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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa kan innebära psykiska besvär eller psykisk sjukdom, och 

kan variera i allvarlighetsgrad. Det finns ett stort antal olika psykiska sjukdomar, t. ex 

depression, ångest, tvångssyndrom, fobier, olika manier och bipolär sjukdom. Idag 

räknas psykisk ohälsa som ett av de stora folkhälsoproblemen, sedan år 2010 har en 

negativ utveckling i psykiatriska diagnoser sets. Vart tredje besök inom primärvården i 

Sverige utgörs av de med psykisk ohälsa i någon form.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötande från vårdpersonal, och att beskriva de valda artiklarnas 

undersökningsgrupper. 

Metod: Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie baserad på tretton 

vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO,   

Huvudresultat: Resultatet visade att många patienter med psykisk ohälsa upplevde att 

de ofta fick bristande information från vårdgivare, både gällande behandling, läkemedel 

och diagnos. Ofta saknades även svar på varför patienterna fick en viss behandling eller 

läkemedel. Upplevelsen av att möta vårdpersonal som inte verkade bry sig om 

patienterna var vanligt, då uppkom negativa känslor hos patienterna som likgiltighet, 

meningslöshet och besvikelse. I resultatet framkommer att patienter med psykisk ohälsa 

eller sjukdom upplever det positivt med vårdpersonal som respekterar patienters åsikter, 

värderingar och egna mål. Alla inkluderade artiklar i litteraturstudiens resultat 

redovisade antalet deltagare och deras ålder. Könsfördelningen framkom i majoriteten 

av artiklarna. Även till vilken vårdinrättning som patienterna tillhörde redovisades och i 

tio av de inkluderade artiklarna redovisas vilka diagnoser som patienterna hade. Även 

den geografiska spridningen framkommer i alla inkluderade artiklar.  

Slutsats: Det behövs ökad utbildning i psykiatrisk omvårdnad och behandling för all 

vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor. Detta relaterat till att antalet individer med 

psykisk ohälsa ökar i samhället och därmed kommer patientgruppen bli större. Det 

behövs tydliga riktlinjer utöver utbildning. Får inte personer med psykisk ohälsa eller 

psykisk diagnos adekvat behandling samt medicin insatt är det en livshotande sjukdom.  

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, patient upplevelse, bemötande, vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Mental illness can involve both mental trouble or mental disorder and it 

can vary in severity. There are a wide variety of mental illness, such as depression, 

anxiety, obsessive-compulsive disorder, phobias, various manias and bipolar disorder. 

Today counts mental illness as one of the major public health problems, since the year 

2010 has it been a negative trend in psychiatric diagnoses. One of three visits in primary 

care in Sweden consists of those with mental illness. 

 

Aim: The aim of this study was to describe how patients with mental illness 

experiencing treatment by health professionals, and to describe the selected articles 

study groups. 

 

Method: The study was conducted as a descriptive literature study based on thirteen 

scientific articles retrieved from the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. 

 

Main Results: The results showed that many patients with mental illness or mental 

disorder experienced that they often had inadequate information from health care 

professionals, both in terms of treatment, pharmaceuticals and diagnostics. Often 

patients be without even an answer to why the patients received a certain treatment or 

medication. The experience of meeting health care professionals who did not seem to 

care about the patients were normal, then arose negative feelings in the patients, 

indifference, futility and disappointment. The result showed that patients with mental 

illness or disorder experience the positive health workers who respect patients' views 

and their own goals. 

 

Conclusion: We need increased training in psychiatric care and treatment for all health 

professionals, including nurses. This is related to the number of individuals with mental 

illness or mental disorder are increasing in society, and thus will be larger patient group. 

We need clear guidelines in addition to training. Do not people with mental illness or 

mental diagnosis and adequate treatment medical inserted, it is a life threatening 

disease. 

 

Keywords: mental health, patient experience, treatment, health care professionals  
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1 Introduktion 
 

1.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan innebära psykiska besvär eller psykisk sjukdom och kan variera i  

allvarlighetsgrad. De psykiska besvären kan innebära lindrigare symtom på oro eller 

nedstämdhet, till allvarligare symtom som får beteckningen psykiatrisk diagnos 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det finns ett stort antal olika psykiska sjukdomar med 

varierande besvär, t. ex depression, ångest, tvångssyndrom, fobier, olika manier och 

bipolär sjukdom (Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström, 2006). Enligt 

Socialstyrelsen (2010) är depression och ångest syndrom en stor folksjukdom, som kan 

drabba alla människor oavsett ålder. Minst 25% av kvinnorna samt 15 % av männen i 

Sverige förväntas drabbas av behandlingskrävande deppression under sitt liv och 

uppskattnigsvis kommer 25% av  Sveriges befolknig någon gång drabbas av 

ångestsyndrom, samt 1-2% av bipolär sjukdom (Socialstyrelsen, 2010).   

Oavsett vad som orsakar den psykiska ohälsan påverkar det den drabbades liv, individen 

känner plötsligt inte igen sig själv då den energi och lust som kanske fanns tidigare helt 

plötsligt försvinner. Individen har inte längre kontroll över sin tillvaro. Ångesten kan slå 

till när som helst och styr helt plötsligt individens liv (Edberg & Wijk, 2009). Det finns 

en stor rädsla hos individer som drabbas av psykisk ohälsa att förlora kontrollen över 

livet och att individen aldrig mer kommer att kunna tänka klart (Connor & Wilson, 

2006). Det är vanligt att en individ med psykisk ohälsa ofta har somatiska besvär 

parallellt med de psykiska symtomen. Hos individer mellan 16 till 84år är det vanligt att 

drabbas av psykiska besvär som trötthet, sömnbesvär, ångest samt huvudvärk, stress, 

nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordstankar (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Enligt socialstyrelsen (2010) är det vanligt att en individ har flera olika psykiska 

sjukdomar parallellt, depression och ångestsyndrom, samt nedstämdhet med oro är 

förekommande.    

Idag räknas psykisk ohälsa som ett av de stora folkhälsoproblemen och sedan år 2010 

har en negativ utveckling i psykiatriska diagnoser sets (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 

WHO drabbades år 2004 hela 340 miljoner människor i världen (Radfar, Ahmadi, & 

Fallahi Khoshknab, 2014). Vart tredje besök inom primärvården i Sverige utgörs av de 

med psykisk ohälsa i någon form (Skärsäter, 2010). Socialstyrelsen (2010) uppger att 

huvuddelen av vuxna och äldre med nedstämdhet, depression, oro och ångest söker 

samt behandlas inom primärvården. Men att maniska tillstånd och bipolär sjukdom i 

huvudsak behandlas inom den psykiatriska vården. 
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1.2 Att få diagnosen 

När en individ drabbas, startas en process av många funderingar om hur det kommer 

påverka dem, både fysiskt och psykiskt (Skärsäter, 2010). Att som individ få bekräftelse 

på att man drabbats av psykisk ohälsa, kan upplevas som att ha fått en ”etikett”, detta 

kan medföra antingen positiva effekter eller negativa effekter för den drabbade. Vissa 

individer välkomnar diagnosen och ser det som en bekräftelse på att det är en ”riktig 

sjukdom”, att det verkligen finns en orsak till att söka hjälp, samt att det leder till en mer 

acceptans av hela situationen. Medan vissa som får diagnosen direkt förkastar den 

psykiska sjukdomen, vill inte acceptera den och hänvisar till att det är en reaktion på 

livets normala påfrestningar och stress. En anledning till denna reaktion på situationen 

är för att undvika diskriminering från samhället, eller framkallandet av självstigma. Som 

kan uppkomma då individer med psykisk ohälsa umgås med personer som har en 

negativ inställning till psykisk ohälsa (Rüsch, Evans-Lacko, & Thornicroft, 2012). 

