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Sammanfattning 

Bakgrund: Många personer med psykisk störning upplever stigmatisering från samhället 

vilket gör att det är svårare för dem att få arbete, hyreskontrakt och de känner inte att deras 

behov blir tillgodosedda när de söker vård för somatiska problem. En sjuksköterska som 

möter en patient med psykisk störning har en betydande roll i att utforma omvårdnaden så att 

den passar patientens behov. Varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina beslut och 

en viktig uppgift är att motverka fördomar, diskriminering och utanförskap. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med psykisk störning inom den somatiska vården. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med fem kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar från 

databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. 

Resultat: Det förekom rädsla i samband med bemötande av patienter med psykisk störning 

Sjuksköterskor upplevde att de hade bristande kunskap om patienter med psykisk störning och 

ansåg att det ingick för lite utbildning inom ämnet i deras grundutbildning. Sjuksköterskorna 

oroade sig för patientsäkerheten eftersom avdelningarna inte var anpassade för patienter med 

psykisk störning.  

Slutsats: I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade negativa upplevelser i samband 

med vård av patienter med psykisk störning. Sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter 

med psykisk störning i allt större omfattning vilket ställer högre krav på sjuksköterskans roll, 

därav behövs mer kunskap inom ämnet. 
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1. Inledning 
En sjuksköterska som möter en patient med psykisk störning har en betydande roll i att 

utforma omvårdnaden så att den passar patientens behov. Det är av stor vikt att arbeta utifrån 

ett helhetsperspektiv och se till både patienter och till anhöriga. Oberoende var omvårdnaden 

sker så är det viktigt att arbeta hälsofrämjande. Oavsett i vilket hälsotillstånd patienten 

befinner sig i så ska sjuksköterskan medverka till att patientens egna resurser beaktas och tas 

tillvara på. Varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina beslut och en viktig uppgift är 

att motverka fördomar, diskriminering och utanförskap (Skärsäter, 2010). Enligt författarnas 

egna upplevelser har det framkommit en negativ inställning hos vissa sjuksköterskor till att 

vårda patienter med psykisk störning. Utifrån det som observerats genom arbete i den 

somatiska vården och möten med patienter med psykisk störning kan litteraturstudien ge en 

förståelse och i förlängningen ge en bättre vård. 
 

2. Bakgrund 

2.1 Psykiatri då och nu 

Det första hospitalet byggdes år 1826 i Vadstena och där hade läkare ansvar för patienter med 

psykisk störning. Hospitalen var slutna och patienterna levde avskilt från det övriga 

samhället. Hospitalen byggdes som slottsliknande byggnader omslutna av en stor borggård 

och det var för att skydda de sjuka från yttre påverkan men också för att skydda omvärlden 

från de sjuka. Hospitalen placerades i utkanten av städerna eller långt ifrån tätort. Det var 

staten som hade ansvar för hospitalen och därför hade de hela landet som upptagningsområde 

och patienterna fick flytta runt allt efter tillgång på plats. Då många anhöriga kände stor skam 

över sina familjemedlemmars psykiska ohälsa ville de inte ha dem nära inpå sig utan 

patienterna skapade istället nya band med varandra och med de anställda. Många patienter 

begravdes ända in på 1950-talet på hospitalskyrkogårdar. Det kallades hospital ända fram till 

år 1929 då namnet byttes till sinnessjukhus och många fick helgonnamn som till exempel 

Sankta Birgitta och Sankt Lars. De namnen väckte olust hos många äldre eftersom det 

förknippades med platser som personer blev skickade till om de förlorade sitt förstånd. År 

1967 var det landstingen som tog över driften av de tidigare statliga sjukhusen och då byttes 

namnet från sinnessjukhus till mentalsjukhus och senare till psykiatriska sjukhus. Idag har de 

gamla mentalsjukhusen avvecklats och numer finns istället psykiatriska kliniker på allmänna 

sjukhus (Ottosson, 2003; Qvarsell, 1996). 
 

Psykiatrireformen kom år 1995, anledningen till detta var flera. Samhället ville normalisera de 

psykiskt funktionsnedsattas livsvillkor, integrera dem i samhället, förbättra deras 

rehabilitering, förebygga inläggningar och slutföra den avveckling av mentalsjukhus som 

hade påbörjats. Patienter med psykisk störning skulle inte vara kvar på sjukhusen av den enda 

anledningen att de inte hade någonstans att bo. När nya lagar som betalningsansvarslagen 

kom fick kommunen ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter som 

vårdats sammanhängande i mer än tre månader. Därigenom sattes det ett tryck på 

kommunerna att ordna med boendeformer då de annars behövde betala dyra vårdkostnader till 

landstinget. Psykiatrireformen var avsedd att bli en revolution av den psykiatriska vården. Av 

flera olika skäl har den inte bara varit positiv trots att värdegrunden är respekt för allas lika 

värde och rätt har den inte lyckats öka integreringen av de psykiskt sjuka i samhället 

(Ottosson, 2003). 
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2.2 Definition psykisk störning 

Psykisk störning är ett tillstånd som kännetecknas av att det finns avvikelser i upplevelser och 

beteenden. Det som tidigare kallats för psykisk sjukdom har bytts ut mot psykisk störning för 

att markera att ett biologiskt underlag inte kan påvisas vid vissa tillstånd som finns inom 

psykiatrins område (Ottosson & Ottosson, 2007). 

2.3 Definition stigmatisering 

Stigma är ett begrepp som kommer från grekiskan och betyder stick eller märke. Förr blev 

brottslingar, slavar och förrädare märkta för att påvisa att allmänheten skulle undvika de här 

människorna. Märkningen personerna fick tydde på att hen hade en sämre moralisk status än 

de utan märke. Idag är begreppet mer kopplat till socialt utstötta i samhället. Personen som 

tillhör en stigmatiserad grupp anses vara mindre värd (Björkman, 2011). 

2.4 Upplevelser av stigmatisering 

Deltagare i en studie av Angermayer och Schulze (2003) menar att allmänhetens bild av 

personer med psykisk störning är att de upplevs som våldsamma och farliga och att det är 

media som har byggt upp denna bild. Så länge den här bilden finns hos allmänheten gör det 

att personerna med psykisk störning undviker kontakt med andra då de är rädda att bli 

avvisade, de känner sig ofta avfärdade av gamla vänner, släktingar och grannar. De kan ha 

svårigheter att skaffa arbete, få hyreskontrakt och de känner att deras behov inte blir 

tillgodosedda speciellt när de söker vård för sina somatiska problem. De upplever då att deras 

psykiatriska historia väger tyngre och att deras fysiska symtom blir åsidosatta och läkaren 

tänkte direkt skriva in patienten på en psykiatrisk avdelning. 
 

Stigmatisering av personer med en psykisk störning är ett växande problem och enligt en 

artikel skriven av Östman, Erdner och Ershammar (2004) så leder det till hopplöshet och 

isolering hos patienter. De döljer ofta sina symtom och avstår från att söka behandling då de 

själva tar åt sig och känner av allmänhetens stigmatisering. 
 

Orsaker till att personer med psykisk störning ofta stigmatiseras är okunskap och 

desinformation och då spelar media en stor roll (Björkman, 2011). En mediaform som har 

hjälpt till att bygga upp stigmatiseringen av personer med psykisk störning är 

skräckfilmsbranschen. En vanlig missuppfattning som filmens värld bidragit till är hur 

personer med schizofreni porträtteras (Goodwin, 2013). World Health Organization (WHO, 

2015) definierar sjukdomen som en allvarlig psykisk sjukdom där de karaktäristiska dragen är 

tankestörningar, störningar i tal, uppfattning om omvärlden och sig själv, personen kan också 

uppleva psykoser med bland annat hörsel- och synhallucinationer. Däremot definieras 

schizofreni i filmen Schizo som en allvarlig psykisk störning med multipla eller delade 

personligheter (Goodwin, 2013). I massmedia porträtteras ofta personer som begår våldsbrott 

som ”psyksjuka” och det kan späda på allmänhetens stigmatisering att personer med psykiska 

störningar är farliga (Björkman, 2011). 

