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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa blir allt vanligare i dagens samhälle, och på grund av att 

det ofta finns en samsjuklighet med somatiska sjukdomar, har människor med 

psykisk ohälsa ett behov av somatisk vård. Men till skillnad från den övriga 

befolkningen har de inte samma tillgång till god somatisk vård.  

Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelser av, och attityder till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts där åtta kvalitativa, empiriska studier har 

analyserats och sammanställts.  

Resultat: Vårdpersonal hade få positiva attityder till att vårda patienterna med 

psykisk ohälsa och de negativa attityderna var övervägande. Vårdpersonal ville ha 

mer stöd från ledning och kollegor eftersom att det skapade trygghet. När brist på 

kompetens och erfarenhet fanns, så utgjorde det ett hinder för att kunna ge en 

holistisk vård till patienterna med psykisk ohälsa.  

Slutsats: Det som skiljer sig mellan de positiva och negativa attityderna är 

vårdpersonals kunskap och erfarenheter kring psykisk ohälsa. Den psykiatriska delen 

i den generella vårdutbildningen bör förbättras för att kunna ändra de negativa 

attityderna som finns i den somatiska vården. 

 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, vårdpersonal, somatisk vård, upplevelser, attityder 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Mental illness is becoming more common in today’s society, and 

because there often is comorbidity with somatic diseases, people with mental illness 

have a need for somatic care. However, unlike the rest of the people, they do not have 

the same access to good somatic care. 

Aim: The aim of this study was to explore health care personnel’s experiences of, and 

their attitudes towards caring for people with mental illness in somatic care. 

Method: A literature study was conducted where eight qualitative, empirical studies 

has been analysed and compiled. 

Results: Health care personnel had few positive attitudes towards caring for people 

with mental illness and negative attitudes were predominant. Health care personnel 

wanted more support from management and colleagues since it created comfort. Lack 

of competence and experience formed a barrier to provide holistic care for patients 

with mental illness. 

Conclusion: What differs between the positive and negative attitudes were health 

care personnel’s knowledge and experiences of mental illness. In order to change the 

negative attitudes that exist in the somatic care, the psychiatric part within the 

general training in health care has to improve.  

 

Keywords: Mental health, health care personnel, somatic care, experience, attitudes 
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BAKGRUND 

Den här litteraturstudien kommer att fokusera på vårdpersonals upplevelse av, och 

attityder till att vårda människor med psykisk ohälsa i den somatiska vården för att 

det visar sig att dessa människor får en sämre somatisk vård än andra patienter i den 

somatiska vården. WHO (2001) redovisade år 2001 att ungefär 450 miljoner 

människor i världen lever med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt 

förekommande världen över oavsett land, landets ekonomi eller ålder (WHO, 2008) 

och är orsaken till att nästan 1 miljon människor begår självmord varje år (WHO, 

2003, 4). Av hela den Svenska befolkningen beräknas psykisk ohälsa förekomma hos 

20–40 % (exempel ångest, sömnsvårigheter, oro och depression), och ungefär 15 % 

uppskattas vid ett givet tillfälle ha någon psykisk störning. Utbredningen av psykisk 

sjukdom är relativt oförändrat sedan 1950-talet. Depression och ångest samt 

schizofreni och andra psykoser eller missbruk är de vanligaste formerna av psykisk 

ohälsa i Sverige (Socialstyrelsen 2009, 1, 5). I Sverige har ökningen av psykisk ohälsa i 

vuxen ålder avstannat, och idag uppskattas färre i pensionärsålder lida av psykisk 

ohälsa än för ungefär 25 år sedan. Under 1990- och 2000-talet skedde det däremot 

en ökning i åldrarna 15-24 av psykisk ohälsa, (ängslan, oro och ångest) som 

deltagarna i undersökningen själva skattade som svår. Denna ökning sågs främst 

bland unga kvinnor, ungefär 10 % och 3 % av männen och psykisk ohälsa är generellt 

vanligare bland kvinnor än män. Det har även skett en ökning av självmord i åldrarna 

15-24, mellan 2010-2012 begick ungefär 320 kvinnor och 813 män självmord varje år 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, 65-68, 71). Det finns inget svar på vad ökningen av 

psykisk ohälsa bland unga människor beror på, men olika faktorer som kan spela en 

roll är arv, miljö, ökade krav och stress (Socialstyrelsen 2013, 29).  

 

Begreppet psykisk ohälsa innefattar oftast allt ifrån obalans i det psykiska 

välbefinnandet, det som påverkar människan i vardagen, till en mer allvarlig psykisk 

störning (European Commission, 2005, 4, Socialstyrelsen 2013, 8). Psykisk hälsa och 

ohälsa är breda begrepp som bygger på medicin, filosofi, psykologi, sociologi och 

skapar debatt bland forskare. Bland annat diskuteras hur den psykiska hälsan och 

ohälsan förhåller sig till varandra, variationer i hur det skattas och mäts i 

undersökningar och vad för mening dem har i kultur och samhälle. WHO’s 

förklaringsmodell av psykisk hälsa kan tolkas som att psykisk hälsa är något mer än 

frånvaro av psykisk ohälsa och att en människa kan uppleva båda dessa fenomen 
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samtidigt. Det bör även förtydligas att psykisk hälsa inte är en antonym till psykisk 

ohälsa (Mehta et al. 2015). Människans känslor är komplexa och det är svårt att 

avgränsa vad som är ett avvikande beteende från normerna och när det övergår till 

sjukdom (SOU 2006:77, 52-53). Detta på grund av det inte finns några specifika 

undersökningar som vid en kroppslig sjukdom som kan fastställa en diagnos 

(Allgulander, 2014, 51). Dock finns vissa riktlinjer att förhålla sig till, ICD (The 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) är 

det diagnossystem som används i Sverige för att ställa psykiatriska diagnoser 

(Egidius, 2008a). Termerna psykisk störning eller psykisk sjukdom används när en 

diagnos har ställts utifrån vissa symptom, som avvikelser i beteenden och personens 

upplevda verklighet. Begreppet psykisk störning används när orsaken inte kan 

bevisas vara biologisk (Egidius, 2008b). 

 

Psykisk ohälsa kommer i denna litteraturstudie att användas som ett omfattande 

begrepp utan att precisera om det handlar om psykisk ohälsa, en psykisk störning 

eller sjukdom. Detta för att inte behöva urskilja och tolka de olika begrepp som 

används i studierna angående den psykiska ohälsan, för att presentationen av 

resultatet ska framgå så tydligt så möjligt.  

 

I många samhällen är psykisk ohälsa inte accepterat bland allmänheten och i vården 

är behandlingen ofta bristande och oetisk. Världen över får människor med psykisk 

ohälsa sina mänskliga rättigheter kränkta, i den psykiatriska vården, på sjukhus och i 

samhället (WHO, 2005). Stigmatisering gör att många människor med psykisk ohälsa 

undviker eller väljer att inte upprätthålla en kontakt med vården på grund av 

negativa erfarenheter med dåligt bemötande (WHO, 2013). I en undersökning gjord i 

Storbritannien med 556 deltagare som fick psykiatrisk vård visade det sig att det var 

vanligt att de upplevde diskriminering: bland vänner (52 %) familj (56 %) och på 

arbetsplatsen (47 %). De kände sig även diskriminerade av sina läkare (44 %) och 

annan sjukvårdspersonal (32 %) (Wright & De Ponte, 2000, 2-3). Socialt stigma 

karaktäriseras av allmänhetens sociala värderingar och normer. Stigmat bygger på 

stereotyper, förenklade bilder som är knutna till vissa särdrag hos personer, 

exempelvis utseende eller beteende som skiljer sig från de accepterade normerna 

(Major & O'Brien, 2005). Dessa förenklade bilder bidrar till en förminskning i 

samhället av den utsatta gruppen och kan uttrycka sig i svårigheter så som att få 
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tillgång till arbete, behålla arbetet och upprättandet av ett socialt nätverk. 

Diskrimineringen kan också bidra till en förminskad självbild (Björkman, 2011, 78-

79). Högre nivåer av social distans hittas bland allmänheten när det inte finns tro till 

att individen kan återhämta sig från psykisk ohälsa, trots med hjälp av behandling 

(Barczyk, 2015).  

 

Bemötandet är grundläggande för god omvårdnad inom alla områden av hälso- och 

sjukvården. Om kunskap inte finns att tillgå för att göra något för patienten så räcker 

respekt, förståelse och bekräftelse långt (Perseius, 2014, 232). Omvårdnadsteoretiker 

Joyce Travelbee har skrivit sin teori om mellanmänskliga relationer i omvårdnaden. 