 Det finns en hel del studier som visar på att människor i allmänhet har negativa 

attityder mot personer som lever med psykisk ohälsa. Detta skapar en fortsatt 

stigmatisering i samhället, med diskriminering och fördomar som följd. Individer med 

psykiska sjukdomar avhumaniseras från samhället, har mindre status och anses ofta bära 

skulden för sin egen sjukdom (Charles & Jennifer, 2013). De respekteras inte som andra 

individer och förblir ofta offer för negativa personers inställningar (Connor & Wilson, 

2006). Likheter till patienter med psykisk ohälsa när det gäller negativa attityder, ses 

hos patienter med HIV/AIDS. Ofta blir denna patientgrupp avvisade från 

sjukvårdpersonal som i allmänhet uppvisar en negativ attityd och en ovilja att ta hand 

om personer med HIV/AIDS (Pickles, King & Belan, 2009). 

 

 

 1.3 Sjuksköterskans och annan vårdpersonals betydelse 

Vårdpersonalen har till uppgift att stödja, bekräfta, ge sällskap och stötta patienten till 

personlig utveckling inom hälso- och sjukvården. En av de mest centrala delarna i 

psykiatrisk vård är verbal kommunikation mellan vårdpersonal och patienter.  (Rask, 

Brunt, & Fridlund, 2008). Därför bör en sjuksköterska vara kunnig inom psykiatrisk 

omvårdnad för att kunna ge information till patienterna (Hätönen, Kuosmanen, 

Malkavaara, & Välimäki, 2008). Enligt Skärsäter (2010) bemöter sjuksköterskan dessa 
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patienter inom de flesta verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs, inte bara inom 

psykiatrisk verksamhet. Symtombilden är varierande för patienter med psykisk ohälsa, 

utifrån ålder men även kulturella skillnader har en påverkan. Som sjuksköterska kan det 

upplevas som en utmaning i att våga bemöta dessa patienter. En osäkerhet uppkommer 

ofta hos vårdpersonalen när de möter individer med psykisk ohälsa och ska 

kommunicera med individen, ofta för att det finns en rädsla för att säga fel saker som 

kan skada personen. Men detta kan kompenseras genom att visa empati och reagera 

respektfullt mot den man bemöter. Omvårdnad som är sjuksköterskans ansvarsområde 

bygger på en humanistisk grund inom psykiatrin, det gäller att bemöta varje individ 

genom ett personcentrerat förhållningssätt oavsett hälsotillstånd. Att kunna identifiera, 

bedöma och se vilka behov som bör tillgodoses är en huvuduppgift (Skärsäter, 2010).  

Psykiska sjukdomar påverkar inte bara den som har fått diagnosen, utan det är en 

interaktiv process som påverkar alla familjemedlemmar. Detta bör sjuksköterskan känna 

till (Radfar et al., 2014). Utifrån omvårdnadens etiska perspektiv har varje sjuksköterska 

ett moraliskt ansvar för samtliga beslut som tas, samt arbeta för att motverka fördomar, 

utanförskap och diskriminering för denna patientgrupp (Skärsäter, 2010).  Ett gott 

bemötande är i hälso- och sjukvård en av de viktigaste uppgifter som vårdpersonalen 

ska utföra, för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg för alla (Socialstyrelsen, 

2015). 

 

 

1.4 Joyce Travelbee-Interaktionsteori  

Travelbee utgår från att god omvårdnad byggs upp genom en mellan-mänsklig process, 

där interaktionen mellan sjuksköterska och patient är en viktig aspekt (Kristoffersen, 

Nortvedt, & Skaug, 2006). Interaktionen anses enligt Travelbee byggas upp enligt fem 

olika steg, enligt följande: det första mötet, empati och sympati, kontakt, ömsesidig 

förståelse och slutligen framväxt av identiteter. Syftet med modellen är att bygga upp en 

tillit mellan patient och sjuksköterska. Fokus läggs även på empati samt sympati 

(Alligood Raile, 2014). Kommunikation är högt prioriterad i interaktionsteorin då 

patienten genom detta får chansen att dela sina upplevelser samt åsikter med andra. 

Samtalet får då en vårdande effekt på patienten (Kristoffersen et al., 2006).  
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1.5 Begreppsdefinition  

Begreppet Vårdpersonal kommer i föreliggande litteraturstudie innefatta 

sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, läkare samt vårdare. Anledningen till detta 

är att personer med psykisk ohälsa ofta blir vårdade av olika personalkategorier 

(Skärsäter, 2010). 

Begreppet Bemötande handlar enligt Bergh et al. (2012), om hur vårdpersonal närmar 

sig patienten, både fysiskt och mentalt samt hur man omskriver och beskriver denna. 

Som innebär att förstå patientens behov och kunna praktisera detta på ett övertygande 

sätt. Sjuksköterskans bemötande av patienten är väldigt viktig och en central del i 

yrkesutövandet. 

 

 
1.6 Problemformulering 

När en individ drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom förändras tillvaron, helt plötsligt 

blir livet ohanterbart. Det som individen känner samt upplever är skrämmande och svårt 

att förklara i ord till en annan individ inklusive vårdpersonal. Tidigare forskning tar ofta 

upp hur vårdpersonal upplever att behandla, möta eller integrera med patienter som har 

psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Men det finns inte mycket forskning som 

verkligen utgår från hur patienten med den psykiska ohälsan upplever när han eller hon 

söker vård för sina symtom. Därför kommer föreliggande litteraturstudie bidra till 

kunskap som all sjukvårdspersonal bör ta del av. I förhoppning att vårdpersonal ska 

våga bemöta denna patientgrupp och inge en villighet i att vilja lyssna på vad patienten 

upplever. Ett gott bemötande är i hälso- och sjukvård en av de viktigaste uppgifterna 

som vårdpersonalen ska utföra.  

 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever bemötande från vårdpersonal. 

Syftet är också att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupper. 
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1.8 Frågeställningar 

 Hur upplever patienter med psykisk ohälsa bemötande från vårdpersonal? 

 Hur beskriver de valda artiklarna undersökningsgrupperna? 

 

 

2. Metod 

 
2.1 Design  

Deskriptiv design har används i föreliggande litteraturstudie (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Sökstrategi  

      2.2.1 Databaser  

Till denna studie har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna Cinahl och PubMed är två speciellt användbara databaser för 

omvårdnadsforskning, även PsycINFO ingår som en potentiellt användbar databas 

(Polit & Beck, 2012). 