2.5 Förekomst av psykisk störning 

Den senaste utredningen vad gäller förekomst av psykiska störningar redovisas i 

Folkhälsorapporten från 2009. Den visar att psykiska störningar är vanliga, 20-40 % av 

befolkningen visar tecken på någon form av psykisk störning. Av dem uppskattas att 5-10 % 

behöver psykiatrisk vård men endast 3-4% av de 5-10 % kommer under ett år ha kontakt med 

psykiatrin. Resterande vänder sig till primärvård, specialister eller får inte någon vård alls.  
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År 2013 vårdades 906 871 personer i åldern mellan 0-85 år inom sluten psykiatrisk vård i 

Sverige, 388 486 utav dessa var män och 518 385 var kvinnor. Vårdtid i dagar samma år var 7 

858 928 (Socialstyrelsen, 2015).   

2.6 Personcentrerad omvårdnad 

Slaters (2006) definition på begreppet personcentrerad omvårdnad är att bekräfta patientens 

personlighet och respektera individen. Sjuksköterskan ska ge patienten stöd så att hen kan ta 

egna beslut angående sin hälsa genom att identifiera patientens styrkor och behov istället för 

att se hens svagheter och problem (Edvardsson, 2010). Att se hela människan, bekräfta 

patientens syn på sin sjukdom och vårda patienten ur vårdens alla synvinklar är kärnan i 

personcentrerad omvårdnad. Begreppet personcentrerad vård växte fram i mitten av 1900-

talet av psykologen Carl Rogers. Han ville framhäva personens upplevelse av hälsa utifrån 

dennes synvinkel (Edvardsson, 2010). När personcentrerad vård ges ses både patientens 

emotionella, sociala, praktiska och medicinska behov (Kristensson-Ekwall, 2010). 

Personcentrerad vård handlar om att skapa en jämställdhet mellan sjuksköterskan och 

patienten. Genom att vårda patienten personcentrerat leder det till att patienterna får mer 

rättigheter och möjligheter även om de har svårt att uttrycka sig om sin hälsa (Santamäki-

Fischer, 2010).  

 

2.7 Hälso- och sjukvårdslagen 

 
Ett av Hälso-och sjukvårdslagens (HSL SFS 1982:763), 2 §, mål för hälso- och sjukvården är 

att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och att den ska främja en god hälsa. Vård 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och vården ska först ges till den som har 

det största behovet av den. 

2.8 Problemformulering 

Enligt Angermayer & Schultz (2003) upplever personer med psykiska störningar att deras 

behov inte blir tillgodosedda när de söker vård för sina somatiska problem. Att sjuksköterskan 

vårdar patienten personcentrerat är av betydelse för att patienten ska få sina behov 

tillgodosedda. På grund av den stigmatisering som finns av personer med psykiska störningar 

i samhället kan det vara så att personal som arbetar inom hälso-och sjukvård har förutfattade 

meningar om personer med psykisk störning och undermedvetet ger en annan vård till den 

patientgruppen. För att undersöka om problemet finns i praktiken valdes en litteraturstudie för 

att identifiera sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med psykisk störning. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk störning inom den somatiska vården. 

4. Metod 

4.1 Design 

För att svara på studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie med beskrivande design 

(Forsberg & Wengström, 2013). 
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4.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar till studien söktes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Vid 

sökningarna i databaserna användes ämnesord utifrån syftets nyckelord ”nurses”, ”mental 

disorders”, ”general hospital” och ”experience”. När artiklar som motsvarade studiens syfte 

hittades genomfördes sökningar med nya sökord som återfanns i artiklarnas nyckelord. Nya 

sökord som användes var ”attitude”, ”nurse attitudes”, ”mental health”, ”mental illness”, 

”psychiatric patients”, och ”health workers”. För att utöka sökningarna användes förutom 

ämnesord från CINAHL headings och MeSH-termer även sökning i fritext. Ämnesorden 

kombinerades på olika sätt och vid sökningen användes även de booleska operatorerna AND 

och OR. 
 

I Cinahl och PsycINFO begränsades sökningen genom att använda ”peer reviewed” för att 

endast få vetenskapligt granskade artiklar. I databasen Medline användes inte begränsningen 

”peer reviewed” eftersom artiklarna där redan är vetenskapligt granskade. Andra 

begränsningar som användes i samtliga databaser var ”english language” och ”publication 

date 2000-2015”. En sammanställning av sökningarna gjordes i en sökmatris (bilaga 1). 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier i studien var sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk störning i alla åldrar som vårdas på en somatisk avdelning. 

4.3.2 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistexamen i psykiatri, när patienten 

vårdades inom psykiatrin eller studier som innehöll vård av personer med psykisk störning 

med en specifik sjukdom. 

4.3.3 Urvalsförfande 

I första urvalet lästes samtliga titlar som kom upp vid sökningarna. Totalt gav sökningarna 58 

artiklar. De artiklar som valdes bort hade inte en titel som stämde med studiens syfte. Det var 

studier som handlade om sjuksköterskor som led av psykisk störning, studier som undersökte 

psykiatrisjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk störning, studier där 

en specifik sjukdom nämndes i titeln och studier som fokuserade på de problem som kunde 

uppstå när en patient med psykisk störning vårdas inom den somatiska vården. De 13 artiklar 

som återstod efter urval inkluderades till urval två. Samtliga artiklarnas abstract läses igenom 

i det andra urvalet. De abstract som motsvarade studiens syfte valdes ut. Av de 13 artiklarna 

där abstract lästes valdes sedan nio artiklar vidare till det tredje urvalet. I tredje urvalet 

granskades hela artiklarna flera gånger och de artiklar som hade innehåll i resultatet som 

motsvarade studiens syfte valdes ut till litteraturstudien. Totalt var det nio artiklar som 

användes i studien, fem kvantitativa artiklar och fyra kvalitativa artiklar (bilaga 2). 

4.4 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som inkluderades till studien värderades med hjälp av granskningsmallar 

(Forsberg & Wengström, 2014). Det som granskades i de kvalitativa artiklarna var syfte, 

population, urval, urvalsförfarande, datainsamling och analysmetod. I de kvantitativa 

artiklarna granskades syfte, undersökningsgrupp, mätmetoder och analys. 
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4.5 Analys 

Resultaten analyserades med hjälp av integrerad analys enligt Kristensson (2014). Samtliga 

artiklars resultat granskades individuellt ett flertal gånger av båda författarna. Text från 

studiernas resultat som svarade mot studiens syfte markerades. Resultaten som framkom 

antecknades och sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2). Sedan lästes materialet 

gemensamt igenom och resultat jämfördes vad gällde likheter och skillnader. Därefter 

kategoriserades resultatet till rubriker som presenterades i resultatdelen.   

4.6 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som inkluderades till litteraturstudien kontrollerades av författarna så det fanns 

tillstånd och etiska överväganden godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 

2013). I Sverige regleras etiska tillstånd i etikprövningslagen (SFS 2003:460). Det som ska 

etikprövas är fysiska ingrepp och insamlande av känslig information (Kristensson, 2014). 

Lagens syfte är att skydda individen och respektera hens människovärde (SFS 2003:460, 1 

§,).  Ett informerat samtycke ska lämnas av deltagarna i studien och de ska vara medvetna om 

att de när som helst har rätt att avbryta deltagandet i studien (Kristensson, 2014). Författarna 

av litteraturstudien intygar att resultatet som redovisas bearbetades objektivt för att allt 

resultat som svarade mot syftet skulle komma med i studien. 