Vårdpersonal bör hjälpa patienten att hantera sin sjukdom, lidandet och stödja till att 

finna mening i dessa erfarenheter. Vårdpersonals attityder till patienterna är en 

väsentlig och bestämmande faktor för kvaliteten och kvantiteten av omvårdnaden de 

ger till deras patienter. En god relation mellan vårdpersonal och patient är viktig för 

att hjälpa hantera sjukdomen och för att vårdpersonal ska kunna hjälpa är det viktigt 

att de sätter sig in i hur personen själv ser och uppfattar sin sjukdom. En god 

kommunikation är därför viktig i mötet mellan vårdpersonal och patient, för att få 

patienten att känna sig delaktig i omvårdnaden. Om patienten inte upplever 

delaktighet i mötet så kan känslor som att inte bli förstådd och ensamhet förstärkas 

(Travelbee, 2001, 35-36, 41, 53, 147). Vårdpersonal bör ha synsättet att psykisk 

ohälsa kan vara en del av livet och det är viktigt att vårdpersonalen ser patienten som 

en helhet, då det inte finns någon tydlig gräns mellan den psykiska och fysiska hälsan 

(Travelbee & Doona, 1969, 6). 

 

Återhämtningsprocessen är en process som ägs av individen själv och är ett viktigt 

perspektiv för omvårdnaden av de med psykisk ohälsa och främjas av ett holistiskt 

synsätt (McKenna et al. 2014). Det är vanligt att anta att problemen är kroniska när 

psykisk ohälsa definieras som ett medicinskt problem och en diagnos, detta är 

däremot inte sant. Forskning visar att i ett återhämtningsperspektiv kan människans 

egna förmåga till att hantera vardagen skapa stabilitet i hens liv (Barker, 2001, 

McKenna et al. 2014, Topor, 2011, 44-45). Återhämtningsperspektivet bygger på 

attityder och filosofi för att finna och skapa ett samspel mellan individuella faktorer 

och miljö. Dessa kan vara hopp och vilja att förändras, personligt ansvar, stödjande 

och givande relationer, en meningsfull vardag med eget boende och arbete (Lakeman, 
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2010). Det finns två former av återhämtning, social återhämtning och total 

återhämtning. Social återhämtning innebär att personen fortfarande har symptom 

och svårigheter utan att dessa tar över vardagen, och att de har någon form av 

assistans (Topor, 2011, 45). En person som gått igenom denna process beskriver att 

vara socialt återhämtad med en känsla av att vara värdig och kunna gynna andra i en 

miljö där han kan vara både sårbar och kompetent (Marino, 2015). Total 

återhämtning innebär att personen lever utan besvärande symtom och lever utan 

assistans. Dessa termer anses dock vara kontroversiella då de är etiketter som 

används av vårdpersonal och säger ingenting om att personen själv anser sig vara 

återhämtad (Topor, 2011, 45-46).  

 

Vårdpersonals roll i återhämtningsprocessen är att stödja personen utifrån hens 

förmåga till att skapa och upprätthålla ett socialt nätverk där hen ses som en helhet 

och lidande erkänns utan att reducera hen till en diagnos (Topor, 2011 46-53). 

Patienterna själva önskar att de ses som en resurs av vårdpersonalen och att de ser 

deras återhämtning som möjlig. De vill att vårdpersonal ska lyssna och visa respekt 

för deras åsikter samt se och respektera den levda erfarenheten med psykisk ohälsa 

och kunskapen upplevelsen har gett. Patienterna vill ha vårdpersonalens stöd för att 

utveckla en tro på sig själv (Lakeman, 2010). Människor med psykisk ohälsa har ofta 

ett behov av omvårdnad även utanför vårdinrättningarnas gränser och vården måste 

vara följsam när personens egna behov av vård förändras. Detta personcentrerade 

förhållningssätt kan generera insatser som betonar personens bevarade resurser och 

kapacitet för att hitta egna lösningar och syftar till att främja den behovsanpassade 

vården som ofta bara förblir ett uttalande utan handling (Barker, 2001). 

 

År 1995 infördes psykiatrireformen i Sverige för att ge de med psykisk ohälsa en 

chans till ökad integrering i samhället och till en mer öppen vård. Syftet var, och är 

att kommun och landsting ska samarbeta för att skapa en behovsanpassad och god 

vård samt mening i samvaron för de med psykisk ohälsa. Dock nästan 20 år senare 

saknar flertalet fortfarande många gånger inflytande över vilken vård och socialt stöd 

de får (Socialstyrelsen, 2012, 11-12).  

 

Samsjuklighet med psykisk och fysisk sjukdom är vanligt i den somatiska vården 

(Arolt et al., 1997, Verhaeghe et al., 2007) och negativa attityder till psykisk ohälsa 
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förekommer även bland vårdpersonal. I en jämförelse mellan vårdpersonal i den 

somatiska vården och den psykiatriska vården visas att de negativa attityderna finns i 

större utsträckning i den somatiska vården (Björkman et al., 2008). De med psykisk 

ohälsa har ett stort behov av somatisk vård på grund av sämre levnadsförhållanden. 

Socialstyrelsen publicerade 2011 en rad rapporter som granskar deras situation i den 

somatiska vården när det förekommer en samsjuklighet med cancer, stroke, akut 

hjärtinfarkt eller diabetes. Socialstyrelsen redovisar att de med psykisk ohälsa får en 

sämre vård än de som bara har fysiska problem (Socialstyrelsen, 2011a, 

Socialstyrelsen 2011b, Socialstyrelsen, 2011c, Socialstyrelsen, 2011d). Bland annat 

visas att patienter med en psykisk ohälsa som fått en stroke på grund av en blodpropp 

inte fick halskärskirurgi i samma utsträckning som övriga patienter. Halskärskirurgi 

görs för att avlägsna förkalkning i halspuls-ådern. Utan behandlingen ökade risken 

att dö efter en stroke inom sex månader för de med psykisk samsjuklighet, de hade 

inte heller samma tillgång till läkemedel som sekundärprevention (Socialstyrelsen, 

2011d, 13). När samsjuklighet med diabetes fanns var risken större att de blev 

tvungna att amputera delar av benet (Socialstyrelsen, 2011a, 15). En annan rapport 

visar på att cancer inte upptäcks lika fort bland de med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2011c, 16). När patienter med psykisk ohälsa fick en hjärtinfarkt så 

erhöll inte de med psykisk ohälsa ballongvidgning (perkutan koronar intervention, 

PCI) i samma utsträckning. Vid hjärtinfarkt får hjärtat total syrebrist som beror på att 

en blodpropp tilltäpper kärlen, en PCI görs då för att öppna upp kärlet igen 

(Socialstyrelsen, 2011b, 12). Orsakerna är oklara, det kan vara att somatisk sjukdom 

upptäcks senare hos denna patientgrupp, eller på grund av försämrade livsvillkor och 

många riskfaktorer, men skillnaderna i vårdförloppet visar dock på ett sämre 

omhändertagande av dem (Socialstyrelsen 2011e, 8). 

 

Litteratur visar på att det finns en problematisering kring psykisk ohälsa i samhället 

och stigmatisering är vanligt förekommande. Den vårdvetenskapliga bilden av 

människan ska präglas av en helhetssyn, där både psykiska och fysiska egenskaper 

erkänns (Socialstyrelsen, 2005, 10-11). Alla har rätt till vård på lika villkor och till att 

känna trygghet i mötet med vårdpersonal och vid behandlingar (HSL, SFS 1982:763). 

Det är därför avgörande att vårdpersonal även i den somatiska vården kan bemöta 

människor vid samsjuklighet av psykiska och fysiska problem för att ge god vård 

utifrån en helhetssyn. Genom att sammanställa studier kan en ökad kunskap erhållas 
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som förhoppningsvis kan bidra till en ökad vårdkvalité för personer med psykisk 

ohälsa inom den somatiska vården. Syftet är att belysa vårdpersonals upplevelser av, 

och attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. 

 

METOD 

En litteraturstudie med kvalitativ design har valts som grund för att besvara syftet.  

 

Sökmetoder 

Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed. Utifrån författarnas 

språkkunskaper begränsades sökningarna av artiklar till de som är publicerade på 

engelska och svenska. För att få ett tillfredsställande urval av artiklar inkluderades 

artiklar som var publicerade mellan årtalen 2000 till 2015. Artiklarna som valdes var 

peer reviewed, och innebär att de är vetenskapligt granskade (jfr Willman et al., 2011, 

90). 