 

      2.2.2 Sökord, sökordskombinationer  

Sökord valdes utifrån föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Använda 

sökord var Mental illness (Fritextsök), Patient experience (Fritextsök), Stigma 

(Fritextsök), Qualitative research (MeSh), Qualitative study (Fritextsök), Treatment 

(Thesaurus), Professional-patient relations (Fritextsök), Mental Disorders (Mesh, 

Headings, Thesaurus), Experience (Fritextsök), Health care professionals(Fritextsök). 

 

 I databasen PubMed genomfördes sökningar med MeSH-term, i Cinahl med "Subject 

Headings" och i PsycINFO genom "Theasaurus". Dessa är ämnesord som bland annat 

leder till att sökningens resultat får fram flera andra kategorier relaterade till det 

ursprungliga ämnesordet (Polit & Beck, 2012). Författarna valde att även genomföra 

fritextsökningar då detta gav ett bredare sökresultat av användbara artiklar.  

Samtliga sökord har i respektive databas kombinerats genom den booleska söktermen 

AND, som enligt Polit och Beck (2012) används för att begränsa och precisera en 

sökning. Begränsningar "Limits" som använts i databaserna PsycINFO och Cinahl var: 

Peer reviewed, publicerade mellan år 2006-2016, samt finnas tillgängliga på engelska. I 
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databasen PubMed användes publicerad mellan år 2006-2016, samt finnas tillgänglig på 

engelska. I Tabell 1 valdes enbart sökningar som genererade i valda artiklar att 

presenteras.  

 

 

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning   

 

 

2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier: Samtliga artiklar som valdes ut till den aktuella litteraturstudien, 

utgörs av empiriska vetenskapliga artiklar, samt att artiklarna anses vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställning. Andra kriterier som valdes inför sökandet av relevanta 

artiklar var att patienterna i artiklarna skulle vara över 18år, erfarenhet av egen psykisk 

ohälsa och personligen varit i kontakt med vårdpersonal för sina symtom. 

Exklusionskriterier: till denna litteraturstudie valdes artiklar med barn och ungdomar 

bort, även litteraturstudier då detta är sekundärkällor och inte relevant till föreliggande  

arbete. 

Databas Söktermer Antal  

träffar 

 

Begränsningar 

(Limits) 

Sökdatum 

Analyserade  

Abstract 

Valda källor  

(Exkl. 

dubletter) 

PubMed 
 

Mental illness (Fri text) 

AND Patient experience 

(Fri text) AND Stigma 

(Fri text) 

252 2006-2016, 

Engelska 

2016-09-10 

252 1 

PubMed Mental illness (Fri text) 

AND Patient experience 

(Fri text) AND 

Qualitative research 

(Mesh)  AND Stigma 

(Fri text) 

67 2006-2016, 

Engelska 

2016-09-20 

67 4 

PsycINFO 
 

Mental illness (Fri text) 

AND Attitude (Fri text) 

AND Qualitative study 

(Fri text) AND  

Treatment (Theasaurus) 

AND Professional-

patient relations (Fri 

text) 

20 Peer reviewed 

2006-2016, 

Engelska 

2016-09-11 

20 3 

Cinahl 
 

Mental Disorders 

(Cinahl Heading)  AND 

experience (Fri text) 

AND Health care 

professionals(Fri text) 

158 Peer reviewed 

2006-2016, 

Engelska 

2016-09-11 

158 5 

Totalt  497  497 13 
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 2.4 Urvalsprocess 

Som ett första steg granskades samt lästes titel och abstract enskilt av författarna på 

samtliga 497 artiklar. Författarna diskuterade med varandra om artiklarna ansågs kunna 

svara på litteraturstudiens syfte samt frågeställning. Artiklarna som ansågs göra det, 

sparades för att abstractet ännu en gång lästes, nu i syfte att kontrollera om de uppfyllde 

litteraturstudiens inklusionskriterier. Ytterligare diskussioner gjordes för att göra en sista 

bedömning till val av artiklar. I urvalsprocessens gång upptäckte författarna att en av 

artiklarna som ansågs svara bra på litteraturstudiens syfte samt frågeställning 

publicerades 2003, samt inkluderade deltagare som var yngre än 18 år. Författarna valde 

att ha med denna relaterat till innehållet i artikeln. 

 Slutligen inkluderades 13 artiklar för vidare granskning av artiklarnas resultat och 

metod del. Urvalsprocessen alla steg beskrivs genom Figur 1. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av urvalsprocessen 

 

497 Artiklar funna via sökning i databaser. 

Titlar granskades, Abstract lästes 

 

137artiklar återstår 

Abstract lästes en andra gång. 

 

 

Totalt: 13 artiklar 

inkluderades i 

litteraturstudien 

360 artiklar exkluderade: då de inte 

svarade på litteraturstudiens syfte 

och frågeställning 

124 artiklar exkluderade och 

dess orsak: 

 
– Uppfyllde inte 

litteraturstudiens 

inklusionskriterier 

– litteraturstudier 

– vårdpersonalens perspektiv. 

– huvudpersonerna utgjordes av 

barn eller ungdomar. 

– inte tillgänglig i fulltext. 

- HIV 

- luftvägssjukdom 

- fosterdiagnostik 

- hemlösa kvinnor 
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2.5 Dataanalys 

Databassökningarna resulterade slutligen i 13 användbara vetenskapliga artiklar. 

Samtliga valda artiklar har granskats utav respektive författare i olika steg. Störst fokus 

lades på artiklarnas metod samt resultatdel eftersom att detta skulle utgöra 

litteraturstudiens resultat. Sedan började analysprocessen av innehållet i artiklarna och 

meningsbärande enheter plockades ut. Detta är enigt Polit och Beck (2012) att föredra 

då helheten från samtliga artiklar omvandlas till mindre hanterbara delar, som slutligen 

bildar huvudteman i arbetets resultat. En sammanfattning av artiklarnas innehåll gjordes 

även i tabellform och presenteras som bilaga 1 (författare, år, land, titel, design och 

eventuell ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod), samt 

bilaga 2 (författare, syfte, resultat). 

När data bearbetades, sammanställdes slutligen resultatet i form av 3 huvudrubriker: 

Negativt bemötande, Positivt bemötande och Kontinuitet. Varav huvudrubriken Negativt 

bemötande bestod av tre stycken underrubriker: Bristande information, Behandlas 

ovärdigt och Att inte accepteras som man är.  

Författarna har även svarat på den metodologiska frågeställningen utifrån att noga 

analyserat varje artikels metod del med fokus på undersökningsgruppen. Resultatet av 

undersökningsgruppen presenteras i bilaga 1, men även i löpande text med rubriken, 

Presentation av artiklarnas undersökningsgrupp.  

 

 

2.6 Etiska överväganden 

I föreliggande litteraturstudie har författarna valt artiklar som anses svara på studiens 

syfte samt frågeställningar. Författarna har inte ändrat innehållet i befintliga artiklars 

text, för att det ska svara på syfte utifrån egen uppfattning eller tycke.   