5. Resultat 

De rubriker som växte fram under arbetets gång var negativa upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk störning, rädsla för att vårda patienter med psykisk störning, kunskap 

och utbildning har betydelse för attityd, bristande kontroll vid vård av patienter med psykisk 

störning, bristande resurser minskar möjlighet att ge god vård, somatisk avdelning inte 

anpassad för vård av patienter med psykisk störning och kommunikation om psykisk störning 

en utmaning. 

 

5.1 Negativa upplevelser av att vårda patienter med psykisk störning 

Sjuksköterskorna kände att det var lika vanligt att ta hand om patienter med psykisk störning 

som med fysisk sjukdom. Även om det är allt vanligare med personer som har en psykisk 

störning så upplever de att dessa människor har en stämpel och behandlas annorlunda (Arnold 

& Mitchell, 2008). Sjuksköterskorna hade mer negativa attityder mot patienter med psykisk 

störning (Brinn, 2000). När det fanns patienter med psykiska störningar på avdelningen 

förväntade sig de flesta i studien att det skulle uppstå problem och störa den vanliga 

dagsrutinen (Brinn, 2000; Mavundla, 2000). I en studie av Ramritu, Courtney, Stanley & 

Finlayson (2002) uppgav 90 % av deltagarna i studien att de någon gång träffat på problem 

när de vårdade patienter med psykiska störningar på ett allmänt sjukhus. De flest av de 

tillfrågande sjuksköterskorna i Lethoba, Netswera & Rankhumises (2006) studie upplevde att 

patienter med psykisk störning var oförutsägbara, att patienterna krävde mycket 

uppmärksamhet och att allt kretsade kring dem. En del av de tillfrågade upplevde även att de 

med psykiska diagnoser var otrevliga när de talade med andra patienter. I ett par studier 

upplevde sjuksköterskorna att patienter med psykisk störning var till besvär och hindrade 

sjuksköterskorna att utföra sina uppgifter (Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

5.2 Rädsla för att vårda patienter med psykisk störning 

I flera studier framkom det att sjuksköterskorna kände rädsla inför att vårda patienter med 

psykisk störning (Arnold & Mitchell, 2008; Brinn, 2000; Mavundla, 2000; Nkereuwem-
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Chikaodiri, 2009; Reed & Fitzgerald, 2005). Deras rädsla påverkade deras förmåga att utföra 

god vård och deras känsla av sårbarhet ledde till att de undvek den patientgruppen (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

Några sjuksköterskor var rädda när patienterna var oberäkneliga och om de till exempel slog 

med armarna gick de inte fram till dem (Arnold & Mitchell, 2008). I Nkereuwem-Chikaodiris 

(2009) studie visade det sig att det var mer kvinnliga sjuksköterskor än manliga 

sjuksköterskor som kände rädsla inför patienter med psykisk störning. 

 

5.3 Kunskap och utbildning har betydelse för attityd 

Några sjuksköterskor upplevde det positivt att vårda patienter med psykisk störning, de 

menade att det gav dem erfarenhet av psykisk störning som bidrog till att de kunde vårda 

patienterna mer holistiskt. De sjuksköterskor som upplevde det positivt att vårda patienter 

med psykiska störningar kände att de var mer trygga i sin sjuksköterskeroll eftersom de hade 

fått utbildning inom området på sitt arbete. Det gjorde att de kände att de hade mer kunskap 

vilket ökade deras förmåga att ge god vård till patienten. De associerade inte psykisk störning 

med personskador eftersom de tolkade beteendet annorlunda än de sjuksköterskor som ansåg 

samma beteende som farligt. Den nya kunskapen gjorde att de fick en bättre sjuksköterska- 

patient relation som hjälpte dem att ge en bättre vård till patienter med psykisk störning. 

Andra sjuksköterskor uttryckte däremot sitt missnöje med att vårda den här patientgruppen 

och de skulle inte göra det om de hade ett val. Deras otillräckliga kunskaper om patienter med 

psykisk störning ansågs bero på bristande utbildning och de saknade även fortlöpande 

utbildning för att övervinna sin oro (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna upplevde 

ofta en stress inför möten med patienten eftersom de kände sig oförberedda (Arnold & 

Mitchell, 2008). Deras ovilja och minskade förståelse för patienter med psykiska störningar 

gjorde att sjuksköterskan istället fokuserade på den medicinska vården som de kände att de 

hade kunskap om (Reed & Fitzgerald, 2005). I en studie av Ramritu et al. (2002) uppgav 50 

% av deltagarna att deras tidigare utbildning innehållit ämnen om barn och ungdomars 

mentala ohälsa men 67 % tyckte inte att den kunskap de hade var adekvat för den psykiatriska 

vård som erbjuds för barn och ungdomar idag. Sjuksköterskor upplevde att de hade bristande 

kunskap i att bedöma psykisk ohälsa (Arrnold & Mitchell, 2008). Det som upplevdes som 

svårast var att veta vilken roll de som sjuksköterskor hade i vården för patienter med psykiska 

störningar, vilka sjuksköterskeinterventioner som var lämpliga, kunskap om de vanligaste 

sjukdomarna och vad de skulle observera (Ramritu et al., 2002). Vissa sjuksköterskor uppgav 

också att de hade bristande kunskap i att ge information till anhöriga om patienter med 

psykisk störning då deras utbildning i psykiatri var begränsad (Moxham et al., 2010). 

Sjuksköterskorna i studien av Buckley (2010) upplevde att det fanns en bristande 

internutbildning i hur de bäst vårdar ungdomar som har en psykisk störning, 81 % upplevde 

inte att de nuvarande internutbildningarna tog upp något om mental ohälsa, 12,8 % upplevde 

att de inte visste vad de skulle observera hos ungdomarna. Någon hade blivit erbjuden en 

vidareutbildning efter examen från grundutbildningen men flera sjuksköterskor nämnde att 

det behövs mer kurser om psykisk störning redan i grundutbildningen (Arnold & Mitchell, 

2008; Brinn, 2000).   

 

5.4 Bristande kontroll vid vård av patienter med psykisk störning 

Det framkom att några sjuksköterskor inte kände sig bekväma med att vårda patienter med 

psykiska problem trots att de egentligen ville. Sjuksköterskan kände ansvar för att ge säker 

vård men upplevde bristande kontroll vilket skapade en oro för att patienterna skulle skada sig 

själva och andra på avdelningen. Att vårda patienter med psykisk störning ansågs inte 

patientsäkert eftersom sjuksköterskorna inte kunde förutse patienternas beteenden (Reed & 
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Fitzgerald, 2005). De kände sig även ansvariga för övriga patienters säkerhet (Mavundla, 

2000). Att inte kunna kontrollera situationen som sjuksköterskorna kände ansvar för gjorde att 

de fick minskat emotionellt välbefinnande och ökad oro (Reed & Fitzgerald, 2005). Det fanns 

en oro att patienterna skulle börja vandra omkring på avdelningen och gå vilse. 

Sjuksköterskorna upplevde då en svårighet att vårda övriga patienter som kan behöva mycket 

tillsyn relaterat till försämrat medicinskt tillstånd (Mavundla, 2000).  