 

Först gjordes pilotsökningar för att undersöka vad för fakta som fanns inom det valda 

fältet. Utifrån återkommande ord i titlar och abstrakt, som var relevanta utifrån 

syftet, gjordes frisökningar, då MesH-sökningarna i pilotsökningarna inte gav 

tillräckligt relevanta resultat. Med fritextsökningar inkluderas allt som innehåller det 

sökta ordet/en, vilket ger fler träffar, mer ”brus”. Dock ökar också sensitiviteten, det 

vill säga möjligheten till fler relevanta resultat. Ord som användes var bland annat 

”attitudes” eller “perception” för att söka efter olika attityder till psykisk ohälsa. I 

sökningarna användes synonymer till ”mental illness”, samt ordet “nurs*” med 

trunkering. Trunkering gjordes för att få med olika typer av böjningar. I sökningen 

användes booleska sökoperatorer, ord som kombinerar söktermer på olika sätt. ”OR” 

för att olika synonymer ska finnas med i samma sökning, och ”AND” för att begränsa 

sökningen (jfr Willman et al., 2011, 72-76). De sökningar som gav relevanta träffar 

utifrån syftet finns presenterade i tabell 2, bilaga 1. 

 

Urval 

Litteraturstudien är baserad på artiklar med kvalitativ design utifrån syftet, då fokus 

ligger på att undersöka vårdpersonals upplevelser av, och attityder till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Den kvalitativa forskningen 

bygger på att forskarna genom språket tar del utav varandras världar och upplevelser, 
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där sedan forskarens förförståelse tolkar informationen för att undersöka olika 

fenomen (Olsson & Sörensen, 2011, 23). 

 

Inklusionskriterierna var följande: deltagarna var enbart sjuksköterskor eller 

undersköterskor som arbetade i den somatiska vården, i en sjukhusmiljö. Det fanns 

inga begränsningar vad gäller geografiska områden, ålder eller kön på deltagarna. Det 

som undersöktes i studierna var vårdpersonalens perspektiv, attityder eller 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i kombination med somatisk 

sjukdom, på en somatisk avdelning. Exklusionskriterierna var följande: studier som 

hade inkluderat deltagare som benämns som “psykiatriska sjuksköterskor”. 

Sjuksköterskor som arbetar i vården som inriktar sig på att ta hand om patienter med 

psykisk ohälsa. Det som undersöktes i studierna var inte utifrån patientens 

perspektiv. Studierna var inte inriktade på en specifik psykiatrisk diagnos eller 

problemgrupp inom psykisk ohälsa.  

 

Först gjordes sökningar för att få fram artiklar utifrån syftet med hjälp av valda 

nyckelord som beskrev det fenomen som författarna ville undersöka (jfr Polit & Beck, 

2009, 174). Båda författarna läste titlar, abstrakt och därefter hela artiklar, om 

artiklarna stämde överens med syftet. Enligt denna process valdes nio artiklar som 

lästes i sin helhet, därefter sållades en bort på grund av författarna ansåg att det 

resultatet inte stämde överens med syftet. De åtta kvarvarande artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan (jfr Friberg, 2012, 135-138). I kvalitetsgranskningen så 

bedömdes de enligt en mall för studier med kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 

2011, 285). En granskning av studierna är nödvändig för att det ska bli tydligt vad 

resultatanalysen kommer att grundas på. Det är inte enbart artikelns resultat som är i 

fokus under granskningen, utan även hur resultatet är utfört. När granskningen är 

gjord bör det finnas en bättre förståelse av vad den enskilda artikeln handlar om och 

då kan ställning tas om den passar för syftet och är av tillräckligt god kvalitet för att 

användas i litteraturstudien (Friberg, 2012, 44-45). Samtliga åtta artiklar uppfyllde 

kraven under granskningen, fem var av hög kvalité och tre av mellan kvalité, en 

översikt av de valda artiklarna finns presenterad i tabell 3, bilaga 2. Där ses även 

resultatet av kvalitetsgranskningen för varje enskild artikel. 

 

Analys 



 

 8 

De valda artiklarna ska läsas flera gånger om för att skapa en helhet och varje enskilt 

resultat i artiklarna ska sammanfattas till en text, för att utgöra ett stöd för 

analysarbetet. Detta för att validera att det väsentliga har uppmärksammats och 

dokumenterats samt för att styrka helhetsbilden ytterligare så att sedan en ny 

förståelse av texten kan uppstå (Dahlborg 2012, 168). Sedan ska meningsbärande 

enheter i texten som är relevanta för syftet plockas ut. Dessa meningar kondenseras 

sedan i syfte för att innebörden av meningen ska framgå tydligare (Graneheim & 

Lundman, 2004). Sedan ska likheter och skillnader fastställas och sorteras i grupper 

som namnges och utifrån innehåll kategoriseras dessa i kategorier och 

underkategorier (Dahlborg, 2012, 168-169). Hela denna process gjordes tillsammans 

av båda författarna. Artiklarna som valts lästes ett flertal gånger för att kunna se 

helheten av resultatet. Sedan sammanfattades resultatet till en text som gav 

författarna en bättre uppfattning av resultatens innebörd. Efter det analyserades 

resultatet och lades in i en tabell där texten först översattes från engelska till svenska 

och sedan kondenserades texten, i syfte för att korta ned den men utan att förlora 

textens innebörd. Författarna gick sedan vidare med att sortera upp texten i grupper 

utifrån eventuella skillnader och likheter. Dessa grupper benämndes utifrån innehåll 

och skapade kategorier och underkategorier, se tabell 1.  

 

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer med syfte att vägleda 

vårdpersonal i forskning som omfattar människor, som till exempel uppgifter som 

kan kopplas till identifierbara personer. Alla människor som deltar i 

forskningssammanhang måste alltid respekteras och deras integritet likaså. 

Deltagandet ska alltid vara frivilligt och de ska ha fått information om studiens alla 

aspekter, de ska också alltid ha rätten till att närsom avbryta sitt deltagande. För att 

få använda människor i studier ska resultatet alltid kunna ses som en framtida 

tillgång för befolkningsgruppen studien undersöker. Både författare och utgivare har 

etiska skyldigheter till att publicera både negativa och positiva resultat (WMA, 2013). 

Det finns risk att som forskare selektivt välja vissa artiklar och välja bort vissa för att 

stödja sin egen ståndpunkt, då kan resultatet bli förvrängt. Det krävs därför 

noggrannhet för att inte det ska hända, enligt Friberg (2012, 134).  
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Samtliga åtta studier är granskade av en etisk kommitté i deras eget land. Informerat 

samtycke beskrevs tydligt i alla studier utom en, dock hittas det i tidskriften att 

studien måste följa de etiska principerna i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). 

Allt resultat som svarade på vårt syfte, var med i analysen oberoende om det stämde 

med vår egen förförståelse eller inte.  

 

RESULTAT 

Tabell 1: Översikt av kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Betydelsen av vårdpersonals 
attityder gentemot patienter med 
psykisk ohälsa i somatisk vård 

Negativ inställning och bemötande: 
rädslor och frustration 

Positiv inställning och bemötande 

Betydelsen av vårdpersonals 
kunskap och erfarenheter av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa 
i den somatiska vården 

Brist på kunskap och negativa 
erfarenheter  
Behov och strävan efter att utveckla 
kompetens och positiva erfarenheter 

Hinder och brist på stöd i 
vårdmiljön och organisation för 
vården av patienter med psykisk 
ohälsa  

Brist på säkerhet och en otrygg vårdmiljö  
Behov av stöd från annan personal och 
ledning i vården 

 

Betydelsen av vårdpersonals attityder gentemot patienter med 

psykisk ohälsa i somatisk vård 

Litteraturstudien visar i denna kategori olika inställningar till psykisk ohälsa och hur 

inställningen påverkade bemötandet av dessa patienter. 

 

Negativ inställning och bemötande: rädslor och frustration 

Studier visar på att vårdpersonal i den somatiska vården inte såg det som deras roll 

att vårda patienter med psykisk ohälsa trots deras somatiska samsjuklighet 

(Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005). Vårdpersonalen 

beskrev upplevelser av att de inte fick någon positiv feedback från patienterna med 

psykisk ohälsa, så negativa intryck förstärktes (Reed & Fitzgerald, 2005, Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Ofta skedde ingen förbättring av patienterna på sjukhuset, vilket 

gav en känsla av hopplöshet hos vårdpersonalen (Plant & White, 2013, Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Det fanns en tendens att nedprioritera och ett bristande 

engagemang till att ge psykiatrisk omvårdnad till patienterna med psykisk ohälsa. 
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Istället var fokus på den somatiska omvårdnaden och de andra patienterna på 

avdelningen (Kerrison & Chapman, 2007, Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, 

Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006). 