Samtliga artiklar har granskats objektivt och i enlighet med Polit och Beck (2012) har 

författarna inte plagierat, förfalskat eller konstruerat data till resultatet i föreliggande 

litteraturstudie.  
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3. Resultat 
 

Föreliggande litteraturstudie baseras på 13 artiklar, alla med en kvalitativ ansats. 

Resultatet redovisas i löpande text utifrån följande huvud teman: Negativt Bemötande, 

Positivt Bemötande och Kontinuitet. Temat Negativt Bemötande består av 3 

underrubriker, enligt följande: Bristande information, Behandlas ovärdigt och Att inte 

accepteras som man är.  

Under den sista rubriken: Presentation av artiklarnas undersökningsgrupp, besvaras 

den metodologiska frågeställningen för föreliggande litteraturstudie.  

 De inkluderade artiklarna kommer även presenters i tabell form: se bilaga1 för 

Undersökningstabell och bilaga 2, för redovisning för valda artiklars syfte och resultat. 

 

3.1 Negativt bemötande 

     3.1.1 Bristande information 

Många patienter med psykiska hälsoproblem upplevde att det fick bristande information 

från vårdgivare, gällande behandling, läkemedel och diagnos (McGuinness, Dowling & 

Trimble 2013; Nolan, Bradley & Brimblecombe, 2011; Powell & Clarke, 2006; Phillips 

& Thomas, 2015). Även om information lämnades ut så förmedlades det på ett för 

patienterna olämpligt sätt, det kunde vara i för stora mängder eller på opassande tider då 

patienten inte kunde ta till sig informationen (McGuinness et al., 2013; Nolan et al., 

2011; Phillips & Thomas, 2015). Enligt McGuinness et al. (2011) uppger en patient att 

information gavs ut, men att det var under omständigheter då deltagaren inte alls var bra 

i sitt mående och kunde inte förstå vad det var som pågick. Många patienter upplevde 

att de saknade en tydlig förklaring till varför de fick en särskild behandling, eller i vilket 

syfte de skulle ta ett läkemedel. Oftast berättade bara läkaren att patienterna skulle ta 

läkemedlet, men inte varför (Ayalon & Alvidrez, 2007; Nolan et al., 2011; Powell & 

Clarke, 2006). När patienter begärt information om ett läkemedel, gav läkaren endast 

tryckt information från läkemedelsföretaget (Svanborg, Rosso, Lützen, Wistedt & 

Bäärnhielm, 2008). Bristen på information upplevdes nedlåtande för patienterna, då de 

ansåg att tillräckligt utbyte av information sågs som en viktig del av att visa respekt 

(Graham, Griffiths, Tillotson & Rollings, 2013). Från läkare önskade patienterna mera 

klarhet och förklaring om aktuell behandling, dess mål, samt att de önskade tid till att få 

diskutera sina egna förväntningar. Utan dessa möjligheter uppgav patienterna att de 

tvivlade på en behandlings effektivitet, samt att de såg det som slöseri med tid. Många 
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upplevde läkare som en auktoritet, som fattade beslut om patienterna behandling över 

”huvudet på dem” (van Grieken et al., 2014). 

 

     3.1.2 Behandlas ovärdigt 

Enligt Ayalon och Alvidrez (2007) upplever patienter med psykisk ohälsa, oro samt 

stigmatisering i samband med psykiatrisk vård och behandling. 

Upplevelsen av att inte erkännas i relationer mellan patienter och vårdpersonal var 

vanligt förkommande hos patienter inom olika vårdinrättningar, ofta i samband med att 

personalen var likgiltig, fientlig och ovilliga att förstå hur patienterna faktiskt upplevde 

situationer. Detta ledde till att patienter upplevde samt kände sig avvisad (Ådnøy 

Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør, & Karlsson 2014; Nolan et al. 2011). Oftast 

påpekades att läkare uppträdde på ett för patienten diskriminerande tillvägagångsätt 

(Ådnøy Eriksen et al., 2014; McGuinness et al., 2013; Graham et al., 2013) där läkares 

”veta bäst” attityd var den som ogillades mest (Koekkoek et al., 2010). I Svanborg et al. 

(2008) framkommer det att patienter varit i kontakt med läkare som inte var villiga att 

se till patientens livssituation i sin helhet utan koncentrerade sig bara på en aspekt 

utifrån eget tycke. I flera studier (Ayalon & Alvidrez, 2007; Ådnøy Eriksen et al., 2014; 

Nolan et al., 2011) var det vanligt förekommande att patienter upplevde känslan av att 

inte bli behandlad som en individ, samt inte hade något värde som människa. Det 

förekom även att vårdpersonal skrattade till patienterna, eller sa olämpliga kommentarer 

då de inte trodde patienterna hörde (Nolan et al., 2011). 

Enligt Koekkoek et al. (2010) upplevde patienter att vårdpersonal de mött ibland 

saknade rätt intresse för att ens vilja hjälpa dem. Utan en genuin äkthet från personalen 

ledde det till att patienterna höll sig på avstånd från vårdpersonal, eller började agera på 

ett sätt som uppfattades svårt för personalen. Då fick de höra att de var de ”svåra 

patienterna” (Koekkoek et al., 2010). Ofta kommenterade patienter hur de blivit 

lämnade av vårdpersonal när det befunnits sig på olika vårdinrättningar (McGuinness et 

al., 2013; Ådnøy Eriksen et al., 2014). Känslor som patienterna ofta upplevde när de 

ansågs möta vårdpersonal som inte verkade bry sig, var likgiltighet, besvikelse samt 

meningslöshet till att be om hjälp (Ådnøy Eriksen et al., 2014).   

 

     3.1.3 Att inte accepteras som man är 

Enligt Ådnøy Eriksen et al. (2014) och Koekkoek et al. (2010) studier upplevde 

patienter inom olika vårdinrättningar att de ständigt måste vara ”bra patienter” för att 
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behålla sin kontakt inom vården, eller få fortsatt behandling. Samt hela tiden tänka på 

hur de tilltalade vårdpersonalen, för att hålla sig inom ramen för dessa förhållanden 

(Ådnøy Eriksen et al., 2014; Koekkoek et al., 2010). Patienter i Koekkoek et al. (2010) 

studie upplevde att vårdpersonalen inom psykiatrin ständigt fokuserade på negativa 

konsekvenser, t.ex. självmord och andra självskadebettenden. Men att detta många 

gånger endast stannade vid diskussioner, då de i aktuella situationer när patienter 

utvecklat ett destruktivt beteende inte accepterades av vårdpersonalen.  Detta kan 

relateras till en kvinna som kom in för självmordsförsök i form av överdos. Kvinnan 

vägrar att lämna sin medicin till personalen, då släpptes hon ut från avdelningen med 

medicinen i behåll utan att vårdpersonalen vidtar åtgärder (Koekkoek et al., 2010). Ofta 

blev patienter tillrättavisade av vårdpersonal, när de berättade att de inte upplevde att 

interventioner som gjorts inte gav de stöd emotionellt som vårdpersonal förväntat att det 

skulle göra (Nolan et al., 2011). Patienter upplevde även att vårdpersonal tycktes svara 

enligt deras perspektiv, detta medförde att patienter kände att de inte kunde förmedla 

erfarenheter genom sina egna ord och på sitt eget vis, vilket bidrog till att patienter blev 

passiv i sin relation gentemot vårdpersonal (Ådnøy Eriksen et al., 2014). Även att 

avslöja sin psykiska diagnos för vårdpersonal upplevdes av patienter bidra till mindre 

positiva och stödjande svar, då personal upplevdes bli mera försiktig, nästintill 

nedlåtande (Phillips & Thomas, 2015).  