 

5.5 Bristande resurser minskar möjlighet att ge god vård 

Det framkom att personalbrist, trånga lokaler och överbeläggningar var ytterligare faktorer 

som gjorde det svårt för sjuksköterskorna att ge god vård till patienter med psykisk störning 

(Mavundla, 2000). Sjuksköterskorna upplevde bristande stöd från arbetsgivaren och kände att 

deras oro inte togs på allvar (Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). Bristen på resurser 

gjorde att de fick ta hand om problem som uppstod.  Det skapade en otrygghet vilket 

medförde att de kände sig utsatta på en osäker arbetsplats (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Patienter med psykiska störningar upplevdes som en extra belastning för personalen då deras 

arbetssituation redan var krävande. Sjuksköterskorna kände att det var deras ansvar att skydda 

patienten från att skada sig själva men ansåg att det inte fanns tillräckligt med resurser för att 

ta på sig en skyddande roll (Arnold & Mitchell, 2008). Sjuksköterskan hade inte uppsyn över 

patientrummen från sin expedition och det fanns då en oro för att patienten kunde finna 

många tillgängliga redskap som hjälpmedel i syfte att skada sig (Arnold & Mitchell, 2008; 

Reed & Fitzgerald, 2005). De kände mer oro för att någonting skulle hända när de arbetade 

sena kvällspass eftersom det då var mindre personalstyrka och svårare med uppbackning om 

det skulle behövas (Reed & Fitzgerald, 2005). En annan bidragande orsak som minskade 

patientsäkerheten ansågs vara bristen på tid (Reed & Fitzgerald, 2005; Lethoba et al., 2006). 

Däremot i en studie gjord av Nkereuwen-Chikaodiri (2009) trodde 61 % av sjuksköterskorna 

att patienter med psykisk störning på avdelningen inte skulle vara en fara för andra patienter. 

Några av sjuksköterskorna upplevde att det skulle behövas extra personal när de vårdar en 

ungdom med psykisk störning eftersom det tog längre tid, de tyckte också det skulle tas in en 

legitimerad psykiatrisjuksköterska (Buckley, 2010).  

 

5.6 Somatisk avdelning inte anpassad för vård av patienter med psykisk störning 

Psykiska problem är inte huvudinriktningen på en akut vårdavdelning därför fokuserades 

vården på patientens akuta behov och den sjukdom som patienten sökte för, för att sedan 

skicka hem patienten trots att de hade psykisk störning (Arnold & Mitchell, 2008). Många 

sjuksköterskor i studierna tog upp sin oro över att avdelningen inte var anpassad till patienter 

som har en psykisk störning (Moxham et al., 2010; Ramritu et al., 2002; Reed & Fitzgerald, 

2005). När patienter blev aggressiva eller högljudda på avdelningen påverkade det störande 

ljudet den lugna atmosfären som då upplevdes som ett problem för både för sjuksköterskornas 

arbetsmiljö och för övriga patienter som behövde vila (Mavundla, 2000). Den här oron 

manifesterades på olika sett bland annat en oro för patienterna med psykiska problem, de 

övriga patienterna, sekretessen och att patienterna med psykiska problem ansågs lättare bli 

uttråkade på avdelningen (Moxham et al., 2010). I en studie av Buckley (2010) undersöktes 

hur sjuksköterskor upplevde att vårda barn mellan fyra och arton år med psykisk störning på 

en barnavdelning. Av de sjuksköterskor som deltog i studien upplevde 86,6 % att barn och 

ungdomarna ska vårdas på speciella avdelningar avsedda för deras behov. I studien av Reed 

& Fitzgerald (2005) visade det sig att sjuksköterskorna tyckte det var bra att patienter med 

psykisk störning vårdades på en allmän avdelning eftersom det bidrog till att psykisk sjukdom 

blev mer accepterat hos allmänheten. Enligt Nkereuwen-Chikaodiri (2009) uppgav 53 % av 

sjuksköterskorna att de inte skulle vilja arbeta på en avdelning som låg bredvid en psykiatrisk 
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avdelning, trots det tyckte de flesta att psykiatriska avdelningar skulle finnas på sjukhuset och 

inte vara lokaliserade utanför sjukhusområdet.  

 

5.7 Kommunikation om psykisk störning en utmaning 

Det fanns motstridiga känslor från deltagarna om att prata med patienter och anhöriga om 

patientens psykiska hälsa. Några tyckte att det var en viktig del i patientens vård att prata 

medan andra tyckte att det var onödigt att ta upp ämnet eftersom det kunde komma fram fler 

problem (Arnold & Mitchell, 2008). En del av deltagarna upplevde att legitimerade 

psykiatrisjuksköterskor var bättre lämpade att ge information till familjer (Moxham et al., 

2010). Däremot så upplevde 73 % i studien av Ramritu et al. (2002) att de inte hade svårt att 

kommunicera med patienter och rapportera över patienterna som upplevde emotionella 

problem till sina kollegor. Flera sjuksköterskor undvek att ha samtal med patienten på grund 

av deras oro att göra fel, men när de kände att det fanns stöd och hjälp att få vid behov 

minskade deras rädsla och oro. När sjuksköterskan kände att de behärskade situationen ägna 

de mer tid till att prata med patienterna (Reed & Fitgerald, 2005). Sjuksköterskorna i studien 

gjord av Moxham et al. (2009) upplevde en god kommunikation med den konsulterande barn- 

och ungdomspsykiatrikern och de kände sig trygga att be om råd och få information. De fick 

en ökad förståelse för psykisk ohälsa och gjorde att samtal med patienterna förbättrades.  

 

5.8 Resultatsammanfattning  

 
Sjuksköterskor hade negativa upplevelser av att vårda patienter med psykisk störning inom 

den somatiska vården. Det förekom rädsla i samband med bemötande av den här 

patientgruppen. Sjuksköterskor upplevde att de hade bristande kunskaper om patienter med 

psykisk störning och ansåg att det ingick för lite utbildning inom ämnet i deras 

grundutbildning. En annan bakomliggande orsak till sjuksköterskornas negativa upplevelser 

var att avdelningarna inte var anpassade för patienter med psykisk störning vilket medförde 

att sjuksköterskorna kände att de hade bristande kontroll vilket medförde att de oroade sig 

över patientsäkerheten.   

 

De sjuksköterskor som upplevde det positivt att vårda patienter med psykiska störningar 

upplevde det som ett tillfälle att få mer erfarenhet. Därmed kunde de få mer kunskap i att 

vårda patienten mer holistiskt. De upplevde även att om de fick hjälp och stöd vid svårigheter 

i omvårdnaden så kände de sig mer trygga vilket minskade oron.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. 

En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare publicerad vetenskaplig litteratur 

(Kristensson, 2014).   

 
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO som är databaser som 

innefattar omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda flera databaser 

som är inriktade på omvårdnad ökas möjligheten att finna adekvata artiklar (Henricson, 

2012). Sökorden som användes var syftets nyckelord som översattes till Mesh-termer med 

hjälp av Svenska Mesh för att få rätt sökord. Sedan användes Cinahl headings och Mesh-
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termer i respektive databas för att identifiera deras ämnesord. Booleska operatorerna AND 

och OR användes för att finna studier som svarade mot studiens syfte. När de booleska 

operatorerna används kopplas orden samman. Används AND så begränsas sökningen med 

artiklar som innehåller alla sökord som kopplas samman, det blir en smalare sökning. Om 

sökorden däremot kopplas samman med OR breddas sökningen eftersom artiklarna endast 

innehåller ett av orden (Forsberg & Wengström, 2013). 
 

Till litteraturstudien valdes studier som hade “publication date 2000-2015” vilket inte behöver 

vara en svaghet i studien. Då upplevelser troligtvis inte ändrats de senaste 15 åren eftersom 

psykiatrireformen kom på 90-talet och efter det har inte några större förändringar skett inom 

psykiatrin. Två av studierna var från 2000 (Brinn, 2000; Mavundla, 2000) och en studie var 

från 2002 (Ramritu et al., 2002) och resten var publicerade efter 2005. Samtliga studier som 

valdes ut skulle vara på engelska eftersom det är ett språk som författarna till litteraturstudien 

behärskar. Däremot kan texten ha tolkats fel vid översättning eftersom engelska inte är 

författarnas första språk. 
 