 

Rädslor hos vårdpersonalen inför att vårda patienter med psykisk ohälsa var vanligt 

förekommande, vilket (Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 

2005) gjorde att de ofta undvek dessa patienter (Poggenpoel et al., 2011,Reed & 

Fitzgerald, 2005). Vårdpersonal hade en rädsla, att till exempel bara genom att de 

uttryckte sig fel, så skulle de med psykisk ohälsa skada dem och annan personal, göra 

illa sig själva eller andra patienter (Kerrison & Chapman, 2007, Mavundla, 2000, 

Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

Vårdpersonal associerade den psykiska ohälsan med ett oförutsägbart och besvärligt 

beteende och såg det som en källa till sin frustration, oro och avsaknad av kontroll 

(Kerrison & Chapman, 2007, MacNeela et al., 2012, Mavundla, 2000, Poggenpoel et 

al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005, Zolnierek & Clingerman, 2012). Detta beteende 

gjorde att en del vårdpersonal tappade sitt humör och en del av vårdpersonalen 

straffade dåligt uppförande med att låta dem vänta längre på behandling (Kerrison & 

Chapman, 2007, Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011). Vandrandet ansågs 

som ett särskilt jobbigt beteende och vårdpersonal var tvungna att övervaka dem för 

att de inte skulle rymma (MacNeela et al., 2012, Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 

2011, Reed & Fitzgerald, 2005, Zolnierek & Clingerman, 2012). Vandrandet störde 

också de patienter som behövde vila och det sågs därför som ett hot för deras 

tillfrisknade (Mavundla, 2000).  

 

Vårdpersonal som såg patienten som en risk, både för sig själv och andra, utgick inte 

utifrån en personcentrerad vård. De försökte istället genom påverkan skapa 

motivation till personligt ansvar och ett beteende som var mer accepterat enligt dem 

utan hänsyn till patientens autonomi (MacNeela et al., 2012). Dock var det svårt att 

ställa personliga krav på patienterna med psykisk ohälsa när de inte ville samarbeta 

(Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005, Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Vårdpersonal i den somatiska vården hade en övervägande negativ inställning till att 

vårda patienter med psykisk ohälsa, och om de själva fick välja skulle de inte vårda 
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dem alls (Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005, 

Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Positiv inställning och bemötande 

Vårdpersonal som hade en positiv inställning till att vårda patienter med psykisk 

ohälsa såg (Mavundla, 2000, Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006) 

inte den här patientgruppen som potentiellt farliga. Till skillnad från de med negativa 

attityder hade de utvecklat ett samspel med patienten som gjorde att vården blev mer 

effektiv (Reed & Fitzgerald, 2005). För att kunna ge en god omvårdnad så ansåg 

deltagarna att respekt var viktigt i mötet med patienterna med psykisk ohälsa och för 

att kunna skapa en tillit och trygghet hos dem (Plant & White, 2013, Reed & 

Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006).  

 

Vårdpersonal som uppfattade patienten med psykisk ohälsa som sårbar ville förstå 

patientens känslor. De kände sympati då de ansåg att patienten förlorade en del av 

sin autonomi i vårdprocessen. Av vårdpersonal med denna uppfattning främjade 

många kommunikativa problemlösningar. Genom att tala med patienten och lyssna 

skulle vårdpersonal försöka ge känslomässigt stöd och finna bakomliggande problem 

för att vårda på ett personcentrerat sätt (MacNeela et al., 2012). 

 

Det framkom i studierna att några ansåg att det är vårdpersonals skyldighet att ge 

god omvårdnad även till patienterna med psykisk ohälsa och att de ska vårdas på 

allmänna sjukhus för att minska stigmatiseringen och göra psykisk ohälsa mer 

accepterat (Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 

2006). Vårdpersonal ville med detta uppmuntra till att de med psykisk ohälsa även 

ska söka hjälp på allmänna sjukhus (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

Betydelsen av vårdpersonals kunskap och erfarenheter av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården 

Litteraturstudien visar i denna kategori hur kunskap och erfarenheter påverkade 

vårdpersonals upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa.  

 

Brist på kunskap och negativa erfarenheter  
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Studier visar på att det fanns brist på kunskap, förmåga eller förståelse och 

vårdpersonal ansåg att deras grundutbildning endast gett en begränsad förmåga till 

att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården (Kerrison & Chapman, 

2007, Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011, Reed & 

Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006, Zolnierek & Clingerman, 2012). Oavsett 

erfarenhet, utbildningsnivå eller ålder sa vårdpersonal som jobbade på akuten att de 

hade kompetens för att göra en snabb förstahandsbedömning när det gällde fysiskt 

sjuka patienter, dock bedömde vårdpersonal att den utbildning de hade i psykiatrisk 

omvårdnad var bristande (Plant & White, 2013). Studier visar på att avsaknaden av 

utbildning för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa skapade erfarenheter 

med känslor av obehag och fara (Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005, 

Zolnierek & Clingerman, 2012).  

 

Vårdpersonal i studierna hade negativa erfarenheter av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa som innefattade bland annat verbal eller fysisk aggressivitet. Dessa 

känslor kom även fram i senare möten med denna patientgrupp (Poggenpoel et al., 

2011, Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006, Zolnierek & Clingerman, 

2012). Några deltagare kände sig också sårbara juridiskt, etiskt och i sin 

arbetsutövning på grund av att de inte visste om de gav en god vård (Reed & 

Fitzgerald, 2005). En av deltagarna hade en erfarenhet av att ge tvångsmedicinering 

och upplevelsen gav en moralisk stress, obehag och avsaknad av professionell 

tillfredsställelse (Zolnierek & Clingerman, 2012). Den bristande förståelsen för denna 

patientgrupp innebar att vårdpersonalen var tvungna att vårda patienter de inte 

kunde relatera till (Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005, Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Vårdpersonal saknade förmåga att kommunicera med 

patienterna och det skapade hinder i behandlingen (Kerrison & Chapman, 2007, 

Plant & White, 2013). Det ansågs svårt att urskilja var gränsen gick mellan 

medicinsk- och psykisk ohälsa och därmed svårt att veta vad som var problemet 

(Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 

2005). För även om den fysiska sjukdomen behandlades kunde vårdpersonal inte ta 

sig an den psykiska ohälsan på samma sätt (Plant & White, 2013, Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 
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Brist på kunskap och färdigheter till att vårda patienter med psykisk ohälsa bidrog till 

en negativ självbild och vårdpersonal kände sig otillräckliga och ifrågasatte sig själva 

(Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & 

Happell, 2006). En del av vårdpersonalen uttryckte det som att oavsett deras 

nuvarande kunskap och färdigheter kommer bemötandet av de med psykisk ohälsa 

alltid vara en utmaning (Plant & White, 2013). Trots uttalade brister i utbildningen 

avviker några deltagare som inte var säkra på om de ville vidareutbilda sig inom 

psykiatrin och (Plant & White, 2013) några påpekade också att den utbildning som de 

bör ha var svårtillgänglig (Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006). 

 

Behov och strävan efter att utveckla kompetens och positiva erfarenheter  

Studier visar på att vårdpersonal såg positivt på utbildning för att skaffa kompetens 

för att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården (Kerrison & 

Chapman, 2007, Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005, 

Sharrock & Happell, 2006). Vårdpersonal såg det som en trygghet både för dem och 

för patienterna med psykisk ohälsa att kunna ge en evidensbaserad omvårdnad 

(Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005). Utbildning skulle 

göra mötet med psykisk ohälsa mindre psykiskt påfrestande för vårdpersonalen. De 

trodde också att utbildning skulle förbättra deras attityder till de med psykisk ohälsa 

och minska stigmatiseringen av dem (Mavundla, 2000, Reed & Fitzgerald, 2005). En 

del av vårdpersonalen uttryckte specifikt att de ville förbättras inom följande 

områden: hanteringen kring och förebyggandet av våldsamma situationer, hur de ska 

förbättra bemötandet och kommunikationen, diagnostiken samt arbetsmiljön och 

(Kerrison & Chapman, 2007, Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Poggenpoel et 

al., 2011) gärna genom mer klinisk erfarenhet (Sharrock & Happell, 2006). 

 

Erfarenhet och utbildning har hjälpt vårdpersonal till att kunna lösa problem som 

förr var ett hinder, avleda bråk och gett dem en bättre förståelse till de med psykisk 

ohälsa (Kerrison & Chapman, 2007, Plant & White, 2013). Vårdpersonal som genom 

klinisk praktik i utbildningen hade fått öva sig genom direktkontakt med patienter 

med psykisk ohälsa och ansluta det dem lärt sig i teorin med praktiken hade fått en 

ökad förståelse (Sharrock & Happell, 2006). Vårdpersonals livserfarenhet hade gett 

kunskap för att kunna ge en holistisk omvårdnad och (Reed & Fitzgerald, 2005) 
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positiva erfarenheter sporrade deltagare till att fortsätta vårda de med psykisk ohälsa 

(Plant & White, 2013, Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

Hinder och brist på stöd i vårdmiljön och organisation för 

vården av patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård 

Litteraturstudien visar i denna kategori att vårdmiljön påverkade vårdpersonal i 

omvårdnaden av patienterna med psykisk ohälsa, likaså stöd från annan personal och 

ledning.  