 
3.2 Positivt bemötande 
Patienter upplever det positivt samt uppskattar personal som är diskret, snäll och 

förstående, de ska även vara lättsamma att prata med samt personliga (Phillips & 

Thomas, 2015). Patienter upplever det som positivt om vårdpersonal respekterar 

patienternas åsikter, värderingar och mål (Ådnøy Eriksen et al., 2014). Patienter uppger 

även att det var högt uppskattat att hamna på vårdinrättningar där vårdpersonal 

tillbringade tid att lyssna på patienten, samt deras problem (Keeley, West, Tutt & 

Nutting, 2014).  Upplevelsen av positiva kommentarer medförde enligt patienterna att 

de fick ett ökat förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal, samt att det även fick en 

positiva inverkan på patientens egen uppfattning om sig själv och hitta alternativa vägar 

i en behandling (Ådnøy Eriksen et al., 2014; Summers & Happell., 2003). Enligt 

patienter är upplevelsen av en hoppfull livssyn oerhört viktigt och att ha vårdpersonal 

som vågar säga att allt kommer bli bra, bidrog positivt (van Grieken et al., 2014).  

Enligt Nolan et al. (2011) bidrog integration mellan patienter och vårdpersonal, samt 

integration patienter emellan till att patienterna fick ökad inblick i vilken hjälp som 
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fanns tillgänglig, samt hur patienterna kunde få möjlighet till att ta del av den. Ofta var 

det sjuksköterskan på vårdinrättningarna som var källan till kontakt och till information 

som gavs från vårdpersonalens sida. De informella samtalen med en sjuksköterska 

upplevdes som mest lugnande för patienterna, i form av att de hjälpte individen till att 

hitta lösningar på sina problem (Nolan et al., 2011).  

 
3.3 Kontinuitet  

Enligt Bilderbeck, Saunders, Price och Goodwin (2013) berättade patienterna hur 

upplevelsen av kontinuitet i vården bidrog till en positivare inställning till vården.  Ökad 

kontinuitet medför att patienter inte behövde återberätta smärtsamma upplevelser, detta 

bidrog till en bättre dialog mellan läkare och patient. Detta bidrog till minskad ångest 

och ökad upplevelsen av trygghet hos patienter (Bilderbeck et al., 2013). Upplevelsen 

av en bristande kontinuitet 

 i vården skapade däremot otrygghet (Phillips & Thomas, 2015), samt ansågs försvåra 

återhämtningen för patienterna (van Grieken et al., 2014). 

 
3.4 Presentation av artiklarnas undersökningsgrupper 

I samtliga inkluderade studier angavs antal patienter. Patienter varierade från 7 stycken i 

Svanborg et al. (2008), till 276 patienter i Summers och Happell (2003) studie. Men 

övervägande delen av studierna hade mellan 10 till 44 patienter (Ayalon & Alvidrez, 

2007; Ådnøy Eriksen et al., 2014; Phillips & Thomas, 2015; Graham et al., 2013; Nolan 

et al., 2011; McGuinness et al., 2013; Koekkoek et al., 2010; Keeley et al., 2014; van 

Grieken et al., 2014; Summers & Happell, 2003; Bilderbeck et al., 2013; Powell & 

Clarke, 2006).  

 

Könsfördelningen angavs i majoriteten av studierna (van Grieken et al., 2014; Powell & 

Clarke, 2006; Summers & Happell, 2003; Ayalon & Alvidrez, 2007; Ådnøy Eriksen et 

al., 2014; Phillips & Thomas, 2015; Graham et al., 2013; Nolan et al., 2011; 

McGuinness et al., 2013; Svanborg et al., 2008; Koekkoek et al., 2010; Keeley et al., 

2014), men uppkom inte i (Bilderbeck et al. 2013). I två av studierna deltog flest 

manliga patienter (Ayalon & Alvidrez, 2007; McGuinness et al., 2013). I Keeley et al. 

(2014), van Grieken et al. (2014), Powell & Clarke (2006), Summers & Happell (2003), 

Ådnøy Eriksen et al. (2014), Graham et al. (2013), Nolan et al. (2011), Svanborg et al. 

(2008) och Koekkoek et al. (2010) fanns flest kvinnliga patienter och i Phillips och 

Thomas (2015) deltog endast kvinnliga patienter (perinatal psykisk hälsovård).  
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Samtliga studier (Ayalon & Alvidrez, 2007; Bilderbeck et al., 2013; Graham et al., 

2013; Graham et al., 2013; Keeley et al., 2014; Koekkoek et al., 2010; McGuinness et 

al., 2013; Nolan et al., 2011; Phillips & Thomas, 2015; Powell & Clarke, 2006; 

Summers & Happell, 2003; Svanborg et al., 2008; van Grieken et al., 2014; Ådnøy 

Eriksen et al. 2014) innehöll uppgifter om patienternas ålder. Majoriteten av studierna 

bestod av patienter över 18år. Förutom i studie (Summers & Happell, 2003) där den 

yngsta patienten hade en ålder på under 16 år. I sju av artiklarna angavs patienternas 

åldersintervall, som sammanlagt varierade från 20 till 66 års ålder (Ådnøy Eriksen et al., 

2014; Graham et al. 2013;Nolan et al. 2011; McGuinness et al., 2013; Svanborg et al., 

2008; Keeley et al., 2014; Powell & Clarke, 2006) med undantag från artikel (Summers 

& Happell, 2003). Medelvärdet för patienterna anges i 5 av studierna (Ayalon & 

Alvidrez, 2007; Graham et al., 2013; Nolan et al., 2011; Koekkoek et al., 2010; van 

Grieken et al., 2014) där den yngsta medelåldern var 38,6 år och den äldsta på 48 år.  

 

I alla inkluderade studier anges vilka vårdinrättningar som patienterna tillhörde. I 

Phillips och Thomas (2015) tillhörde patienterna primärvården samt mödravården, i 

Keeley et al. (2014) och Powell och Clarke (2006) endast primärvården. I Summers och 

Happell (2003) och Nolan et al. (2011) tillhörde patienterna akut mottagning. I van 

Grieken et al. (2014), Ådnøy Eriksen et al. (2014) Graham et al. (2013), Svanborg et al. 

(2008), Koekkoek et al. (2010) tillhör patienterna psykiatrisk öppenvård och dagvård, 

samt i Bilderbeck et al. (2013), Ayalon och Alvidrez (2007) och McGuinness et al. 