Inklusionskriterier till studien var patienter med psykisk ohälsa i alla åldrar som vårdas på en 

somatisk avdelning. Författarna till studien diskuterade om en viss ålderskategori endast 

skulle bli inkluderade men ålderspannet kunde dock vara interessant att behålla för att 

undersöka ifall det fanns liknande upplevelser av att vårda patienter med psykisk störning i 

alla åldrar. Det kan även vara positivt att se om sjuksköterskor som vårdar barn och ungdomar 

med psykisk störning har samma upplevelser som sjuksköterskor som vårdar vuxna patienter 

med psykisk störning. 
 

Då urvalet av vetenskapliga artiklar inom ämnet var begränsat inkluderas både kvantitativa 

och kvalitativa studier. En positiv aspekt med att ha gjort en systematisk litteraturstudie där 

artiklar med olika ansatser använts är att mer data från flera olika typer av vetenskapliga 

studier har sammanställts för att ge svar på syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) så 

är det en fördel då det belyser det specifika fenomenet ur olika perspektiv och oavsett det 

visar på liknande resultat. En av artiklarna (Buckley, 2010) hade en mixed metod och där 

valdes både den kvalitativa och den kvantitativa delen att användas till studien. I en studie 

deltog förutom sjuksköterskor även annan vårdpersonal som undersköterskor och läkare 

(Nkereuwem- Chikaodiri, 2009) men till denna studie inkluderades det endast upplevelser 

som beskrevs av sjuksköterskor.  

 

Tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat är beroende av de inkluderade studiernas 

vetenskapliga kvalitet. En granskning av de inkluderade studierna visade att metod vad gäller 

datainsamling varierar mellan studierna. Av de kvalitativa studierna har två studier använt sig 

av fokusgrupper och två studier har använt sig av individuella intervjuer. I de kvantitativa 

studierna användes enkäter som datainsamling varav två studier inte hade ett validerat 

mätinstrument. Samtliga studier utan en genomfördes på endast ett sjukhus.  
 

De artiklar som inkluderades till studiens resultat var från tre olika världsdelar vilket kan ses 

som en styrka för studien eftersom snarlika upplevelser gick att se hos sjuksköterskor som 

vårdar patienter med psykiska störningar inom den somatiska vården. 

 

Till studien valdes integrerad analys som analysmetod, författarna granskade till en början 

studiernas resultat individuellt vilket av författarna anses vara en styrka eftersom påverkan av 

varandra inte har förekommit. Det här tillvägagångsättet stärker kvalitén på den här studiens 

resultat. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskan hade negativa upplevelser i samband med att vårda 

patienter med psykisk störning. Det var många som kände rädsla vilket begränsade 

sjuksköterskans förmåga att ge patienterna en god vård. Resultatet visar också att det var 

vanligt att sjuksköterskorna undvek att ha samtal med patienten, vilket kan medföra en 

negativ påverkan på vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det ställs högre krav 

på sjuksköterskan i mötet med en patient som har en psykisk störning (Skärsäter, 2009). 

Kunskapsbrist hos sjuksköterskan kan hämma kommunikationen. Det är genom samtal mellan 

sjuksköterskan och patienten som en relation skapas (Andersson, 2013). För att skapa en god 

relation till patienten är det viktigt att patienten känner att sjuksköterskan lyssnar och finns 

där som ett stöd (Skärsäter, 2009). För att kunna ge god vård till en patient med en psykisk 

störning som vårdas på en somatisk avdelning bör vården vara personcentrerad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Uteblir vårdrelationen kan inte den vård sjuksköterskan ger 

patienten bli personcentrerad. Enligt HSL (SFS 1982:763), 2 §, ska i första hand patientens 

hälsa prioriteras och aldrig avvika från principen att alla människor har lika värde. Vården ska 

även utformas efter patientens behov. Sjuksköterskans undvikande av den här patientgruppen 

leder till ytterligare ökning av den stigmatisering som redan finns i samhället. 

 

Det framkom från resultatet att sjuksköterskorna upplevde bristande kunskaper och 

otillräcklig utbildning inom psykiatri. Bristen på kunskap medförde att sjuksköterskorna 

kände sig oförberedda i mötet med patienter som hade en psykisk störning. Flera 

sjuksköterskor uppgav att de ville ha mer psykiatri i deras grundutbildning för att känna 

trygghet i hur de ska bemöta och hantera den här patientgruppen.  Resultatet stärks även av en 

studie gjord av Wand (2010), där beskrivs vikten av mer psykiatri i sjuksköterskeutbildningen 

och även mer praktisk utbildning för att kunna möta patienternas behov i vården. En 

utredning som gjorts av Socialstyrelsen (2009) visar en delad bild av de psykiatrikurser som 

finns på sjuksköterskeutbildningarna i Sverige. Innehållet i dem varierar på grund av intresse 

och den kompetens som finns på universiteten. Kurserna i psykiatri har generellt sett inte ökat 

trots att det görs psykiatrisatsningar inom vården. Regeringens satsning på detta ämne 

återspeglas därför inte i skolorna då några av dem till och med har minskat antal timmar med 

psykiatri undervisning. Studiens resultat stämmer överens med det som socialstyrelsens 

utredning tar upp angående grundutbildningens brister i att förbereda sjuksköterskor i att 

bemöta patienter med psykiska störningar. Ansvaret för att sjuksköterskor ska få mer kunskap 

om psykiatri kan diskuteras. Eftersom sjuksköterskan ofta träffar på patienter med psykisk 

störning inom de flesta vårdinstanserna borde arbetsgivarna tillhandahålla fortsatt utbildning 

inom ämnet. Det är enligt HSL (SFS 1982:973), 29a §, arbetsgivarens ansvar att se till att 

patientens behov i form av trygghet och säkerhet tillfredsställs men samtidigt är det i 

slutändan sjuksköterskans eget ansvar hur arbetsuppgifterna utförs (Patientsäkerhetslagen, 

SFS 2010:659, 2 §). I utredningen gjord av Socialstyrelsen (2009) finner de det oacceptabelt 

att landets utbildningar inte stämmer överens med det behov som finns inom vården idag. De 

anser även att psykiatrikurserna ska öka inom sjuksköterskeprogrammet och att regeringen 

ska tydliggöra hur utbildningen ska läggas upp beträffande omfattning, innehåll och hur 

utbildningarna ska kontrolleras. Ökad kunskap och mer kontakt med den här patientgruppen 

skulle även kunna minska sjuksköterskornas rädsla inför att vårda patienter med psykisk 

störning. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att patienter med psykisk störning skulle vårdas 

på avdelningar som är avsedda för deras behov. Sjuksköterskorna ansåg inte att de somatiska 

avdelningarna var anpassade till den här patientgruppen. Sjuksköterskorna hade inte uppsikt 

över patientrummen från sin expedition och det skapade en oro över att inte märka ifall 
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patienterna skulle kunna ta till redskap att skada sig med. Uppbyggnad av fysisk, psykisk och 

social miljö behövs för att främja säkerhet, bekvämlighet och integritet för patienterna 

(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Avdelningar på sjukhus är ofta anpassade för medicinsk 

vård och medicintekniska behov. Vården har utvecklats till att ha patienten i centrum men det 

har inte funnits med i planeringen av avdelningarnas miljö. Hur avdelningen är utformad 

påverkar patientsäkerheten och patientens välbefinnande. Får patienten minskat välbefinnande 

påverkar det patientens förmåga att vara delaktig i vården (Rashid, 2006). Som sjuksköterska 

kan det kännas som ett stort ansvar när en patient med psykisk störning läggs in på en allmän 

avdelning då det oftast redan är begränsade resurser inom vården. Sjuksköterskan kan bli mer 

stressad i en redan pressad miljö och det kan ge ett minskat välbefinnande. Bristen på tid att 

förebygga att patienten skadar sig kan leda till ökad stress hos sjuksköterskan. Om patienten 

skulle lyckas skada sig med något redskap de hittat på avdelningen kan det göra att 

sjuksköterskan tar på sig skulden. När en allmän avdelning inte är anpassad för en patient med 

psykisk störning blir det svårt för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat eftersom hänsyn 

inte kan tas till patientens alla behov. Samtidigt kan inte alla somatiska avdelningar anpassas 

efter den här patientgruppen men däremot kan sjuksköterskan försöka optimera vårdtillfället 

genom att till exempel placera patienten i ett vårdrum nära sjuksköterskeexpeditionen.  