 

Brist på säkerhet och en otrygg vårdmiljö 

Studier visar på att bristen av akuta psykiatriska platser gjorde att patienterna med 

psykisk ohälsa ofta blev tvungna att vårdas på somatiska avdelningar (Reed & 

Fitzgerald, 2005). Vårdpersonalen ansåg att deras arbetsmiljö försämrades när de 

vårdade patienter med psykisk ohälsa. Utöver överbeläggningarna på avdelningarna 

bidrog denna patientgrupp till en ökad arbetsbelastning, ökad stress hos 

vårdpersonalen och mindre tid till varje enskild patient. Vården av patienterna med 

psykisk ohälsa gjorde det svårt att följa riktlinjer och gav upphov till förändrade 

rutiner på grund av att den somatiska vården inte ansågs vara anpassad för dem. 

Sammanfattningsvis skapade dessa faktorer brister i patientsäkerheten (Kerrison & 

Chapman, 2007, Mavundla, 2000, Plant & White, 2013,Poggenpoel et al., 2011, 

Sharrock & Happell, 2006, Zolnierek & Clingerman, 2012). Det var även brist på 

personal i förhållande till patienterna på avdelningarna och vårdpersonal såg sig som 

särskilt sårbara om kvällarna då det fanns ännu mindre personal i tjänst och det var 

vanligt att de inte hann rapportera över till varandra (Kerrison & Chapman, 2007, 

Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

Vårdpersonal ansåg att de somatiska avdelningarna inte var anpassade för att vårda 

patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011, Reed & 

Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006). Patientsalarna var långt ifrån 

personalens expeditioner vilket innebar begränsad observation av denna 

patientgrupp. De osäkrade utgångarna och trapporna utgjorde en risk för patienterna 

som lätt kan vandra iväg (Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005). Att 

avdelningarna var på högsta våningen oroade vårdpersonalen för de suicidala 
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patienterna och (Poggenpoel et al., 2011) att patienternas egendom inte beslagtogs 

vid ett självskadebeteende (Kerrison & Chapman, 2007).  

 

Studier visar att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med tid för att tillgodose 

patienterna med psykisk ohälsas behov av vård (Kerrison & Chapman, 2007, 

Mavundla, 2000, Poggenpoel et al., 2011, Reed & Fitzgerald, 2005, Sharrock & 

Happell, 2006). Tid till att tala och samordna vården av de med psykisk ohälsa 

ansågs kunna möjliggöra en adekvat vård, men då tid inte fanns blev kraven 

oproportionerligt höga på vårdpersonal. De kände sig därför ineffektiva, stressade, 

ångestfulla och olyckliga och detta varaktiga känsloengagemang ledde tillslut till 

utbrändhet i vissa fall (Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011, Reed & 

Fitzgerald, 2005, Zolnierek & Clingerman, 2012).  

 

Behov av stöd från annan personal och ledning i vården 

Studier visar på att tillgång till stöd har en betydande inverkan på vården för att 

kunna vårda patienterna på ett säkert sätt och enligt de riktlinjer som finns (Reed & 

Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006). Vissa uppgav att de fick stöd av andra 

kollegor och med samarbete genom psykiatrin och (Kerrison & Chapman, 2007, Reed 

& Fitzgerald, 2005) det påpekades särskilt att stöd var viktigt för dem och att det gav 

en trygghet. Att arbeta i team och hjälpas åt var ett önskemål som prioriterades högt 

bland vårdpersonalen (MacNeela et al., 2012, Plant & White, 2013, Sharrock & 

Happell, 2006).  

 

Studier visar även att det fanns en frustation över att vårdpersonal inte fick stöd av 

ledningen i form av resurser eller ersättning vid personlig skada (Mavundla, 2000, 

Plant & White, 2013). De var missnöjda över hur vårdförloppet fungerade och de 

tyckte inte de fick stöd till att effektivisera vården (Poggenpoel et al., 2011). Många 

kände att det inte alls fick något stöd från andra i vårdkedjan, såsom kollegor, chefer 

eller läkare (Mavundla, 2000, Plant & White, 2013, Poggenpoel et al., 2011, Reed & 

Fitzgerald, 2005, Sharrock & Happell, 2006). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
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Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder 

till att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Övergripande 

visar resultatet på att vårdpersonals attityder, kunskap och erfarenhet hade betydelse 

för bemötandet gentemot och vården av patienter med psykisk ohälsa. Även hinder 

och brist på stöd i vårdmiljön och organisation var av betydelse. 

 

Litteraturstudien visar på att det fanns en övervägande negativ inställning till att 

vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård och en majoritet ville inte vårda 

dem alls, de ansåg inte att det var deras roll. Brinn (2000) förklarar det som att 

vårdpersonal kan ha svårt att känna ett känslomässigt, eller professionellt 

engagemang för denna patientgrupp i jämförelse med de patienter som enbart hade 

somatisk sjukdom. Litteraturstudien visar även att upplevelsen av att vårda de med 

psykisk ohälsa på en somatisk avdelning gav upphov till rädslor bland 

vårdpersonalen vilket gjorde att dessa patienter negligerades. Björkman et al. (2008) 

tar upp att graden av rädsla berodde på vilken attityd vårdpersonal hade till de olika 

psykiatriska sjukdomarna. Vidare framgick det att de yngre och mindre erfarna 

kände mer rädsla inför att vårda patienter med psykisk ohälsa än de med mer 

erfarenhet.  

 

Litteraturstudien påvisar att vårdpersonal ofta såg det oförutsägbara beteendet som 

ett karaktärsdrag hos de med psykisk ohälsa. Vårdpersonal beskrev beteendet som 

frustrerande och svårt att kontrollera. Studier visar att vårdpersonal förväntar sig att 

patienterna med psykisk ohälsa har ett negativt beteende och (Björkman et al., 2008) 

kommer att vara mer utmanande att vårda, mer aggressiva och störande (Brinn, 

2000). Travelbee (2001, 61) menar att vi har en tendens att kategorisera människor 

och som vårdpersonal är det svårt att se människan framför sjukdomen om 

människan inte ses som en unik individ. Det innebär att vårdpersonals förförståelse 

kan påverka mötet med patienten och därmed omvårdnaden av dem. Författarna 

anser att det bör ske en förändring av vårdpersonals syn på de med psykisk ohälsa för 

att inte den negativa associationen ska finnas kvar i framtida möten. Om 

vårdpersonal ser patienterna utifrån stereotypa bilder bidrar det till stigmatiseringen. 

En bidragande faktor till detta kan vara att samhällets attityder till psykisk ohälsa 

även påverkar vårdpersonals uppfattning av dem. För att minska detta bör psykisk 

ohälsa uppmärksammas mer för att bli mer accepterat i samhället och inom vården.  
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Litteraturstudien visar även att det fanns en positiv inställning hos vårdpersonal till 

att vårda de med psykisk ohälsa och att de hade en vilja till att vårda dessa patienter. 

De med en positiv inställning såg inte de med psykisk ohälsa som farliga, Björkman et 

al. (2008) menar att det berodde på att vårdpersonal med denna inställning inte såg 

dessa patienter som oförutsägbara. Vårdpersonal hade en önskan att genom god 

kommunikation kunna skapa förståelse för patienten och utifrån det bygga en 

relation med ömsesidig respekt och tillit. Travelbee (2001, 140,142) menar att med 

hjälp av kommunikation kan vårdpersonal förstå den sjukes behov bättre. Genom att 

försöka se förbi sina egna attityder och möta patienten som en unik människa är det 

lättare att vara mottaglig för det hen säger. Litteraturstudien visar på att många bland 

vårdpersonalen ansåg att det var deras skyldighet att ge god omvårdnad även till dem 

med psykisk ohälsa. För att kunna ge en god omvårdnad är en neutral förförståelse 

till patientens problem en förutsättning (jfr. Travelbee, 2001, 53). 