(2013) tillhörde patienterna psykiatrisk klinik/slutenvård.  

Även patienternas diagnos framkom i samtliga artiklar förutom i Ådnøy Eriksen et al., 

(2014) där det endast framkommer att patienterna fått samhällsbaserad vård. I Graham 

et al., (2013) framkommer att patienter har allvarligt psykiska problem, i Nolan et al., 

(2011) att patienterna fått slutenvård. I övriga studier bestod diagnoserna av akuta och 

kroniska sjukdomstillstånd, enligt följande: I van Grieken et al., (2014) egentlig 

depression, i Powell och Clarke (2006) ångest syndrom, ätstörning och 

personlighetsstörning, i Bilderbeck et al., (2013) humörinstabilitet hos patienter med 

bipolär sjukdom och borderline personlighetsstörning. I Keeley et al., (2014) 

depression, i Summers och Happell (2003) anpassningsstörning, depression, psykotisk 

episod, personlighetsstörning, missbruk och andra spel missbruk, delirium, PTSD och 

ångest. I Ayalon och Alvidrez (2007) depression, drogmissbruk samt schizofreni, men 
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även andra psykosociala problem och stress, inklusive psykisk ohälsa i familjen, 

missbruksproblem, ofrivillig sjukhusvård, fängelse samt problem med våldsamma 

utbrott. I Phillips och Thomas (2015), schizoaffektiv sjukdom, bipolärsjukdom, ångest, 

paniksyndrom, depression och personlighetsstörning, i McGuinness et al., (2013) 

bipolär affektiv sjukdom manisk, bipolär affektiv sjukdom manisk med psykos, 

kortvarig psykotisk episod. I studie Svanborg et al., (2008) bestod diagnosen av 

comorbid personlighetsstörning och i den sista, studien Koekkoek et al., (2010) ingick 

diagnoserna kronisk depression/dystymi, Post Traumatic Stress Disorders, bipolär 

sjukdom, Attention Deficit Hyperactivity Disorder och alla missbruksstörningar. 

 

Den geografiska spridningen inkluderade europeiska länder som Holland (van Grieken 

et al., 2014; Koekkoek et al., 2010), flera artiklar fanns inom England (Powell & 

Clarke, 2006; Bilderbeck et al., 2013; Phillips & Thomas, 2015; Nolan et al., 2011). Två 

artiklar kom från Australien (Summers & Happell, 2003; Ådnøy Eriksen et al., 2014), 

en artikel från Irland (McGuinness et al., 2013), en från Kanada (Graham et al., 2013) 

men största delen kom från USA (Keeley et al., 2014; Ayalon & Alvidrez, 2007). En 

artikel från Sverige (Svanborg et al., 2008). 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat  

Resultatet visade att många patienter med psykisk ohälsa upplevde att de ofta fick 

bristande information från vårdgivare, både gällande behandling, läkemedel och 

diagnos. Ofta saknade patienterna förklaring till varför de fick en viss sorts behandling, 

eller i vilket syfte de skulle inta ett läkemedel. 

Att inte erkännas i vårdrelationer var något många patienter upplevde, ofta i samband 

med vårdpersonal som var oengagerad gentemot patienterna. Patienter beskrev hur de 

upplevde känslor av likgiltighet, besvikelse och meningslöshet till att be om hjälp när de 

mötte personal som enligt patienternas upplevelse inte brydde sig om dom.  

I resultatet poängterar patienter även vad de uppskattar hos vårdpersonalen, de upplever 

det positivt med vårdpersonal som respekterar patienters åsikter, värderingar och egna 

mål. Positiva kommentarer från vårdpersonal bidrog med ökat förtroende från patienters 

sida gentemot vårdpersonalen, men hade även en positiv inverkan på patientens egna 



 

15 

uppfattningar om sig själv. Ofta var det sjuksköterskan på olika vårdinrättningar som 

var källan till kontakt. Kontinuitet var något som uppskattades högt av patienterna. 

Alla inkluderade artiklar i litteraturstudiens resultat redovisade antalet deltagare och 

deras ålder. Könsfördelningen redovisades i alla utom en artikel. Även till vilken 

vårdinrättning som deltagarna tillhörde redovisades och i 10 av artiklarna beskrevs vilka 

diagnoser som deltagarna hade. I samtliga artiklar framkom den geografiska 

spridningen. 

 

4.2   Resultatdiskussion 
 

4.2.1Negativt bemötande 

      4.2.1.1 Bristande information 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att många patienter med psykiska 

hälsoproblem upplevde att det fick bristande information från vårdgivare, gällande 

behandling, läkemedel och diagnos (McGuinness et al., 2013; Nolan et al., 2011; Powell 

& Clarke, 2006; Phillips & Thomas, 2015). Detta bekräftas genom Hätönen et al. (2008) 

artikel, där patienter med psykiska diagnoser och erfarenhet av psykiatriska 

vårdinrättningar rapporterat att information som de fått från vårdperonal var inadekvat. I 

litteraturstudiens resultat bekräftas av patienter att information getts ut, men i situationer 

då patienterna mådde så dåligt att de inte var mottaglig för informationen (McGuinness 

et al., 2013). Enligt Eldh (2009) artikel bör information som ges i syfte att gynna 

patienten, vara anpassad till den situation som patienten befinner sig i samt är i behov 

av. Detta kan relateras till Travelbee`s omvårdnadstänk, att grunden för en god 

omvårdad kan uppfyllas genom att etablera en mellan-mänsklig relation, där 

kommunikationen har stor betydelse. Där sjuksköterskor samt annan vårdpersonal, 

måste bortse från alla olika diagnos system som finns och i stället fokusera på individen 

som behandlas (Kristoffersen et al., 2006). En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att 

kunna identifiera, bedöma och se vilket behov som bör tillgodoses hos varje individ 

(Skärsäter, 2010). Genom resultatet i litteraturstudien framkommer att patienter ofta 

saknade motivering till varför de fick en speciell behandling, eller en förklaring från 

läkare om varför de skulle ta ett visst läkemedel (Ayalon & Alvidrez, 2007; Nolan et al., 

2011; Powell & Clarke, 2006). Patienter med psykiska diagnoser och erfarenhet av 

psykiatriska vårdinrättningar betonar enligt tidigare forskning samma aspekt då de 

förklarar att de inte fått någon som helst information om medicinering (Hätönen et al., 

2008).  Detta kan förklaras genom Travelbee`s människosyn då hon framhäver att den 
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lidande människan vill finna förklaring på det som skett eller sker. Genom frågor som 

ställs söker patienten svar på varför? Detta är en enligt Travelbee en del av det 

människliga beteendet för att hitta mening i det som sker (Kristoffersen et al., 2006). 