 

6.3 Kliniska implikationer 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns ett behov av mer psykiatriutbildning i 

sjuksköterskans grundutbildningar samt internutbildningar i det kliniska arbetet. När en 

person med psykisk störning vårdas på en somatisk avdelning kan det finnas ett behov av stöd 

från specialistutbildad psykiatripersonal för att sjuksköterskan ska känna sig mer trygg i sin 

roll.  

7. Slutsats 
I resultatet framkom det att sjuksköterskan haft negativa upplevelser i samband med att vårda 

patienter med psykisk störning. De upplever bland annat att de har en dåligt förberedande 

utbildning och begränsade internutbildningar. Bristande kunskaper och lite erfarenhet av 

patienter med psykisk störning leder till rädsla inför att vårda patientgruppen. Sjuksköterskan 

kommer i kontakt med patienter med psykisk störning i allt större omfattning vilket ställer 

större krav på sjuksköterskans roll. Därför behövs mer kunskap inom ämnet redan i 

sjuksköterskans grundutbildning för att kunna ge patienten den personcentrerade vård som 

hen har rätt till efter sina egna behov. De upplever även att de somatiska avdelningarna inte är 

anpassade för vård av patienter med psykisk störning och de är oroliga över 

patientsäkerheten.   

8. Fortsatt forskning 
Det finns mycket forskning angående psykiatrisjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk störning. Däremot behövs mer forskning vad gäller 

allmänsjuksköterskans upplevelser av den här patientgruppen eftersom patienter med psykisk 

störning ofta vårdas inom den somatiska vården. Förståelsen för den här patientgruppen 

behöver ökas för att minska den stigmatisering som finns i samhället. 
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England  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att 

vårda psykiskt sjuka 

äldre inom 

akutsjukvård. 

 

Metod/design: Kvalitativ. Grounded 

Theori. 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetade på en akutvårdsavdelning och 

som vårdade äldre med psykisk 

sjukdom. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 

som arbetade inom akutsjukvård. 

Exklusionskriterier: De 

sjuksköterskor som förlorade 

ekonomiskt på att ge av sin tid till 

studien. Sjuksköterskor som inte hade 

anställningsavtal eller de som inte 

regelbundet vårdade äldre patienter 

uteslöts ur studien. 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt 
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sjuksköterskor. 
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Semistrukturerad intervjuer i tre 

fokusgrupper bestående av 14 

sjuksköterskor i varje grupp. 
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transkriberades sedan gjordes en 

tematisk analys. 
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population, tydliga inklusions- 
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syfte. Tydligt beskriven 
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enbart gjord på ett sjukhus. 

Bortfall ej beskrivet. 

Sjuksköterskornas ålder och kön 

framgår ej. 

Sjuksköterskorna kände att det var 

vanligt förekommande med psykisk 
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fokuserades mest på den sjukdom som 
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påverkade deras förmåga att utföra god 

vård och deras känsla av sårbarhet ledde 

till att de undvek den patientgruppen. 

Patienter med psykiska störningar 

upplevdes som en extra belastning för 

personalen då deras arbetssituation redan 

var krävande. Oro för patientsäkerheten 

fanns. 
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mental illness: general nursés 

attitudes and expectations. 

Nursing Standard, 14, 27, 32-

36.  

England. 

 

 

Syftet var att mäta 

sjuksköterskornas emotionella 

reaktioner och förväntningar 

vid vård av patienter med 

diabetes och en psykiatrisk 

diagnos. 

 

Metod/Design: Kvantitativ, 

deskriptiv design.  

Population: 200 sjuksköterskor 

som jobbade på allmänmedicinska- 

och kirurgiska avdelningar på tre 

sjukhus. 

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

Urval: Frågeformulär skickades ut 

till 200 sjuksköterskor. Författarna 

har gjort ett eget frågeformulär som 

är löst baserat på en enkät från en 

tidigare studie. 

Slutlig studiegrupp: 65 

sjuksköterskor. Som medel hade 

sjuksköterskorna 5,8 veckors 

erfarenhet inom psykiatrin. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studiens styrkor: Stort 

urval. Urval från tre sjukhus 

gör att studiens resultat kan 

vara överförbart. 

Studiens svagheter: Inga 

tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. Ingen 

beskriven medelålder hos 

deltagarna eller hur många 

män respektive kvinnor. 

Bekvämlighetsurval. Ej 

använt validerat 

frågeformulär. 

Sjuksköterskorna var rädda för 

personer med psykisk störning. 

Sjuksköterskorna ansåg att de 

behövde mer utbildning för att 

vårda patienter med psykisk 

störning. Sjuksköterskorna hade 

mer negativa attityder mot 

patienter med psykisk störning. 

De förväntade sig mer 

aggressivt och störande 

beteende från den här gruppen 

av patienter. 
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Buckley, S. (2010). Caring for 

those  with mental health 

conditions on a children’s ward. 

British Journal Of Nursing, Oct 

28-Nov 10;19(19):1226-30. 

 

England 

Artikeln handlar om 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

barnavdelning och 

deras upplevelser av 

att vårda barn med 

psykisk ohälsa. 

Design: Kvantitativ enkätstudie.  

Population: Sjuksköterskor som arbetar på 

en barnavdelning. 

Inklutionskriterier: Framgår ej. 

Exklusionskriterier:  

Framgår ej. 

Urvalförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval: 70 sjuksköterskor från två 

barnavdelningar. 

Datainsamling: Enkät med slutna 

respektive tre stycken öppna frågor. 

Enkäten som användes var ett validerat 

instrument där små ändringar gjordes för 

att passa den irländska kontexten. 

Slutlig studiegrupp: 39 sjuksköterskor. 

Varav 26 var barnsjuksköterskor, 11 

allmänsjuksköterskor, en som hade både 

barn-och psykiatriutbildning och en som 

var psykiatrisjuksköterska. 

Analysmetod: Deskriptiv analys av 

statistik och innehållsanalys av den 

kvalitativa delen.  

 

Studiens styrkor: Både 

statistik och upplevelser. En 

prövad och väl utvecklad enkät 

användes och frågorna 

utvecklades för att passa 

studiens demografi.   

Studiens svagheter: Då studien 

hade ett bekvämlighetsurval kan 

det vara svårt att generalisera 

fynden och det var ett stort 

bortfall från 70 tillfrågade till att 

få in endast 39 enkäter. 

Inklusion- och 

exklusionskriterier framgår ej. 

Inget tydligt syfte. 

De flesta i studien 66,6% var 

inte nöjda med deras förmåga 

att vårda personer med psykisk 

störning.  

De upplevde att patienter med 

psykisk ohälsa kan vara 

våldsamma och ta mycket tid 

och energi.  

De upplevde att dessa patienter 

skulle vårdas på separata 

ungdomsavdelningar.  

De upplevde att det var svårt att 

inte veta vad de skulle 

observera, inte veta vilka 

interventioner som var lämpliga 

och de hade bristande kunskap 

om de vanligaste diagnoserna. 

Några av sjuksköterskorna 

upplevde att det skulle behövas 

extra personal då de vårdar en 

ungdom med psykisk störning 

då det tog längre tid, de tyckte 

också att det då skulle tas in en 

legitimerad 

psykiatrisjuksköterska. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

det fanns bristande 

internutbildningar i hur de bäst 

vårdar ungdomar med psykisk 

störning.              
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Lethoba, K.-G., Netswera, F.-G. 

