patienter var negativ och skapade osäkerhet vilket 
bidrog till rädsla för patienterna (Arnold och Michell 2008, Mavundla 2000, Reed 
och Fitzgerald 2005, Zolnierek och Clingerman 2012). Sjuksköterskorna uttryckte 
obehag i yrkesrollen till följd av okunskap vilket medförde en uppfattning och attityd 
av osäkerhet vid omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa (Zolnierek och 
Clingerman 2012). 
 
Nedvärderande attityder till omvårdnad av patientgruppen uttrycktes av 
sjuksköterskorna som upplevt sig vara utnyttjade (Plant och White 2013). Vissa 
sjuksköterskors attityd var att patienter med psykisk ohälsa alltid orsakade problem 
vid omvårdnaden (Mavundla 2000). Sjuksköterskornas uppfattning av omvårdnaden 
var att den försämrades och upplevdes som obehaglig att utföra på grund av att 
patienterna hade manipulativt beteende och utnyttjade vårdsituationen (Plant och 
White 2013). 
 
Det finns uppfattningar om och attityder till omvårdnaden som 
representerar möjligheter  
Sjuksköterskornas uppfattningar om och attityder till omvårdnaden var att det fanns 
möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- 
och sjukvård. Möjligheterna beskrivs av attityderna att omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa ska vara jämlik med omvårdnaden av övriga patienter, att holistisk 
omvårdnad är viktig samt att utbildning och samarbete med psykiatrisjuksköterskor 
borde utvecklas. 
 
Omvårdnaden är viktig och skall vara lika prioriterad som somatisk omvårdnad 
Omvårdnaden av patienterna uppfattades som betydelsefull av sjuksköterskorna, där 
attityden hos sjuksköterskorna var att patienterna inte skulle dömas på förhand, då 
psykisk ohälsa inte uppfattades var ett problem (Sharrock 2006). Sjuksköterskor med 
attityder som representerade möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk 
ohälsa bemötte patienterna med respekt och hade viljan att bedriva holistisk 
omvårdnad på somatiska avdelningar (Sharrock 2006, Reed och Fitzgerald 2005). 
Sjuksköterskorna uppfattade att omvårdnaden var holistisk och viktig då attityden 
var att det var omöjligt att separera psykisk omvårdnad från somatisk omvårdnad 
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(Sharrock 2006). Några sjuksköterskor som uttryckte attityder som representerade 
möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa berättade att de inte 
uppfattat patienterna som obehagliga (Reed och Fitzgerald 2005). 
 
Sjuksköterskorna uppfattade att patienter med psykisk ohälsa inte fick samma 
omvårdnad som övriga patienter (Arnold och Michell 2008). Enligt Sharrock (2006) 
var sjuksköterskornas attityder att omvårdnaden var lika viktig för patienter med 
psykisk ohälsa, som för övriga patienter. Sjuksköterskorna hade attityden att 
patienterna hade samma rätt till vård även när de vårdades på somatiska avdelningar 
(Sharrock 2006). Strävan att bedriva jämlik omvårdnad värderades högt av 
sjuksköterskorna (Arnold och Michell 2008, Sharrock 2006). Sjuksköterskorna hade 
uppfattningen att samtal vid omvårdnaden av patienterna var värdefullt ur ett  
informationsinhämtande syfte och vidare fanns attityden att patienter med psykisk 
ohälsa inte bör dömas på förhand på grund av sin psykiska ohälsa (MacNeela et al. 
2012). 

 

Det finns en vilja att utveckla och förbättra omvårdnaden  
Flera studiers resultat visade att sjuksköterskorna inom somatisk vård saknade 
kontinuerligt samarbete med psykiatrin och dess sjuksköterskor (Reed och Fitzgerald 
2005, Sharrock 2006). Omvårdnaden uppfattades kunna förbättras och en 
framkomlig väg ansågs vara att synliggöra patientgruppen för att på så sätt minska 
stigmatisering (Reed och Fitzgerald 2005). Nya och mindre yrkeserfarna 
sjuksköterskor sökte stöd hos erfarnare kollegor vid behov av vägledning (Plant och 
White 2013, Sharrock 2006). Kontinuerligt samarbete med psykiatrin efterlystes och 
uppfattades vara viktig för omvårdnaden av patienterna (Atkin, Holmes och Martin 
2005, MacNeela et al. 2012, Plant och White 2013). Även tillfälligt stöd från 
psykiatrins sjuksköterskor uppfattades förbättra omvårdnaden av patienter med 
psykisk ohälsa enligt sjuksköterskorna på somatiska avdelningar (Arnold och 
Michell 2008). 
 
Fåtalet sjuksköterskor uttryckte vilja att öka kunskaper om psykisk ohälsa (Arnold 
och Michell 2008, Mavundla 2000, Reed och Fitzgerald 2005, Sharrock 2006, 
Zolnierek och Clingerman 2012). Sjuksköterskornas uppfattning var att 
omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa förbättrades med yrkeserfarenhet 
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(Plant och White 2013). Sjuksköterskornas attityd till omvårdnaden av patienter med 
psykisk ohälsa var att den underlättades av utbildning, träning och samarbete med 
psykiatrin (Reed och Fitzgerald 2005). 
 
 

DISKUSSION 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om och 
attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och 
sjukvård. 
 