 

 

 

     4.2.1.2 Behandlas ovärdigt 

Enligt Ayalon och Alvidrez (2007) artikel upplevde patienter oro och stigmatisering i 

samband med psykiatrisk vård eller behandling inom psykiatriska vårdinrättningar. I 

Wyder, Bland, Blythe, Matarasso och Crompton (2015) artikel framkommer att 

patienter med psykiska sjukdomar som behövt vara inneliggande på psykiatriska 

vårdinrättningar haft liknande negativa upplevelser genom att de upplevde det som 

skrämmande. Patienter upplevde även att de inte bekräftades i relationer med 

vårdpersonalen, samt hur vårdpersonal hade en attityd av likgiltighet mot patienterna 

(Ayalon & Alvidrez, 2007). Detta kan relateras till Travelbee, som anser att en av 

sjuksköterskans uppgifter är att bryta sig loss från förutfattade meningar om patienten 

och se honom eller henne som han eller hon är som person (Kristoffersen et al., 2006). 

Litteraturstdiens resultat bevisar att patienter upplevde att de blev behandlad som  

ovärdiga personer inom pskykiatriska vårdinrättningar (Ayalon & Alvidrez, 2007; 

Ådnøy Eriksen et al., 2014; Nolan et al., 2011). Detta kan styrkas genom Charles och 

Jennifer (2013) artikel som belyser hur patienter inom pskykiatriska vårdinrätrningar 

behandlas som om de vore av lägre social status och avhumaniseras i den bemärkelse att 

de tas ifrån sina mänskliga rättigheter. Enligt Nolan et al. (2013) artikel förekom det att 

vårdpersonal förlöjligade patienter, i situationer då de inte trodde patienterna var 

närvarande. Det är viktigt att vårdpersonal inte använder sig av ironi och undertoner 

gentemot en psykisk sjuk patient, utan vårdpersonal ska uppvisa ett  professionellt 

förhållningssätt, bland annat genom att bemöta vuxna människor som vuxna och visa 

respekt för en indievids integritet (Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström, 2006).  

I McGuinness et al. (2013) och Ådnøy Eriksen et al. (2014) artiklar framkommer att 

patienter blivit lämnade ensamma på olika vårdinrättningar. När patienterna mötte 

personal som enligt deras upplevelse inte verkade bry sig, kände patienterna likgiltighet 

och besvikelse samt meningslöshet till att be om hjälp (Ådnøy Eriksen et al., 2014). 

 Utifrån Traveelbee`s synsätt på patientens situation så uppstår en ”mellan-mänsklig” 

”akutsituation” om en person hamnar i en destruktiv fas med förtvivlad uppgivenhet och 
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likgiltighet. Nu måste sjuksköterskan ingripa omedelbart, alla reserver som finns inom 

en vårdinrättning ska sättas in, innan patienten utvecklar apatisk likgiltighet som för 

omgivningen kan tolkas som att patienten förlorat livsviljan (Kristoffersen et al., 2006).  

 

     4.2.1.3 Att inte accepteras som man är 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer att många patienter inom 

psykiatriska vårdinrättningar kände att de måste vara ”bra patienter” för att behålla sin 

aktuella kontakt inom psykiatrin och få fortsatt vård (Ådnøy Eriksen et al., 2014; 

Koekkoek et al., 2010). Detta kan relateras till Connor och Wilson (2006) tidigare 

artikel, där pateinter inom psykiatriska vårdinrättningar berättat hur de upplver att 

maktbalans rådde mellan vårdpersonal gentemot patienter, det var ”dem och oss”. 

Patienter upplevde ett behov av att vara de ”snälla pojkarna” och inte de ”stygga 

pojkarna”. Enligt Nolan et al. (2011) artikel framkommer att patienter ofta 

tillrättavisades av vårdpersonal när de berättade om sitt mående, eller påpekade att 

interventioner som gjorts av vårdpersonalen inte haft den positiva inverkan på patienten 

som vårdpersonal hade förväntat sig.  Enligt tidigare forskning Hätönen et al. (2008) 

framkommer att patienter med psykisk ohälsa upplevt ovänlig eller oförskämd 

vårdbehandling, kände sig osäkra på vårdpersonalen och gjorde det även svårt att 

kommunicera med vårdpersonalen (Hätönen et al., 2008).  

 

     4.2.4 Positivt bemötande 

Enligt litteraturstudiens resultat upplevde patienterna det som positivt om 

vårdpersonalen respekterade patienternas åsikter, värderingar och mål (Ådnøy Eriksen 

et al., 2014). Även att hamna på psykiatriska vårdinrättningar där vårdpersonal tog sig 

tid för patienterna, genom att lyssna på deras problem värderades högt (Keeley et al., 

2014). Detta styrks i Wyder et al. (2015) artikel, där patienter uppger att ett av de 

viktigaste inom psykiatrisk vård är att som patient få dela sina indvduella erfarenheter 

med vårdpersonal, samt att vårdpersonalen visar respekt för vem indviden är som 

person. Att ses som en individ är mycket viktigt enligt Connor och Wilson (2006) 

artikel. I föreliggande litteratutustudies resultat framkommer att positiva kommentarer 

enligt patienterna medförde att de fick ett ökat förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonal, samt att det även fick en positiva inverkan på patientens egen 

uppfattning om sig själv och detta medförde det lättare att hitta alternativa vägar i en 

behandling (Ådnøy Eriksen et al., 2014; Summers & Happell, 2003). Detta styrks 
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genom Rask et al. (2008) artikel, där sjuksköterskor inom psykiatrisk verksamhet 

berättar att sjuksköterskan måste ha intresse och ett inbjudande förhållningssät gentemot 

patienter, så att de får en uppfattning om personens inre värld då detta kan påevrka 

patienten till möjlig återhämtning i sin situation. Enligt Powell och Clark (2006) artikel  

samt Nolan et al. (2011) artikel upplevde patienter det som positivt att få möta andra 

patienter som haft liknande bekymmer och återhämtat sig, då detta gav dem livshopp i 

sin egen situation (Powell & Clarke, 2006; Nolan et al., 2011). Begreppet livshopp kan 

relateras till Travelbee, som anser att hopp utöver begrepp som hantera, bära, finna 

mening är förknippat med omvårdnadens mål och syfte. I litteraturstudiens resultat 

framkommer hur god interaktion genom bland annat informella samtal mellan 

sjuksköterska och patient kunde hjälpa patienten att hitta alternativa lösningar på ett 

problem och bidra med lösningar till ett bättre välmående hos patienterna (Nolan et al., 

2011). Detta kan styrkas genom Connor och Wilson (2006) artikel där ett uttalande från 

patienter anser att om det inte finns en relation mellan vårdpersonal och patient så finns 

det heller inget helande i situationen.  

 

     4.2.5 Kontinuitet 

Kontinuitet är något som patienter uttrycker är viktigt inom psykiatriska vårinrättningar 

då detta bidrar till minskad ånegst och ökad trygghet hos patienter (Bilderbeck et al., 

2013). Detta kan styrkas genom Wyder et al. (2015) artikel  där patienter med psykisk 

ohälsa som varit ineliggande inom psykiatriska vårdinrättningar, belyser hur viktigt det 

är att få känna tillit till vårdpersonal innan patienterna vågar öppna upp sig inför dem. 