& Rankhumise, E. (2006). How 

professional nurses in a general 

hospital setting perceive 

mentally ill patients. Curationis, 
Nov;29(4):4-11.  

Sydafrika.  

 

Att beskriva professionella 

sjuksköterskors uppfattningar 

om att vårda psykiskt sjuka 

människor i en allmän 

sjukhusmiljö. 

Design: Kvantitativ design 

Population: 225 sjuksköterskor 

som arbetade på sjukhuset. 

Inklutionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

med minst två års 

arbetslivserfarenhet. 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som jobbade 

natt, var föräldralediga, som 

studerade eller som var 

sjukskriva exkluderades. 

Urvalförfarande: Klusterurval. 

Urval: 170 enkäter lämnades ut.  

Datainsamling: Enkäter. 

Slutlig studiegrupp: 124 

sjuksköterskor svarade på 

enkäten. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studiens styrkor: Stort urval 

med litet bortfall. Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. Tydligt 

beskrivet syfte. 

Studiens svagheter: 

Klusterurval kan medföra 

systematiska fel. Enkäten var 

inte ett validerat mätinstrument. 

Studien hade inte tydligt 

beskrivit deltagarnas ålder och 

kön. 

Redovisning av de statistiska 

fynden var inte tydligt 

beskrivet. 

En del av de deltagande 

sjuksköterskorna upplevde att 

patienter med psykisk störning 

vill ha mycket uppmärksamhet 

och att allt ska kretsa kring dem. 

De flesta av deltagarna 

upplevde att psykiskt sjuka 

patienter var oförutsägbara. En 

del upplevde också att de 

psykiskt sjuka patienterna var 

otrevliga när de talade med 

andra patienter och 

sjuksköterskorna kunde känna 

att de inte hade tid att vårda 

patienter med psykiska 

sjukdomar. 90 % av deltagarna i 

studien uppgav att de någon 

gång träffat på problem när de 

vårdade patienter med psykiska 

störningar på ett allmänt 

sjukhus. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Mavundla, T.-R. (2000). 

Professional 

nurses´perception of 

nursing mentally ill 

people in an general 

hospital. Journal of 

Advanced Nursing, 

32(6), 1569-1578. 

 

Sydafrika 

Syftet med studien var att 

undersöka och beskriva 

allmänsjuksköterskans 

uppfattning av omvårdnad av 

patienter med psykisk 

sjukdom. 

Metod/design: Kvalitativ, 

explorativ/deskriptiv design. 

Fenomenologi. 

Population: 800 sjuksköterskor 

anställda på ett sjukhus i Durban och 

som kommer i kontakt med patienter 

som har en psykisk sjukdom. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 

vid alla avdelningar även 

mottagningar. Både män och kvinnor 

mellan 25-65 år. Minst två års 

arbetslivserfarenhet. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor 

som är registrerade hos 

Sydafrikanska Nursing rådets 

psykiatriska sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor med en annan etnisk 

bakgrund. 

Urvalsförfarande: Icke 

slumpmässigt urval. 

Urval: 800 sjuksköterskor som var 

anställda på ett sjukhus i Durban 

tillfrågades att delta i studien. 

Slutlig studiegrupp: 12 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: Individuella 

semistrukturerade intervjuer och 

observationer med fältanteckningar. 

Analysmetod: Först transkribering 

och sedan tematisk analys. 

Studiens styrkor: Tydligt 

syfte. Inklusion- och 

exklusionskriterier samt 

datainsamlingsmetod tydligt 

beskrivet. 

Studiens svagheter: Framgår 

ej tydligt hur de valt ut den 

slutliga studiegruppen. 

Det upplevdes som att patienter med 

psykisk sjukdom var till besvär och 

hindrade sjuksköterskorna att utföra 

sina uppgifter. 

När det fanns patienter med psykisk 

sjukdom på avdelningen förväntade 

sig de flesta i studien att det skulle 

uppstå problem och störa den vanliga 

dagsrutinen. Det fanns en oro att 

dessa patienter skulle börja vandra 

omkring på avdelningen och gå vilse. 

Det upplevdes en svårighet att vårda 

övriga patienter som kan behöva 

mycket tillsyn relaterat till försämrat 

medicinskt tillstånd. När patienter 

blev aggressiva eller högljudda på 

avdelningen påverkade det störande 

ljudet den lugna atmosfären som då 

upplevdes som ett problem både för 

sjuksköterskors arbetsmiljö och för 

övriga patienter som behövde vila. 

Det framkom att även personalbrist, 

trånga lokaler och överbeläggningar 

var ytterligare faktorer som gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna att ge god 

vård till patienter med psykisk 

sjukdom. De kände sig ansvariga för 

andra patienters säkerhet. 

Sjuksköterskorna kände inget stöd 

från arbetsgivaren när de berättade 

om sin rädsla. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Moxham, L., Dwyer, T., 

Happell, B., Reid-Searl, K., 

Kahl, J., Morris., J., & 

Wheatland, N. (2009). 

Recognising our role: improved 

confidence of general nurses 

providing care to young people 

with a mental illness in a rural 

peadriatic unit. Journal of 

Clinical Nursing, 19, (1434-

1442).  

Australien 

 

Att genomföra och 

utvärdera strategier som 

föreslås av 

allmänsjuksköterskor för 

att förbättra hanteringen 

av barn och ungdomar 

med psykiska problem 

som tas emot på en 

pediatrisk enhet vid ett 

allmänt sjukhus. 

Design: Kvalitativ design med 

fokusgrupper. Grounded theory. 

Population: 20 sjuksköterskor som 

jobbade på den allmänna 

barnavdelningen. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 

som jobbade på den allmänna 

barnavdelningen.  

Exklusionskriterier: 

Avdelningschefen exkluderades då de 

anställda skulle känna sig trygga med 

att delge sina känslor öppet.  

Urvalsförfarande: Framgår ej. 

Urval: Sjuksköterskor från en allmän 

barnavdelning.   

Datainsamling: Semistrukturerade 

fokusgrupps intervjuer. 

Slutlig studiegrupp: 18 

sjuksköterskor. 

Analysmetod: Transkribering och 

sedan en tematisk analys.  

Studiens styrkor: 

Datainsamling tydligt 

beskriven. Genomförandet är 

tydligt beskrivet. Deltagarna 

blir citerade. 

Studiens svagheter: Studien 

är enbart gjord på en 

avdelning och fynden kan 

kanske inte tillämpas på andra 

avdelningar. Ej beskrivit 

deltagarnas ålder och kön.  

Sjuksköterskorna upplevde ett 

gott samarbete med barn och 

ungdomspsykiatrikern vilket 

gjorde att de kände att de kunde 

be om råd och information. 

Sjuksköterskorna kände oro 

gällande säkerheten både för de 

patienter med psykisk störning 

och de andra patienterna, då 

avdelningen inte var anpassad.  

Sjuksköterskorna kände en brist i 

sin förmåga att ge stöd till 

familjer. De upplevde att de hade 

brist i utbildning gällande psykisk 

hälsa. En del sjuksköterskor 

kände att det skulle vara utbildad 

personal som gjorde detta. Det 

fanns en oro för patienterna med 

psykiska problem, de övriga 

patienterna, sekretessen och att 

patienterna lätt kan bli uttråkade 

på avdelningen. Vissa 

sjuksköterskor uppger att de har 

en bristande kunskap i att ge 

anhöriga information då deras 

utbildning inom psykiatri är 

begränsad. Några tyckte att 

psykiatrisjuksköterskor var bättre 

lämpade att ge information till 

familjer som hade ungdomar med 

psykiska störningar. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Nkereuwem- Chikaodiri, A. 

(2009). Attitude of health 

workers to the care of 

psychiatric patientes. Annals of 

General Psychiatry, 8:19.  