 

Litteraturstudien visar att vårdpersonal upplevde att det fanns brister i 

patientsäkerheten på grund av att de med psykisk ohälsa inte kunde vårdas enligt 

samma rutiner och riktlinjer som de övriga patienterna. Den fysiska vårdmiljön 

ansågs heller inte vara anpassad för denna vård. En anpassad vårdmiljö är enligt 

Berglund (2014, 388) en förutsättning för att kunna ge en god och patientsäker 

omvårdnad. Litteraturstudien visar även att säkerhetsbristerna som fanns på 

avdelningarna skapade en oro hos vårdpersonalen, de var rädda att patienterna med 

psykisk ohälsa skulle skada sig. Personalbristen i förhållandet till arbetsbördan var 

också en bidragande faktor till detta. Kutney-Lee & Aiken (2008) visar på att 

personalbristen på de somatiska vårdavdelningarna gav en signifikant ökad dödlighet 

hos patienterna med psykisk ohälsa jämfört med patienter som inte led av psykisk 

ohälsa. Litteraturstudien visar att vårdpersonal kände sig stressade och arbetade för 

att nå ouppnåeliga krav. Kidd & Finlayson (2010) visar att personal som blir 

utbrända ofta slutar på sitt arbete, och dessa stressfaktorer kan när de funnits över en 

längre tid även skapa psykisk ohälsa hos personalen.  

 

Litteraturstudien visar att vårdpersonal inte kände sig trygga med att vårda patienter 

med psykisk ohälsa. Sharrock & Happell (2002) förklarar det som att de inte var 

säkra på deras ansvar, men fick en positiv inställning till det när stöd gavs av annan 
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personal. Litteraturstudien visade att stöd från ledning och kollegor utgjorde en 

trygghet och när stöd saknades skapades frustration och missnöje hos vårdpersonal. 

Sharrock & Happell (2002) påpekar särskilt att ett samarbete med den psykiatriska 

vårdpersonalen ökade självförtroendet hos de i den somatiska vården till att vårda de 

med psykisk ohälsa. Av 260 deltagare i studien uppgav 90 % att de som kände stöd 

kunde kontrollera patienternas beteende bättre eftersom att stödet även gav kunskap, 

ökad förståelse och minskad stress i vården av de med psykisk ohälsa. 

 

Litteraturstudien visar att brist på kunskap i psykiatrisk omvårdnad gjorde att den 

holistiska vård som förespråkas i teorin uteblev. Kommunikativa brister gjorde det 

svårt att förstå deras problem samt att se helheten av det psykiska och fysiska. Som 

Foldemo (2014, 374) skriver är det patienterna som bäst kan förmedla sina behov för 

att utnyttja den generella kompetensen vårdpersonalen innehar. Litteraturstudien 

tydliggör att bristen på kunskap skadade förtroendet till den egna kompetensen och 

skapade en motvilja till att vårda de med psykisk ohälsa med risk för att skada 

patienterna. Markström et al. (2009) visar på att det framförallt fanns ett samband 

mellan en negativ attityd och okunskap. Författarna anser att okunskapen kan vara 

en bidragande faktor till bristerna i den somatiska vården av de med psykisk 

samsjuklighet som beskrevs i litteraturöversikten av Mitchell et al. (2012), 

Socialstyreslen, (2011a), Socialstyrelsen, (2011b), Socialstyreslen, (2011c) & 

Socialstyreslen, (2011d).  

 

Eftersom att vårdpersonal möter psykisk ohälsa i den somatiska vården allt oftare är 

psykiatrisk omvårdnad många gånger en integrerad del i utbildningen. Dock, 

huruvida den ger tillräckligt för att kunna ge en holistisk vård kan diskuteras 

eftersom (Ennis et al., 2015, Happell & Cutcliffe, 2011, Markström et al., 2009, 

Moxham et al., 2011) att bilden av psykiatriska vården oftast är negativ bland 

nyexaminerade sjuksköterskor. Studenterna hade ofta stereotypa bilder av de med 

psykisk ohälsa och de förknippade det psykiatriska arbetet med en låg status 

(Hoekstra et al., 2010). Moxham et al. (2011) visar att mer psykiatrisk omvårdnad i 

den förberedande utbildningen, klinisk praktik med erfarna handledare och 

arrangerade undervisningstillfällen ledda av de med psykisk ohälsa kan förbättra 

attityderna i vården. Markström et al. (2009) menar att erfarenheter från möten med 

psykisk ohälsa i kombination med stöd från erfarna handledare kan minska 
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stigmatiseringen i vården. Vidare visar Ennis et al. (2015) att handledaren har makt 

att överföra sina egna värderingar och attityder till sina studenter. Ett bra 

handledarskap kan därav inspirera studenterna till att utveckla sin egen kompetens. 

O’Reilly et al. (2012) visar även att utbildningen bör fokusera mer på ett 

återhämtningsperspektiv från sjukdomen än själva sjukdomen i sig.  

 

Litteraturstudien förtydligar att de som hade mer erfarenheter och utbildning hade 

en större självsäkerhet, ett holistiskt synsätt samt en positiv syn till att ge vård till de 

med psykisk ohälsa. En holistisk vård kan främja hälsan som en helhet hos de med 

psykisk ohälsa och därmed ge goda resultat som annars var saknade (Goeman et al., 

2015).  Litteraturstudien visar på att detta synsätt och kompetens är något som 

eftersträvades bland de som inte redan hade det. Oberoende om kunskap var något 

som vårdpersonal fick via stöd eller om det var något de själva innehade så drar 

författarna slutsatsen att det som skilde sig åt mellan de positiva och negativa 

attityderna var kunskap och erfarenhet kring psykisk ohälsa. Författarna anser därför 

att den generella utbildningen i psykisk ohälsa för vårdpersonal bör förbättras, för att 

kunna ändra de negativa attityderna som finns i vården. 

 

Metoddiskussion 

När forskarens avsikt är att nå förståelse för ett fenomen används kvalitativ metod 

(Willman et al., 2011, 97) därför valdes artiklar med kvalitativ design för att besvara 

syftet som avser att undersöka upplevelser av, och attityder till fenomenet att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. För att studien ska vara 

trovärdig som kvalitativ studie bör fyra kriterier uppfyllas: giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Giltighet anses vara det viktigaste målet, för att nå det 

måste forskarna redovisa hela forkningsprocessen samt redovisa resultatet på ett 

sanningsenligt sätt (Polit & Beck, 2009, 492). Under litteratursökningen fann 

författarna väldigt få relevanta artiklar utifrån kvalitativ metod som svarade på syftet. 

Enligt Polit & Beck (2009, 493) är det viktigt att tillräckligt med data presenteras för 

att en generaliserbarhet ska kunna ses i andra sammanhang. Därför lästes även 

referenslistor i valda artiklar, och i artiklar som var relevanta till ämnet. Artiklarna 

som valdes var återkommande i varandras referenslistor, vilket ökar 

litteraturstudiens trovärdighet.  
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Eftersom sökningarna genererade få relevanta kvalitativa artiklar utifrån vårt syfte så 

ändrades exklusionskriterier och inklusionskriterier för att få fler. Till en början 

skulle studien göras utifrån sjuksköterskors perspektiv. Dock så var det svårt att 

urskilja de olika titlarna “sjuksköterska” och “undersköterska” på engelska då båda 

går under benämningen “nurse”, eftersom att det inte alltid framgick om de jobbade 

som registrerade sjuksköterskor eller inte, det vill säga som sjuksköterskor. Så för att 

vara säkra valdes benämningen vårdpersonal istället. Studier som var inriktade på en 

specifik psykiatrisk diagnos eller problemgrupp inom psykisk ohälsa inkluderades 

inte. Detta för att skapa förståelse genom att beskriva och förklara problemet utifrån 

ett bredare perspektiv. Dock, eftersom att det finns begränsat med 

forskningsunderlag kan relevanta artiklar missats för att kunna beskriva hela 

fenomenet av att vårda psykisk ohälsa i den somatiska vården. 

 

Sökningarna gjordes först mellan åren 2005-2015 för att resultatet skulle vara 

baserat på aktuell forskning, dock blev det utökat till 2000-2015, för att det inte fanns 

tillräckligt med artiklar med kvalitativ design, men enligt Polit & Beck (2009, 173) så 

är detta en acceptabel tidsram.  

 

Artiklarna som inkluderas i studien var skrivna på engelska och författarna valde att 

tillsammans översätta resultatet. Det fanns en risk för feltolkning av ursprungstexten 

eftersom att det engelska språket i en vetenskaplig text är nyanserat och komplext. 

Dock anses det vara en liten risk då båda författarna har gått igenom all översättning 

tillsammans. Det kan ha missats relevanta artiklar på språk författarna inte 

behärskar.  