Etisk teori 
Resultatet kommer att diskuteras i relation till fyra grundläggande etiska principer 
inom hälso- och sjukvård så som de beskrivits av Beauchamp och Childress (1979) i 
syfte att tillämpa teoretisk reflektion samt föra resonemang om sjuksköterskors 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa i avseende på integritet och respekt. 
Aktuella principer var godhetsprincipen “nonmaleficence” (Beauchamp och Childress 
1979, 113), autonomiprincipen “respect for autonomy” (Beauchamp och Childress 
1979, 57), rättviseprincipen “justice” (Beauchamp och Childress 1979, 225) och 
människovärdesprincipen “beneficence” (Beauchamp och Childress 1979, 165). 
Innebörden av principerna är följande: godhetsprincipen - sjukvårdspersonal ska 
göra gott och inte skada (Norberg et al. 1992, 25), autonomiprincipen - respekt till 
individens vilja och rätt att fatta beslut om sin vård (Norberg et al. 1992, 24), 
rättviseprincipen -  behovet ska styra fördelning av vård samt 
människovärdesprincipen - alla är lika mycket värda som människor och har samma 
rätt till vård (Norberg et al. 1992, 27). Dessa principer kan även benämnas Prima 
facie (Limentani 1999, Rydvall 2016). 
 
Etiska resonemang som förekommer i föreliggande litteraturstudies diskussion   
baseras på Beauchamp och Childress (1979) grundläggande principer. De etiska 
principerna kunde diskuteras mot samtliga inkluderade studier eftersom de länder 
som studierna genomförts i beskrivit principerna likvärdigt (The department of 
Health, 2004, American Medical Association, 2001, National health service, 2011, 
Health professions Council of South Africa, 2008). 
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Resultatdiskussion 
Sjuksköterskornas uppfattningar och attityder inom somatisk hälso- och sjukvård var 
att det fanns hinder till omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Attityder som 
förekom var att omvårdnaden var svår att bedriva på grund av kompetensbrist, att 
den inte borde bedrivas på somatisk avdelning, att den prioriterades lägre i 
förhållande till somatisk omvårdnad då den uppfattats mindre viktig och att den var 
obehaglig att bedriva. 
 
Litteraturstudiens resultat beträffande attityden att omvårdnaden var svår att 
bedriva ansågs enligt sjuksköterskorna bero på kunskaps- och kompetensbrister om 
psykisk ohälsa vilket kunde resultera i att patienternas psykiska symtom blev helt 
ouppmärksammade vid omvårdnad. Kunskapsbrister bidrog till attityden att det var 
svårt att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Tidigare forskning har beskrivit 
att sjuksköterskors negativa uppfattningar av patientgruppen och stigma till psykisk 
ohälsa medfört att patienter med psykisk ohälsa inte ansetts vara så sjuka som 
patienterna själva beskrivit, vilket påverkat sjuksköterskornas bedömning av 
patienternas hälsotillstånd vid omvårdnad (Liggins och Hatcher 2005). Stigmatiserat 
synsättet kan ytterligare ha förstärkt sjuksköterskornas attityd att det fanns hinder i 
omvårdnaden. 
 
Patienternas avvikande beteende uppfattades vara ett hinder för omvårdnaden. 
Litteraturstudiens resultat överensstämmer med tidigare forskning gällande negativa 
attityder hos sjuksköterskor till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Enligt 
Giandinoto och Edward (2015) uppfattade sjuksköterskor att omvårdnaden 
hindrades av patienternas beteenden och att sjuksköterskors tidigare erfarenheter av 
besvärliga patienter med psykisk ohälsa bidrog till negativa attityder till 
omvårdnaden. Litteraturstudiens resultat visade att avsaknad av feedback från 
patienter med psykisk ohälsa bidrog till sjuksköterskornas uppfattning att det var 
svårt att bedöma om omvårdnaden bedrivits på ett bra sätt. 
 
Återkommande attityder som återfanns i litteraturstudien var att omvårdnaden av 
patienter med psykisk ohälsa inte kunde tillgodoses inom somatisk hälso- och 
sjukvård pga lokalernas utformning. Tidigare forskning om erfarenheter gällande 
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omvårdnad av patienter med samsjuklighet av psykisk ohälsa inom akutsjukvård, har 
beskrivit att sjuksköterskor upplevt sig vara oförberedda inför uppgiften att bedriva 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskornas kunskapsbrist och 
avsaknad av yrkesmässig erfarenhet av patienter med psykisk ohälsa var bidragande 
orsaker till att omvårdnaden uppfattades bestå av hinder (Giardinoto och Edward 
2015, Ramritu et al. 2002). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982: 763) uttrycker att god hälso- och sjukvård ska 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, där integritet kan 
förstås som en gräns för det personliga jaget som styrs av individen själv (Thorsén 
1992, 110). Avseende god hälso- och sjukvård, tycks föreliggande litteraturstudies 
resultat gällande sjuksköterskornas attityder att det finns olika hinder i omvårdnaden 
bidragit till en slags likgiltighet till patienternas psykiska omvårdnadsbehov vilket 
resulterat i att patienterna förblivit anonyma på avdelningarna trots att anonymiteten 
inte nödvändigtvis varit självvald. Förutom att autonomiprincipen förbisetts i dessa 
fall (Beauchamp och Childress 1979, 57) tycks även människovärdes- och 
rättviseprincipen förbisetts då det som kan uppfattas som respekt för patientens 
integritet, i andras ögon i själva verket varit resultatet av sjuksköterskornas attityd att 
det finns hinder i omvårdnaden. Omvårdnaden av patienterna med psykisk ohälsa 
prioriterades snarare bort på grund av sjuksköterskornas attityd att omvårdnaden var 
svår att bedriva och inte alls för att respektera patienternas integritet och anonymitet. 
Sjuksköterskornas prioritering av den somatiska omvårdnaden kan anses komma i 
konflikt med människovärdesprincipen. Människovärdesprincipens innebörd är att 
alla människor ska behandlas jämlikt, då jämlikhet mellan människor är oberoende 
av individuella skillnader och egenskaper såsom personlighet, beteenden eller social 
ställning (Beauchamp och Childress 1979, 165). 
 