 

Nigeria  

 

Syftet var att fastställa  

vårdpersonalens attityder till 

vård av psykiatripatienter 

inom sjukhuset. 

Metod/design: Kvantitativ, 

deskriptiv tvärsnittsstudie.  

Population: Vårdpersonal som 

arbetade på ett 

universitetssjukhus. 

Inklusionskriterier: Framgår 

ej. 

Exklusionskriterier: Framgår 

ej. 

Urvalsförfarande: Framgår ej. 

Urval:363 vårdpersonal. 

Slutlig studiegrupp: 362 

sjukvårdspersonal. Ålder 20-58 

år. Medelålder 33.2 år. Män 

n197. Kvinnor n164. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter 

och fokusgrupper under februari 

och mars 2009. Enkäten var 

modifierad och förtestad i en 

tidigare studie samt att 

författarna gjorde en pilotstudie 

med enkäten med tio deltagare. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Studiens styrkor: Stort urval. 

Tydlig analysmetod. Litet 

bortfall samt tydligt beskrivet. 

Studiens svagheter: 

Urvalsförfarande är otydligt 

beskrivet. Inga tydliga 

inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Många kände rädsla vid tanken 

på att ha patienter med psykisk 

sjukdom på avdelningen. 

61% trodde inte att psykiskt 

sjuka patienter på avdelningen 

skulle vara en fara för andra 

patienter. 

53% av sjuksköterskorna skulle 

inte vilja arbeta på en avdelning 

som ligger bredvid en 

psykiatrisk avdelning trots det 

tyckte de flesta att psykiatriska 

avdelningar skulle finnas på 

sjukhuset och inte vara 

lokaliserade utanför 

sjukhusområdet. 

Studien visade att av 

sjuksköterskorna var det fler 

kvinnor än män som kände 

rädsla inför psykiskt sjuka 

patienter. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Ramritu, P., Courtney, M., 

Stanley, T. & Finlayson, K. 

(2002). Experiences of the 

generalist nurse caring for 

adolescents with mental health 

problems. Journal of Child 

Health Care, 6, 229-244.  

Australien 

 

Den här artikeln beskriver 

resultaten av en studie som 

syftar till att identifiera de 

utmaningar som 

allmänsjuksköterskor som 

vårdar ungdomar med 

psykiska problem vid en 

pediatrisk tertiär remiss 

sjukhus står inför, och 

föreslår strategier för att 

övervinna dessa 

utmaningar. 

 

Design: Kvantitativ studie. 

Population: Alla sjuksköterskor 

(n=41) från två avdelningar.  

Inklutionskriterier: Legitimerade 

sjuksköterskor som har vårdat minst 

en ungdom med psykiska problem. 

Sjuksköterskorna var anställda heltid 

eller deltid. 

Exklusionskriterier: Vikarierande 

sjuksköterskor.  

Urvalförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

Urval: 41 sjuksköterskor från två 

avdelningar.   

Datainsamling:. Enkät med 20 

frågor. Författarna använde en 

modifierad validerad enkät. 

Slutlig studiegrupp: 30 

sjuksköterskor. Ålder 21-46 år. 

Kvinnor n29. Män n1.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studiens styrkor: Litet bortfall. 

Tydligt beskrivet syfte. Tydlig 

statistik och tabeller. 

Studiens svagheter: Litet urval 

från endast ett sjukhus. 

Bekvämlighetsurval. 

90% av deltagarna i studien 

upplevde att de någon gång stött 

på problem när de vårdat 

ungdomar med psykiska besvär. 

Det dem upplevde som störst 

problem var att behöva vårda 

ungdomar med psykiska besvär 

på en akutmedicin avdelning. De 

var inte medvetna om 

sjuksköterskans roll. De visste 

inte om vanliga 

sjuksköterskeinterventioner. De 

hade inte tillräckligt med 

kunskap om de vanligaste 

sjukdomarna. Det upplevdes 

svårt att veta vad de skulle 

bedöma. Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i vad som 

skulle observeras. 

Sjuksköterskorna upplevde också 

att avdelningen inte var anpassad 

att vårda patienter med psykiska 

besvär. 50 % av deltagarna 

uppgav att deras tidigare 

utbildning innehållit ämnen om 

barn och ungdomars mentala 

ohälsa men 67 % sa att deras 

kompetens inte var adekvata 

förberedelser för den psykiatriska 

vård som är för barn och 

ungdomar nu. 

 

 

 

    



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               9(9) 

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat  

Reed, F. & Fitzgerald, L. 

(2005). The mixed 

attitudes of nurse´s to 

caring for people with 

mental illness in a rural 

general hospital. 

International Journal of 

Mental Health Nursing, 

14, 249–257.  

 

Australien. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder mot 

patienter med 

psykisk sjukdom 

och hur de påverkar 

vården, de problem 

de associerar med 

att ge god vård och 

effekterna av 

utbildning, stöd och 

erfarenhet. 

 

 

Metod/design: Kvalitativ, deskriptiv 

studie. Grounded theory. 

Population: Sjuksköterskor som vårdar 

patienter med psykisk sjukdom inom en 

medicinsk avdelning. 

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som inte arbetar 

patientnära och sjuksköterskor som hade 

specialistutbildning inom psykiatri eller 

erfarenhet. 

Urvalsförfarande: Stratifierat 

slumpmässigt urval. 

Urval:  

Sjuksköterskor från två avdelningar på 

ett landsbyggds sjukhus med cirka 300 

bäddar som ger 

ett brett utbud av hälso- och 

sjukvårdstjänster till samhället. 

Slutlig studiegrupp:10 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade bandinspelade 

intervjuer. 

Analysmetod: Först utfördes en 

transkribering sen gjordes en tematisk 

analys. 

Studiens styrkor: 

Sjuksköterskorna till 

studien togs ut med 

stickprov där alla 

hade lika stor chans 

att bli valda som 

minskade bias. 

Tydligt syfte. 

Studiens svagheter: 

Inga tydliga 

inklusionskriterier. 

Studien är endast 

gjord på ett sjukhus. 

Ålder och kön på 

deltagare är ej 

beskrivet. 

Några sjuksköterskor upplevde det positivt att vårda 

patienter med psykisk sjukdom eftersom det gav 

dem erfarenhet. De ansåg att vård av psykisk 

sjukdom ingick i omvårdnaden. De ansågs få en 

bättre relation till patienten.  

Flera sjuksköterskor ansåg att det var en uppgift de 

inte hade utbildning för. En del upplevde att 

patienterna inte var följsamma och inte 

samarbetade. Minskad förståelse för psykisk 

sjukdom gjorde att det fokuserades mer på den 

medicinska vården som de hade kunskap om. 

Bristande kontroll skapade en oro för att patienterna 

skulle skada sig. Rädsla för patientsäkerheten fanns. 

Bristande stöd från arbetsgivare. Otillräckliga 

kunskaper om psykisk störning. Flera 

sjuksköterskor undvek att ha samtal med patienten 

för deras oro att göra fel. Några sjuksköterskor 

kände sig inte bekväma med att vårda patienter med 

psykiska problem trots att de egentligen ville. Att 

vårda patienter med psykisk störning ansågs inte 

patientsäkert eftersom sjuksköterskorna inte kunde 

förutse patienternas beteenden. Att inte kunna 

kontrollera situationen som sjuksköterskorna kände 

ansvar för gjorde att de fick minskat emotionellt 

välbefinnande och ökad oro. De kände mer oro för 

att någonting skulle hända när de arbetade sena 

kvällspass eftersom det då var mindre 

personalstyrka och svårare med uppbackning om 

det skulle behövas. Bristen på resurser gjorde att de 

fick ta hand om problem som uppstod och skapade 

en otrygghet vilket medförde att de kände sig 

utsatta på en osäker arbetsplats. De upplevde inte 

att avdelningen var anpassad för att vårda patienter 

med psykisk störning. 

 