 

Författarna är relativt oerfarna på att analysera vilket kan ha gjort att en mer erfaren 

forskare skulle ha fått fram ett annorlunda resultat. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) så kan det vara svårt att göra kondenseringen rätt, i och med om försmå 

meningsenheter väljs ut, så kan viktigt innehåll försvinna, och när förstora 

meningsenheter görs så är det lätt att de innehåller flera delar av fenomenet. Dock så 

anser författarna att analysarbetet är utfört med noggrannhet och allt resultat är 

presenterat oberoende om det stämde överens med den egna förförståelsen.  

 

De två artiklarna som fokuserade på att vårda patienter med psykisk ohälsa på en 

akutmottagning kan ses som en brist i litteraturstudien. Författarna drar slutsatsen 
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att eftersom att vården sker på en mottagning blir patienternas vistelse inte lika 

långvarig som på en avdelning. Författarna ansåg att det därför kan skilja sig åt 

mellan de två olika vårdmiljöerna, men valde i denna litteraturstudie att inte skilja på 

det i presentationen av resultatet, då författarna ville åt den generella upplevelsen av 

att vårda psykisk ohälsa i den somatiska vården oberoende av patienternas vårdtider. 

Huvudsaken var att vårdpersonalen endast hade en generell utbildning och jobbade i 

en miljö som inte specialiserade sig på psykiatrisk vård.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Alla artiklar i litteraturstudien var etisk godkända och i de fall detta inte framgick i 

artikeln krävde tidskriften som den publicerades i ett etiskt godkännande enligt 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013).  

 

Att arbeta utifrån en personcentrerad vård innebär att fokusera på de resurser varje 

person har och se människan framför sjukdomen. Det är viktigt att vårdpersonal 

utgår från varje patients enskilda behov och inte arbetar efter en mall, då varje 

persons problematik är unik. Hälso- och sjukvården bygger på etiska riktlinjer. 

Grundpelarna för en etisk omvårdnad är: göra gott, inte skada, autonomi och rättvisa 

(Öresland & Lützén 2009, 366). Ett gott etiskt resonemang är särskilt viktigt i vården 

av de med psykisk ohälsa, eftersom att det ibland krävs ett handlande som går emot 

det patienten önskar eller vill (Arlebrink 2014, 470). Författarna ställer sig själva 

frågan om vårdpersonalen i studien vårdade efter detta etiska resonemang. Det är 

förståeligt att situationerna var svåra och tid till ett grundat etiskt resonemang inte 

alltid fanns, men som det står i ICN, sjuksköterskornas etiska kod ska ett etiskt 

resonemang tillsammans med kollegor hållas levande samt att varje sjuksköterska 

har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut i vården (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014, 2). 

 

Slutsats 

Psykisk ohälsa har alltid funnits och är ett växande problem i dagens samhälle. WHO 

(2001) förutspår att en grupp av psykisk ohälsa kommer att vara den andra största 

sjukdomsbördan efter hjärt- och kärlsjukdomar år 2020. Under 1990- och 2000-talet 

har det skett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige och 

psykisk ohälsa klassas som ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013, 7). 
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Författarna anser att eftersom vårdens primära roll är att motverka och förebygga 

ohälsa så borde den psykiska ohälsan få mer fokus då det blir motsägelsefullt om 

vården inte kommer att kunna hantera en av de största sjukdomsbördorna. Eftersom 

att samsjuklighet av psykisk och fysisk ohälsa är vanligt i den somatiska vården så 

(Arolt et al., 1997, Verhaeghe et al., 2007) anser författarna att det är logiskt att anta 

att vårdpersonal bör spela en stor roll i förebyggandet av psykisk ohälsa. För att detta 

ska vara möjligt behöver vårdpersonals attityder förändras för att inte bidra till den 

stigmatisering som finns i samhället. Denna litteraturstudie har gett författarna en 

större förståelse för vårdpersonals upplevelse av att vårda psykisk ohälsa i den 

somatiska vården och en insyn i en del av de brister som finns. Utifrån resultatet av 

litteraturstudien kan slutsatsen dras att vårdpersonal behöver mer kunskap om hur 

de ska vårda patienter med psykisk ohälsa. Den grundläggande utbildningen måste 

dels förändras så att en förståelse för psykisk ohälsa skapas, eftersom att 

utbildningen lägger grunden för vilken förståelse som tas med ut i vården. Med hjälp 

av: stöd på arbetsplatsen, kunskap från erfarenheter och utbildning om vad dessa 

patienter går igenom skulle även den somatiska vården kunna erbjuda vård för en 

återhämtning fysiskt och psykiskt med ett mer holistiskt synsätt. Författarna anser 

att forskning bör göras med syfte att förstå vilken typ av kunskap som behövs för att 

tillgodose vårdpersonals och organisationens konstaterade behov av förändring inom 

området psykiatrisk omvårdnad, för att förbättra omvårdnaden för de med psykisk 

samjuklighet i den somatiska vården.  
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Tabell 2. Översikt över sökningarna av artiklarna som ingår i litteratursammanställningen   

 

Databas Sökord Träffar Valda artiklar 

Pubmed  
+ English language 

+2000-2015 

Mental health 141,909 

 

0 

Pubmed  
+ English language 

+2000-2015 

Mental health (AND) general nurs* 

 

61 
1 

   

 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Psychiatric patient 11,189 

 

0 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 

+2000-2015 

Psychiatric patient 

(AND) general nurs* 

265 4 

    

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Mental health (OR) Mental illness 60,440 0 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Mental health (OR) Mental illness 

 (AND) general nurs* 

 

799 0 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

 

Mental health (OR) Mental illness 

 (AND) general nurs* 

(AND)attitudes 

 

193 1 

    

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Mental health (OR) Mental illness 

 

60,440 0 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Mental health (OR) Mental illness 

 (AND) medical nurs* 

 

1019 0 

Cinahl 
+ English language 

+ Peer rewived 
+2000-2015 

Mental health (OR) Mental illness 

 (AND) medical nurs* 

(AND)perception 

 

78 2 
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Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i litteratursammanställningen   

 

Författare, År, 

Land, Tidskrift 

Titel Syfte Metod (Urval, Datainsamling 

& Analys) 

Deltagare 

& Bortfall 

Resultat Kvalité 

Kerrison, S. A. 

& Chapman, 

R. 
 

2007, 

Australien. 

Accident and 

Emergency 

Nursing  

What general 

emergency 

nurses want 

to know about 

mental health 

patients 

presenting to 

their 

emergency 

department. 

 

Undersöka de 

dåvarande 

svårigheterna 

sjuksköterskorna 

hade när det 

gällde att vårda 

patienter med 

psykisk sjukdom 

på en 

akutmottagning. 

 

Metod: kvalitativ deskriptiv 

design. 

Urval: Via ett snöbollsurval. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

gjorda i fokusgrupper. 

Analys: Innehållsanalys.  
 

  

5 sjuksköterskor 

deltog, 

könsfördelning 

framgick inte.  

 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna tyckte att 

vården var ineffektiv då 

patienterna stannade längre än 

normalt på akutmottagningen och 

att vården som gavs var 

inadekvat.  De deltagande tyckte 

även att det var jobbigt att 

bemöta patienter med alkohol- 

och substansmissbruk då de ofta 

var irriterade och var våldsamma 

och visste inte hur de skulle 

hantera dem. Sjuksköterskorna 

uttrycker att grundutbildningen 

de har i bakgrunden inte är nog 

för att kunna ge adekvat vård till 

dem. 

 

Grad 2, 

Mellan 

kvalité 

MacNeela,P. 

Scott,P. 

Treacy,M. 

Hyde,A. & 

O´Mahony R. 

 

2012, Irland. 

Research 

in Nursing & 

Health 

 

A risk to 

himself: 

Attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical-

surgical units. 

 

Undersöka vad 

för attityder som 

redan finns hos 

sjuksköterskor 

om psykiatriska 

patienter och hur 

dessa påverkar 

vården av dem 

på allmänna 

sjukhus. 

 

Metod: Kvalitativ ansats.  

Urval: Ändamålsenligt, subjektivt.  

Datainsamling: Multimetod-design 

i fyra steg, de deltagande fick 

bland annat “tänka högt” kring ett 

fiktivt case med en patient som 

flyttats från en psykiatrisk 

avdelning till en medicinsk-

kirurgisk och tre andra case. 

Sedan fick de beskriva ett liknade 

fall de varit om utifrån en 

intervjuguide.  

Analys: En fyrastegsanalys 

gjordes. 