Det krävs samvetsgrannhet hos sjuksköterskorna då omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa, enligt litteraturstudiens resultat, tycks påverkas av stigma och 
negativa attityder. Det kan tänkas att sjuksköterskornas prioritering av 
omvårdnadsåtgärder påverkas av attityden att omvårdnad av patienter med psykisk 
ohälsa är svår att bedriva. Detta kan resultera i att somatiska omvårdnadsbehov 
prioriteras framför psykiska vid tidsbrist. Förbiseendet av omvårdnadsbehov hos 
patienter med psykisk ohälsa bryter mot International Councils of Nurses (ICN) 
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etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007).  I ICN:s 
etiska kod beskrivs bland annat att sjuksköterskan ansvarar för att människor får 
vård, att omvårdnaden utvecklas samt att patienten ges förutsättningar för samtycke 
till vården (SSF, 2007). I litteraturstudiens resultat återfanns attityden det finns 
hinder i omvårdnaden och vidare kunde resultat som talade för att omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa prioriterats lägre i förhållande till patienter med 
somatiska omvårdnadsbehov ses. Detta talar för att ICN:s etiska principer förbisetts. 
Det uppstår här en konflikt mellan sjuksköterskornas subjektiva etiska 
ställningstaganden till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och 
sjuksköterskeprofessionens etiska riktlinjer. Sjuksköterskornas subjektiva attityder 
till omvårdnaden har indirekt orsakat att en av prima facie principerna kränkts då 
människovärdesprincipen och därmed sjuksköterskeprofessionens riktlinjer har 
åsidosatts. 
 
Sjuksköterskornas attityd till omvårdnaden av patienterna var att den inte borde 
bedrivas inom somatisk hälso- och sjukvård på grund av risker som sjuksköterskorna 
uppfattade i vårdmiljön. Exempelvis kunde patienterna, om de inte var under ständig 
uppsikt, skadas på sjukvårdsmaterial eller falla i trappor. Sjuksköterskornas attityd 
var att lokalernas utformning utgjorde hinder för integration av omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa på somatiska avdelningar, eftersom lokalernas 
utformning inte möjliggjorde ständig uppsikt över patienterna. Enligt Ramritu et al. 
(2002) var närmare två tredjedelar av undersökta sjuksköterskor oförberedda vid 
omvårdnadssituationer av patienter med psykisk ohälsa och lokalernas utformning 
hade förhindrat uppsikten över patienterna. 
 
Tidsbrist var ytterligare en bidragande orsak som i litteraturstudiens resultat 
utgjorde grund till sjuksköterskors attityd att det fanns hinder i omvårdnaden av 
patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att omvårdnad 
av patienter med psykisk ohälsa var en belastning i arbetet och deras attityd var att 
omvårdnaden tog upp onödigt mycket tid. Tidsbrist i kombination med att 
sjuksköterskor ansvarade över många patienter bidrog enligt sjuksköterskorna till att 
omvårdnad av psykisk ohälsa prioriterades lägre i förhållande till somatisk 
omvårdnad. Sjuksköterskorna kan härmed hamna i etiska dilemman då olika 
patientgrupper och olika omvårdnadsbehov kan komma att ställas mot varandra. Det 
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som innebär att göra gott för en patient innebär samtidigt att en annan skadas. Att 
tvingas göra sådana prioriteringar som innebär etiskt svåra beslut, riskerar att leda 
till samvetsstress och känsla av otillräcklighet (Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, 
Lindahl, Strandberg, Söderberg, Sörlie och Norberg 2006), vilket kan påverka viljan 
att fortsätta i sjuksköterskeyrket. Medicinska och somatiska behov tycks vara högre 
prioriterat i samhället och i sjukvården generellt, vilket sannolikt avspeglas i 
sjuksköterskors attityder och uppfattningar till omvårdnad av patienter med psykisk 
ohälsa. 
 
I litteraturstudiens resultat framgick det att sjuksköterskorna uppfattat omvårdnaden 
av patienter med psykisk ohälsa som obehagligt, där vissa sjuksköterskor direkt 
ogillade omvårdnad av patienterna. Ogillandet uppfattades dels bero på 
sjuksköterskornas attityd att det fanns hinder i omvårdnaden och dels på 
sjuksköterskornas stigmatiserade förhållningssätt till psykisk ohälsa. 
Uppfattningarna bidrog till obefogad rädsla för patientgruppen vilket skulle kunna 
bero på bristande förståelse för avvikande beteenden såsom aggressivitet. Tidigare 
forskning har påvisat att sjuksköterskors negativa attityder till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa har påverkat sjuksköterskornas uppfattningar om att 
det varit befogat att känna rädsla för patienter med psykisk ohälsa (Ross och Goldner 
2009). 
 
I en av litteraturstudiens inkluderade artiklar uttrycktes tydlig rädsla för patienter. 
Artikeln var från Sydafrika där arbetsförhållanden skilde markant jämfört med 
arbetsförhållanden i övriga länder. I den Sydafrikanska artikeln framgick 
samhälleliga kontraster tydligt i förhållande till övriga artiklar i litteraturstudiens 
resultat. Exempelvis ansvarade enskilda sjuksköterskor för mellan 40 till 78 patienter 
samtidigt. Därtill utsattes de återkommande för hot, våld och sexuella påhopp av 
patienterna, vilket bidragit även till befogad rädsla. Arbetsförhållanden gick ut över 
omvårdnaden och patienterna med psykisk ohälsa drabbades specifikt. Det kan 
diskuteras om överbelastningen och arbetsförhållanden bidragit till prioritering av 
somatiska omvårdnadsbehov framför psykiska eller om omvårdnadsbehov hos 
patienter med psykisk ohälsa åsidosatts utifrån rädsla eller diskriminering. Med 
underlag från Benjamins och Whitmans (2005) studie som undersökt etnisk 
diskriminering inom sjukvård och litteraturstudiens resultat kan det tänkas att 
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patienter från en etnisk minoritet med samtidig psykisk ohälsa drabbas i dubbel 
bemärkelse. Enligt Fayes (2005) beskrivs detta som dubbelt stigma vilket är mycket 
belastande för patienterna. Patienter med bakgrund som flyktingar, som i Sverige 
därmed kommer från en annan kultur och en annan del av världen, drabbas i högre 
grad av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015), varför det krävs en stor medvetenhet 
hos sjuksköterskan för att inte riskera att hamna i denna dubbla stigmatisering vid 
omvårdnaden av patienten med flyktingbakgrund. 
 
Litteraturstudiens övriga resultat om attityden att omvårdnaden är obehaglig att 
bedriva, skulle kunna förklaras med att sjuksköterskorna påverkades av 
stigmatiserade attityder som att patienter med psykisk ohälsa är farliga. I 
Thornicroft, Rose och Kassams (2009) studie belyses detta vid  jämförelser mellan 
samhällets stigma och sjukvårdens stigma till personer med psykisk ohälsa. Resultat 
från jämförelserna visade att stigma påverkar även andra känslor baserade på 
föreställningar om psykisk ohälsa. Ur ett etiskt perspektiv är det tvivelaktigt att tillåta 
personlig påverkan av stigma. Att uttryckligen hävda ogillande till omvårdnaden av 
en viss patientgrupp kan tänkas påverka förutsättningarna att uppfylla den etiska 
principen om rättvis vård, då attityden av ogillande kan tänkas påverka omvårdnaden 
av patienterna negativt. Det enskilda behovet av omvårdnad ska styra 
sjuksköterskans sätt att handla i etiska situationer enligt rättviseprincipen 
(Beauchamp och Childress 1979, 225). Att selektivt avstå från att bedriva likvärdig 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa i förhållande till omvårdnad av övriga 
patienter kommer i konflikt med principen om alla människors lika värde 
(Beauchamp och Childress 1979, 165). 
 
Personcentrerad vård skulle kunna vara en möjlig väg till att bryta mönster som 
skönjs i litteraturstudiens resultat. Personcentrerad vård innebär förhållningssättet 
där patienten ses som en deltagande medarbetare istället för en passiv patient 
(Skarsäter 2014, 116). Enligt Clayton (2013) verkar personcentrerad omvårdnad 
gynnsamt för återhämtning från psykisk ohälsa då personen bakom diagnosen 
synliggörs som unik individ med unika behov som därtill engageras att medverka 
aktivt i omvårdnaden. Sjuksköterskor med attityder som representerar att det finns 
möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa uttryckte att patienterna 
inte fick den vård de behövde och att brister i lokaler kunde orsaka skada för 
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patienterna. I likhet med principen att göra gott och inte skada (Beauchamp och 
Childress 1979, 113) resonerade sjuksköterskorna enligt mönstret att omvårdnaden 
borde skett inom den psykiatriska sektorn istället, för patienternas bästa. 
 
Tröskeln till motivation för förändring tycks vara hög då endast fåtal sjuksköterskor i 
litteraturstudiens resultat hade drivkraft och uttryckte attityder såsom att omvårdnad 
av patienter med psykisk ohälsa var viktig och kunde utvecklas. Utmärkande för 
sjuksköterskor med attityder att det fanns möjligheter i omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa var att de ansåg att omvårdnaden var lika prioriterad som somatisk 
och att de ville ge patienterna jämlik vård. Liknande inställning uppmärksammades 
av Giandinoto och Edward (2015) i en studie där sjuksköterskor uttryckte att det var 
deras ansvar och plikt att vårda alla patienter oavsett om diagnosen var psykiatrisk 
eller somatisk. Uppfattningar och attityder som talade för möjligheter i omvårdnaden 
av patienter med psykisk ohälsa som framkommit i litteraturstudiens resultat kan 
tänkas sammankopplas med att sjuksköterskorna inte lät sig påverkas i samma 
utsträckning av stigma eller negativa attityder då de beskrivit att patienter med 
psykisk ohälsa var unika individer med individuellt unika behov. 
 