 

13 

sjuksköterskor 

deltog, varav alla 

var kvinnliga. 
 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

 

Två olika attityder identifierades, 

hos den ena och mest 

övervägande attityden ansågs 

patienten som en risk för sig själv 

och andra på avdelningen. Den 

andra attityden var att patienten 

sågs som sårbar. De iakttagelser 

som gjordes i studien illustrerar 

utmaningen för sjuksköterskor 

som arbetar inom 

medicinsk/kirurgisk avdelning att 

förbättra sin beredskap i vården 

för personer med psykisk ohälsa. 
 

Grad 1,  

Hög 

kvalité 



 

 

Författare, År, 

Land, Tidskrift 

Titel Syfte Metod (Urval, Datainsamling 

& Analys) 

Deltagare 

& Bortfall 

Resultat Kvalité 

Mavundla, T. 

R. 
 

2000, 

Sydafrika, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Professional 

nurses' 

perception of 

nursing 

mentally ill 

people in a 

general 

hospital 

setting. 

 

Undersöka och 

beskriva 

generella, 

professionella 

sjuksköterskors 

uppfattning utav 

att vårda 

patienter med 

psykisk sjukdom 

på ett tertiärt 

sjukhus i 

Durban. 
 

Metod: Kvalitativ, undersökande, 

beskrivande och kontextuell 

konstruktion. 

Urval: Ändamålsenligt, subjektivt.  

Datainsamling: Två metoder 

användes, fenomenologisk 

semistrukturerade intervjuer och 

observationer med 

fältanteckningar. 

Analys: Innehållsanalys med hjälp 

av en oberoende granskare.  

 

12 

sjuksköterskor 

deltog, 

könsfördelning 

framgick inte. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

Fyra teman framkom. 

Sjuksköterskornas attityder till att 

vårda psykiskt sjuka patienter var 

allmänt negativ och den 

påverkade även hur de vårdade 

patienterna. De sjuksköterskor 

med en negativ självuppfattning 

tyckte att de saknade kunskap 

hur de skulle bemöta och vårda 

patienten. För att kunna bilda en 

positiv självuppfattning tyckte 

sjuksköterskorna att det krävdes 

mer kännedom och terapeutiska 

kunskaper för att kunna hantera 

patientgruppen rätt. 

 

Grad 1, 

Hög 

kvalité 

Plant, Larry 

Dean & White, 

Jane H. 
 

2013, Usa, 

Mental Health 

Nursing 

 

Emergency 

room 

psychiatric 

services: A 

qualitative 

study of 

nurses’ 

experiences. 

 

Undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet, 

upplevelser och 

känslor till att 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa. 

 

Metod: Induktiv med kvalitativ 

deskriptiv ansats. 

Urval: Genom ett snöbollsurval. 

Datainsamling: Intervjuer i fyra 

fokusgrupper och 

fältanteckningar. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

10 

sjuksköterskor 

deltog, 

könsfördelning 

framgick inte. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

 

Sjuksköterskorna kände en 

maktlöshet över att vårda denna 

patientgrupp. Alla tyckte att de 

hade god kunskap oavsett ålder 

och erfarenhet när det kom till att 

bedöma patienter med fysiska 

besvär. Dock uppgav de, 

oberoende av ålder och 

erfarenhet, att när det kom till 

psykisk ohälsa var det svårare att 

hjälpa och förstå om de sökte 

vård eller bara uppmärksamhet. 

Sjuksköterskorna upplevde också 

att de inte fick bekräftelse på att 

informationen som gavs 

uppfattades och att vården inte 

kändes koordinerad.  

Grad 2, 

Mellan 

kvalité 



 

 

Författare, År, 

Land, Tidskrift 
Titel Syfte Metod (Urval, Datainsamling 

& Analys) 
Deltagare 

& Bortfall 
Resultat Kvalité 

Poggenpoel, 

M. Myburgh, 

C. P. H. & 

Morare, M.N. 
 

2011, Africa, 

Journal of 

Nursing 

Management 

 

Registered 

nurses' 

experiences of 

interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical wards 

in 

Johannesburg. 

 

Undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

mötet och av att 

vårda patienter 

med psykiska 

svårigheter på 

medicinska 

avdelningar i 

Johannesburg.  

 

Metod: Kvalitativ ansats. 

Urval: Subjektivt kvoturval. 

Datainsamling: Individuella 

djupgående, fenomenologiska 

intervjuer gjordes.  

Analys: Dataanalys med öppen 

kodning. 

 

8 sjuksköterskor 

deltog, varav alla 

var kvinnor.  

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

Resultatet presenteras i 3 teman. 

Varierande grad av frustration 

påvisades då sjuksköterskorna ej 

kände kontroll över situationen. 

Deltagande ville helst bara vårda 

de med fysiska problem. Brist på 

kunskap och färdighet fick 

sjuksköterskorna att uppfatta 

rädsla och förvirring i mötet med 

patienterna med psykiska 

svårigheter vilket ledde till 

känslor av rädsla och ilska, de 

uppfattade arbetsmiljön som 

farlig och var rädda för deras 

egen säkerhet och andras på 

avdelningen. 
 

Grad 1, 

Hög 

kvalité 

Reed, F. & 

Fitzgerald, L. 
 

2005, 

Australien, 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

 

The mixed 

attitudes of 

nurse's to 

caring for 

people with 

mental illness 

in a rural 

general 

hospital. 
 

 

Undersöka 

sköterskors 

attityder till att 

vårda patienter 

med psykiska 

problem på 

sjukhus i 

glesbebyggt 

område, hur det 

påverkar 

omvårdnaden 

och vilken 

inverkan 

utbildning, och 

erfarenhet har. 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

ansats. 

Urval: Genom ett stratifierat, 

randomiserat urval.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

10 

sjuksköterskor & 

undersköterskor 

deltog, 

könsfördelning 

framgick inte. 
 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

Resultatet presenterades som sex 

teman. Sjuksköterskorna hade 

uppfattningen att de inte var 

utbildade för att klara rollen som 

vårdare av de med psykiska 

problem. De kände att deras 

arbetsmiljö blev osäker. De som 

kände att de hade stöd ifrån det 

lokala psykiatriteamet hade mera 

positiva attityder till skillnad från 

de övriga. En minoritet av de 

deltagande hade mycket positiva 

attityder och såg vården av de 

med psykisk ohälsa som en 

positiv erfarenhet. 

Grad 1,  

Hög 

kvalité 



 

 

Författare, År, 

Land, Tidskrift 
Titel Syfte Metod (Urval, Datainsamling 

& Analys) 
Deltagare 

& Bortfall 
Resultat Kvalité 

Sharrock, J. & 

Happell, B. 
 

2006, 

Australien, 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Competence 

in providing 

mental health 

care: a 

grounded 

theory 

analysis of 

nurses' 

experiences. 

Undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskor 

subjektiv 

upplevelse av att 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa. 

Metod: Grundad teori med 

kvalitativ ansats. 

Urval: Subjektivt och teoretiskt 

guidat urval.  

Datainsamling: Genom enskilda 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Med hjälp av en konstant 

jämförande metod. 

4 sjuksköterskor 

deltog, 

könsfördelning 

framgick inte. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

I resultatet framgick det att de 

deltagande sjuksköterskorna 

saknar självförtroende i att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Om 

än deras utbildning även gav dem 

generell kunskap på psykiatriska 

sjukdomar så upplever de sig inte 

vara kunniga i området. 

Skillnader i det holistiska 

helhetstänkandet som lärdes ut i 

utbildningen och hur det går till i 

praktiken lades också märke till. 

 

Grad 1,  

Hög 

kvalité 

Zolnierek, C. 

D. & 

Clingerman, 

E.M. 
 

2012, USA, 

Journal of 

the American 

Psychiatric 

Nurses 

Association 

A Medical–

surgical 

nurse’s 

perceptions of 

caring for a 

person with 

severe mental 

illness. 

 

Undersöka en 

medicinsk-

kirurgisk 

sjuksköterskas 

uppfattning av 

att vårda en 

patient med 

allvarlig psykisk 

sjukdom 

På en allmän 

vårdavdelning.  

Metod: En fallstudie med 

kvalitativ deskriptiv design. 

Urval: Ändamålsriktat, subjektivt 

bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju. 

Analys: Induktiv-innehållsanalys. 

En kvinnlig 

sjuksköterska 

deltog. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

Resultatet blev fyra teman. 

Sjuksköterskan upplevde det 

beskrivna vårdtillfället med 

patienten med psykisk sjukdom 

som en negativ erfarenhet, hon 

kände sig oförberedd och 

situationen fick henne att känna 

sig frustrerad. Patienten störde 

rutinerna och under vårdtillfället 

uppstod även en situation då hon 

kände moralisk stress över sitt 

handlande.  

Grad 2, 

Mellan 

kvalité 

 