Även ett holistiskt synsätt på hälsa och omvårdnad motiverade sjuksköterskorna att 
bedriva omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. Enligt litteraturstudiens 
resultat bidrog detta synsätt till attityden att omvårdnaden av patienterna var viktig. 
Resultat från tidigare forskning lyfter fram samband mellan sjuksköterskors positiva 
attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och tidigare erfarenhet av 
omvårdnad av patientgruppen (Giandinoto och Edward 2015). Möjligtvis är det så att 
vid omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa blir det tydligt för sjuksköterskorna 
att stigma och förutfattade meningar inte nödvändigtvis stämmer överens med 
verkligheten. Således tycks sjuksköterskorna kunna utveckla och bemästra strategier 
som möjliggör attityden att omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa även kan 
bedrivas på somatiska avdelningar. 
 
Av litteraturstudiens resultat framgår att positiva attityder till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård skulle kunna 
utvecklas om förutsättningarna förändrades, till exempel genom bättre förberedande 
grundutbildning, inslag av vidareutbildning, förbättrat samarbete med psykiatrin, 
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praktisk träning på omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och anpassning av 
lokaler på somatiska vårdavdelningar. Resultat från tidigare forskning om 
sjuksköterskors uppfattningar om sitt yrkeskunnande och attityder till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa, har visat att teoretisk fortbildning i kombination med 
praktisk träning i omvårdnad av patienter gett positiva attitydförändringar till 
omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk hälso- och sjukvård 
(Lethoba, Netswera och Rankhumise 2006). I litteraturstudiens resultat framgår att 
sjuksköterskor efterlyst samarbete med psykiatrins sjuksköterskor. Stöd från kollegor 
med längre yrkesmässig vana av omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa har 
uppfattats ge positiva effekter som motarbetat sjuksköterskornas negativa attityder 
till omvårdnad av patienterna (Brinn 2000). 
 
I endast en av åtta studier som ingick i litteraturstudien försökte sjuksköterskor i 
första hand prata med patienter med psykisk ohälsa i syfte att skapa förståelse för 
patienternas symtom och omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna beskrev att deras 
positiva attityd till omvårdnad av patientgruppen varit bidragande. Ett positivt etiskt 
klimat på sjuksköterskornas arbetsplats som karaktäriseras av tillåtande atmosfär 
där patienter känner sig välkomna, sjuksköterskan visar sin närvaro i mötet med 
patienterna och försöker tillmötesgå patienternas omvårdnadsbehov, kan sannolikt 
ha bidragit till detta förhållningssätt. Positivt etiska klimat har visats ge 
förutsättningar i omvårdnaden att förbättra relationer mellan vårdpersonal och 
patienter (Silén et al. 2012). Sjuksköterskor med attityder som representerar 
möjligheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa tycks även ha 
resonemang och strategier för omvårdnaden som överensstämmer med 
rättviseprincipen (Beauchamp och Childress 1979, 225) vilket kan tänkas vara ett 
resultat av att arbetsplatsen präglats av ett tillåtande etiskt klimat liknande de 
resultat som beskrivits av Silén et al. (2012). Fischer Grönlund (2016) har påvisat att 
sjuksköterskor som känt osäkerhet och ensamhet vid etiskt svåra situationer inom 
sjukvården har kunnat hantera känslor och värdekonflikter på tillfredsställande sätt 
när atmosfären på avdelningar varit tillåtande, vilket även förbättrat samarbetet med 
kollegor vid etiskt svåra situationer. Detta skulle även kunna vara en viktig aspekt för 
att medvetandegöra de attityder till omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 
som var konfliktfyllda. Att få höra av kollegor att de delar samma känsla av 
otillräcklighet och kompetensbrist gällande omvårdnad av patienter med psykisk 
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ohälsa skulle kunna ge en öppning till förändring. 
 
Av samtliga inkluderade studier till litteraturstudien var 81 av totalt 83 medverkande 
sjuksköterskor kvinnor. Eftersom författarna till föreliggande litteraturstudie endast 
funnit en artikel (Ihalainen-Tamlander et al. 2016) som undersökt effekter av 
genusskillnader hos sjuksköterskor gällande attityder till omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa har det varit det svårt att skapa förståelse för om förekommande 
attityder gällde även för manliga sjuksköterskor. Däremot har tidigare forskning 
funnit skillnader i omvårdnadspersonalens attityder till omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa relaterat till patienternas genus, där kvinnors psykiska ohälsa 
accepterats till högre grad än mäns (Lyon och Parker 2003). 
 

Metoddiskussion 
För att kartlägga rådande kunskapsläge gällande sjuksköterskors uppfattningar och 
attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inkluderades vetenskapliga 
artiklar som genomförts med kvalitativ metod där individuella- eller 
fokusgruppsintervjuer använts vid datainsamlingarna. Under fokusgruppsintervjuer 
arbetar forskare tillsammans vid datainsamlingen som sker från flera deltagare 
samtidigt, där ena parten har övergripande ansvar för intervjun parallellt som 
medhjälparen samlar in kompletterande information via observation (Forsberg och 
Wengström 2013, 133-134). Intervjuer möjliggör identifiering av personliga och 
okända företeelser där intervjuer som metod för datainsamling ger förutsättningar 
till bredare förståelse för fenomen tack vare möjligheten att undersöka deltagarnas 
unika perspektiv (Svensson och Starrin 1996, 52). Då samtliga inkluderade artiklar 
använt intervjumetoder stärks också validiteten för föreliggande litteraturstudies 
resultat. Endast resultat baserade på data från intervjuer har tagits med vid analys. 
 
Litteraturstudiens reliabilitet kan ifrågasättas då fokusgruppsintervjuer eventuellt 
inte gett likvärdiga eller jämförbara data som enskilda intervjuer och vise versa. Vid 
fokusgruppsintervjuer kan det tänkas möjligt att sjuksköterskornas olika hierarkiska 
roller påverkat svar, där sjuksköterskor med mer status på arbetsplatsen eventuellt 
fått mer utrymme att svara då andra sjuksköterskor stått tillbaka. Därtill kan det 
också tänkas möjligt att trovärdighet för intervjusvar skiljer mellan deltagare, 
beroende på om svaren baseras på frågor om tidigare reella erfarenheter från vård 
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(case study) eller på påhittade patientfall (vinjett) vilket skett i två inkluderade 
artiklarna. Deltagare i inkluderade studier var främst kvinnor (81 av totalt 83) vilket 
kan gett ensidig data då könsskillnader påvisats, där kvinnor uttryckt positivare 
attityder till patienter med psykisk ohälsa i förhållande till män (Ihalainen-
Tamlander et al. 2016). 
 
Av inkluderade studier var två engelska, två australiensiska, två genomförda i USA, 
en irländsk samt en sydafrikansk. Ingen studie var således genomförd i Sverige vilket 
försvårar bedömning om litteraturstudiens resultat kan generaliseras till att även 
spegla förhållanden inom den svenska hälso- och sjukvården. I studier som ingår i 
litteraturstudien tycks etiska principer för respektive länderna vara likvärdiga vilket 
skulle kunna tala för att resultatet kan generaliseras (The department of Health, 
2004, American Medical Association, 2001, National health service, 2011, Health 
professions Council of South Africa, 2008). Författarna bedömer att resultatet är 
relevant för ökad medvetenhet om sjuksköterskors uppfattningar och attityder till 
omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Tillförlitlighet för litteraturstudiens 
resultat bedöms som hög eftersom sjuksköterskors uppfattningar och attityder tydligt 
beskrivits i inkluderade artiklarnas resultat i former av exempelvis kompetens, 
lokalernas utformning, samarbete med psykiatrin och obehag vid omvårdnad. Fynd 
har tydligt kunnat urskiljas vid analys vilket i kombination med analysens 
systematiska tillvägagångssätt bidragit till att resultatet knyter an till 
litteraturstudiens syfte. 
 
Artiklar granskades även i avseende på giltighet och tillförlitlighet vilket innebar 
bedömning av metoden för datainsamling och bedömning om analyser presenterats 
begripligt. Bedömning av giltighet skapar förståelse för resultatet vilket förstärker 
resultatets trovärdighet (SBU 2014, 117). 
 
Slutligen har söknings-, urvals- och analysförfarande beskrivits tydligt och detaljerat 
med hänvisningar till referenser, vilket rekommenderas av SBU (2014, 25) för att 
möjliggöra systematik och för att undvika slump. Valda databaser har 
rekommenderats av SBU (2014, 36) vilka använts i syfte att fånga så många relevanta 
studier inom hälso- och sjukvård som möjligt. Databassökning har kompletterats 
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med citeringssökning och kedjesökning vilket stärkt litteraturstudiens trovärdighet 
ytterligare. 
 

Forskningsetisk diskussion 
Under arbetets gång uppmärksammades ett tolkningsutrymme vid undersökning av 
respektive inkluderad artikels resultat gällande sjuksköterskorna uppfattningar om 
och attityder till omvårdnaden. Exempelvis kunde fynd och innebörd av fynd i de 
olika inkluderade artiklarna tolkats olika av respektive artikels författare och 
föreliggande litteraturstudies författare. Det kan kanske förklaras med att studiernas 
forskare påverkats av egna uppfattningar och värderingar vid resultattolkning. Detta 
kan också förstärkts av samhälleligt stigma till psykisk ohälsa som ämne. På förhand 
förväntade litteraturstudiens författare att resultatet skulle övervägande bestå av 
sjuksköterskors negativa attityder till omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. Förväntningen hölls i åtanke under hela arbetets gång i försök 
att utesluta påverkan från författarnas tolkningen av litteraturstudiens objektiva 
resultat. Således lästes och granskades inkluderade artiklarna objektivt och 
eventuella misstankar och personliga värderingar lämnades vid tolkningsprocessen. 
 
Samtliga inkluderade artiklar var på engelska vilket medförde en risk för språklig 
missuppfattning då litteraturstudiens författare har svenska som modersmål. Detta 
motarbetades genom att allt material lästes enskilt av författarna samt att  
otydligheter diskuterades noga för att resultatets innebörd inte skulle förvrängas eller 
gå förlorat vid översättning. Vid samarbete i skapandet av litteraturstudier är det 
vanligt att oenigheter uppstår under arbetets gång. En på förhand uttalad strategi var 
att diskutera skilda åsikter för slutgiltig gemensam överenskommelse. Kompromisser 
och konstruktiv kritik var grunden till författarnas goda samarbete. 
 
Det finns anledning att misstänka förekomst av ett mörkertal rörande 
sjuksköterskors negativa attityder och stigmatiserande tankar gentemot omvårdnad 
av patienter med psykisk ohälsa. I studier där medverkan varit frivillig kan det tänkas 
att sjuksköterskor med mest negativa attityder avstått från att delta. Vidare kan det 
diskuteras huruvida tillvägagångssättet, att undersöka attityder genom 
fokusgruppsintervjuer, är en lämplig metod. Åsikter delas med övriga sjuksköterskor 
och negativa attityder och olika uppfattningar om omvårdnadssituationer eller dylikt 
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skulle kunna äventyra relationer på arbetsplatsen, vilket sammanfattningsvis skulle 
kunna bidra till förvrängd bild över förekomst av negativa attityder till omvårdnad av 
patienter med psykisk ohälsa. Slutligen, samtliga inkluderade artiklar har etiskt 
godkännande. 
 

Konklusion 
Föreliggande litteraturstudies resultat har visat att sjuksköterskor inom somatisk 
hälso- och sjukvård uppfattat såväl hinder som möjligheter i omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa. Attityder till omvårdnaden som uppfattats vara hinder 
överväger. Attityderna har grund i bristfällig kompetens, osäkerhet och lokalernas 
utformning vilket i kombination med existerande stigma bidragit till att patienternas 
beteenden uppfattas som avvikande och i uppfattningen att omvårdnaden av 
patienterna är svår att bedriva och borde inte bedrivas på somatiska avdelningar. 
Sjuksköterskornas attityder till omvårdnaden som representerades av möjligheter 
grundades i att alla patienter ska ges jämlik vård. Vidare uttryckte sjuksköterskorna 
engagemang och vilja till kunskapsutveckling och förändringsarbete, där 
medvetenhet och tillit till den egna förmågan påverkade deras attityd till 
omvårdnaden i positiv bemärkelse. Det kan konstateras att det finns färre studier om 
sjuksköterskors uppfattningar och attityder till omvårdnad av patienter med psykisk 
ohälsa inom den somatiska vården jämfört med inom den psykiatriska vården. Med 
detta i åtanke hade jämförelse mellan somatisk hälso- och sjukvård och psykiatrisk 
hälso- och sjukvård gällande sjuksköterskors uppfattningar och attityder till 
omvårdnaden, varit intressant vid framtida forskning. Därtill skulle 
interventionsstudier om effekter av införande av utbildningsinsatser för 
personcentrerad vård ytterligare kunna belysa möjligheter till attitydförändringar 
gällande omvårdnaden. Ett ökat inslag av utbildning i omvårdnad av patienter med 
psykisk ohälsa, införande av holistiskt synsätt på hälsa och samarbete med 
psykiatrin, skulle kunna bidra till högre andel sjuksköterskor med attityder till 
omvårdnaden som hade sin utgångspunkt i möjligheter i stället för hinder. 
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Psychiatric 
Patients and 
Choice of 
Psychosocial 
Strategies 
Among Nurses 
in Medical–
Surgical Units 

Undersöka ifall 
sjuksköterskan
s bedömningar 
vid omvårdnad 
av patient med 
psykisk ohälsa 
baseras på reell 
kunskap eller 
stigma och 
stereotypier. 

13 kvinnliga 
sjuksköterskor 
från medicinsk 
eller kirurgisk 
avdelning, varav 
sex arbetade i 
glesbygd samt sju 
i stad. 
Yrkeserfarenhet 
varierade 
mellan fem till tio 
år. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
spelades in och transkriberades. 
Deltagarna fick ”tänka högt” 
under en problemlösnings-
simulering med ett påhittat 
patientfall (Noel). Därefter 
genomfördes individuella 
intervjuer (10-20 min) där 
deltagarna fick svara på frågor. 
Thematic analysis. 
Etiskt godkännande erhållits.   

Det finns en stigmatiserad bild till 
omvårdnaden av patientgruppen. Två 
attityder för omvårdnaden urskildes 
hos sjuksköterskorna (ssk):  
1. Patienter med psykisk 
ohälsa utgör en risk: (7 av 13 ssk). 
2. Patienter med psykisk ohälsa är 
hjälplösa (5 av 13 ssk). 

Hög 

2000 
Mavundla 
Sydafrika 

Professional 
nurses' 
perception of 
nursing 
mentally ill 
people in a 
general hospital 
setting  

Utforska och 
beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
att vårda 
patienter med 
psykisk ohälsa 
inom somatisk 
sjukvård på 
sjukhus. 

12 sjuksköterskor 
tillhörande samma 
etniska grupp 
(Zulu), samtliga 
kvinnor, 25-65 år 
med minst 2 års 
yrkeserfarenhet. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
spelades in i kombination med 
observation på fält. Intervjuer 
transkriberades. Fenomenologisk 
analys användes som metod för 
att finna likheter och teman i 
data. Etiskt godkännande 
erhållits. 

Sjuksköterskornas (ssk) uppfattning 
av förmågan att bedriva omvårdnad 
varierade från negativa till positiva i 
relation med individuella 
kunskapsnivåer och yrkesfärdigheter. 
-Omvårdnaden uppfattades som 
svår. 
-Rädsla gentemot patientgrupp. 
-Tidskrävande patientgrupp 
resulterade i frustration hos ssk i 
omvårdnadssituationer. 

Hög 
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2013 
Plant 
USA 

Emergency 
Room 
Psychiatric 
Services: A 
Qualitative 
Study of 
Nurses’ 
Experiences  

Undersöka och 
beskriva 
akutsjuksköters
kors 
erfarenheter av 
omvårdnad av 
patienter med 
psykisk ohälsa. 

10 kvinnliga 
sjuksköterskor 
som arbetat 
mellan 4-32 år. 
Sjuksköterskorna 
rekryterades via 
mejl och via 
anslagstavla varpå 
sjuksköterskorna  
själva uppsökte 
forskaren. 
Deltagarna 
ersattes med 30 
dollar vardera. 

Fyra fokusgrupper intervjuades 
separat under 6 veckor med 
semistrukturerade intervjuer som 
spelades in och transkriberades. 
Gruppdiskussioner kring 
huvudfrågor. Krueger och 
Casey´s (2009) kvalitativa 
analysmetod för tematisering 
användes för jämförelser av och 
tematisering av data.  
Etiskt godkännande erhållits. 

-Övergripande resultat var att alla 
svårigheter är kopplade till känslan 
av “Powerlessness”. 
-Oavsett kunskap eller erfarenhet så 
uppfattade sjuksköterskorna 
omvårdnaden utmanande eftersom 
de inte visste om de gjort tillräckligt 
för patientens psykiska behov. 
 

Medel 

2005 
Reed 
Australien 

The mixed 
attitudes of 
nurses to caring 
for people with 
mental illness in 
a rural general 
hospital 

Undersöka 
sjuksköterskors 
attityd till 
omvårdnad av 
patienter med 
psykisk ohälsa. 
Det vill säga 
hur attityder 
påverkar 
omvårdnad och 
vilka effekter 
kollegialt stöd, 
utbildning och 
erfarenhet ger.  

10 sjuksköterskor, 
från två 
avdelningar på 
sjukhus i 
glesbygd. 
-Stratifierat 
slumpmässigt 
urval.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
spelades in och transkriberades.  
Kvalitativ innehållsanalys 
användes. 
Etiskt godkännande erhållits.  

-Merparten sjuksköterskor uttryckte 
vilja att bedriva omvårdnad av 
patientgruppen 
-hälften av ssk uppvisade negativa 
attityder till omvårdnad. 
Fyra teman inom attityder 
utkristalliserades 
-inte vårt område att bedriva 
omvårdnad, 
-rädsla vid omvårdnad, 
-Ok ge omvårdnad med hjälp av stöd 
och  vägledning 
-Det ingår i jobbet att bedriva 
omvårdnad av patientgruppen. 

Hög 
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2006 
Sharrock 
Australien 

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

Undersöka 
sjuksköterskors 
individuella 
erfarenheter av 
omvårdnad av 
patienter med 
psykisk ohälsa 
inom somatisk 
vård. 

4 grundutbildade 
kvinnliga 
sjuksköterskor i 
åldrarna 23 - 24 
år som arbetat 
minst 2 år. 
Sjuksköterskorna 
rekryterades via 
sjukhusets 
intranät (web.). 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Första deltagaren intervjuades 
45-60 min. Baserat på svar 
formulerades nya frågor till 
nästkommande deltagare osv. tills 
datainsamlingen mättats, vilket 
var fallet efter fyra intervjuer. 
Kvalitativ metod. Intervjuer 
spelades in och transkriberades. 
Constant comparative analysis 
method användes för tematisering 
av data. Etiskt godkännande har 
erhållits. 

Attityder till omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa beskrivs som; 
-icke dömande, 
-respektfullt och 
-positivt med holistiskt bemötande. 
Äldre sjuksköterskor tenderade 
förminska och undvika patienterna i 
högre grad än yngre sjuksköterskor. 

Medel 

2012 
Zolnierek 
USA 

A Medical–
Surgical Nurse’s 
Perceptions of 
Caring for a 
Person With 
Severe Mental 
Illness  

Undersöka 
medicin- och 
operations- 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
om vård av 
patienter med 
psykisk ohälsa. 

En kvinnlig 
sjuksköterska, 26 
år gammal med 4 
års yrkes-
erfarenhet. 
-Convenient 
sample.  

Case Study - sjuksköterskan 
skulle återberätta omvårdnad av 
en patient som hon haft senaste 
året. 60 minuters intervju 
spelades in och transkriberades. 
Innehållsanalys - induktiv metod, 
finna fraser som kodades och 
formades till rimliga kategorier. 
Etiskt godkännande erhållits. 

-Patient uppfattades som oberäknelig 
(baserat på sjuksköterskans oro 
vilket medförde att patienten 
uppfattades som ökad säkerhetsrisk) 
-För lite kunskap om psykisk ohälsa 
leder till svårigheter i omvårdnaden 
-känsla av hopplöshet i omvårdnad 
av patientgrupp 
-Frustration pga patient tar upp för 
mycket tid enligt ssk. 

Medel 

 
 