 

     4.2.6  Diskussion kring den metodologiska aspekten: Undersökningsgrupp  

I föreliggade literaturstudies resultat gjordes en redovsining av samtliga inkluderade 

artiklars undersökningsgrupper, gällande antalet deltagare (patienter), kösfördelingen, 

ålder, vilka vårdinrättning som patienterna tillhörde, vilka diagnoser som ingick och 

slutligen den geogrfiska spridningen. Enligt Polit och Beck (2012) är det möjligt, att 

utifrån syftet på litteraturstudien välja vilka egenskaper som ska inkluderas från 

undersökningsgruppen, oavsett så ska data om undersökningsgruppens egenskaper 

framkomma när en studie gjorts.  

 

Antalet  patienter varierade mellan 7 (Svanborg et al., 2008) patienter till 276 (Summers 

& Happell, 2003) patienter. Det mest förekommande var undersökningsgrupp som 
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bestod av 10 till 44 patienter (Ayalon & Alvidrez, 2007; Ådnøy Eriksen et al., 2014; 

Phillips & Thomas, 2015; Graham et al., 2013; Nolan et al., 2011; McGuinness et al., 

2013; Koekkoek et al., 2010; Keeley et al., 2014; van Grieken et al., 2014; Summers & 

Happell, 2003; Bilderbeck et al., 2013; Powell & Clarke, 2006). Enligt Polit och Beck 

(2012) ska antalet deltagare i en undersökningsgrupp vara beskrivet så att läsaren får en 

klarhet av hur undersökningsgruppen ser ut. Kvalitaiva studiers undersökningsrupper 

består vanligtvis av färre deltagare än kvantitativa studiers undersöknigsgrupper, detta 

kan vara en svaghet för resultatet till föreliggande litteraturstudie. Men författarna anser 

att det var en styrka i att välja kvalitativ data, enligt hänvisning till Polit och Beck 

(2012) är inte antalet deltagare det viktigaste, utan det är vilka personliga erfarenheter 

av det som är relevant för litteraturstudiens syfte som undersöknigsgruppen erfarat som 

är det väsentliga. 

  

Könsfördelningen angavs i alla inluderade artiklar utom en (Bilderbeck et al., 2013). I 

de inkluderade artiklarna där könsfördelningen angavs, framkommer att  majoriteten av 

patienterna utgjordes av kvinnor (Keeley et al., 2014; van Grieken et al., 2014; Powell 

& Clarke, 2006; Summers & Happell, 2003; Ådnøy Eriksen et al., 2014; Graham et al., 

2013; Nolan et al., 2011; Svanborg et al., 2008; Koekkoek et al., 2010). I Phillips och 

Thomas (2015) utgjordes patienterna endast av kvinnor (perinatal psykisk hälsovård). 

Detta kan enligt Polit och Beck (2012) ge en studie minskad trovärdighet samt mindre 

generiliserbarhet till övriga befolkning. Då det ultimata är att ha en undersökingsgrupp 

med spridning vad gäller kön samt ålder.  

 

Samtliga patienter som deltog i undersökningsgrupperna hade en ålder på över 18 år, 

förutom Summers och Happell (2003) studie, där den yngsta patienten hade en ålder på 

under 16 år. I sju av artiklarna angavs patienternas åldersintervall, som sammanlagt 

varierade från 20 till 66 års ålder (Ådnøy Eriksen et al., 2014; Graham et al., 2013; 

Nolan et al., 2011; McGuinness et al., 2013; Svanborg et al., 2008; Keeley et al., 2014; 

Powell & Clarke, 2006). Ålderintervallet beräknat på samtliga undersöknngsruppers 

yngsta patient till den äldsta varierade från 16 år upp till 66 år. Denna vida spridning av 

ålder på deltagare ser författarna till förliggande studie vara en styrka, då Polit och Beck 

(2012) anser att ålderspannat ska vara så brett som möjligt för ökad trovärdighet i en 

studie.  
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 I alla inkluderade studier angavs vilka vårdinrättningar som patienterna tillhörde, vilket 

sammanlagt inkluderade följande: primärvården, mödrarvård, akutmottagning, 

psykiatrisk öppen vård samt dagvård, psykiatrisk klinik/slutenvård.  

Vilka diagnoser som ikluderades i undersökningsrupperna framkom i alla artiklar 

förutom Ådnøy Eriksen et al. (2014) där det endast framgår att patienterna får 

samhällsbaserad vård, Graham et al. (2013) framkom endast att patienterna hade 

allvarliga psykiska problem, i Nolan et al. (2011) framkommer endast att patienterna 

fått slutenvård. I övriga studier bestod diagnoserna av både akuta och kroniska 

sjukdomstillstånd, enligt följande: depressiva sjukdomar, ångest sjukdomar, ätstörning, 

personlighetsstörning, bipolär sjukdom,borderline personlighetsstörning, 

anpassningsstörning, psykotisk symtom, missbruks problematik(spel,drog), delirium, 

PTSD, schizofreni, ofrivillig sjukhusvård, fängelse samt problem med våldsamma 

utbrott, paniksyndrom,comorbid personlighetsstörning, kronisk depression/dystymi. 

Författarna anser att det är en styka i att det är många vårdinrättningar som ingår, samt 

är en bred diagnos vidd. Detta gör studiens resultat trovärdigare i förhållande till att det 

representerar många olika deltagare som betsår av patienter med olika psykiatriska 

diagnoser inklusive olika erfarenhet av vårdinrättningar. Enligt Polit och Beck (2012) 

ger stor spridning i upplevelser hos deltagarna styrka till en studie.  

Den geogrrafiska spridningen framkommer i samtliga artiklar, där följande ingår: 

europeiska länder som Holland, flera artiklar från England, två artiklar från Australien, 

en artikel från Irland, en från Kanada, en från Sverige. Största delen utgjordes av USA. 

Författarna anser att det är en styrka för studiens resultat att inte artiklarna är från 

samma länder då detta ger ett bredare perspektiv och bevis på att människor med 

psykisk ohälsa eller sjukdom, upplever och har liknande erfarenheter av bemötande från 

vårdpersonal inom olika vårdinrättningar världen över. 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

Utifrån litteraturstudiens syfte: Att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

bemötande från vårdpersonal, valde författarna ut artiklar med kvalitativ ansats. Artiklar 

med kvalitativ ansats bygger på kvalitatid data, genom berättande beskrivningr från 

individer (Polit & Beck, 2012).  

De tretton vatenskapliga artiklarna som användes till föreliggande litteraturstudies 

resultat, valdes ut från databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Databserna Cinahl 

och PubMed är två stora databaser inom ämnet omvårdnad, men även PsycINFO är 
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högt användbar (Polit & Beck, 2012), detta anses som en styrka att de inkluderade 

artiklarna sökts fram i dessa. 

Sökorden som användes valdes ut från föreliggande litteraturstudies syfte samt 

frågeställningar. Samtliga sökord som valdes i respektive databas kombinerades med 

den booleska söktermen AND, som enligt Polit och Beck (2012) begränsar och 

specificerar en söknig. Detta anser författarna underlätta sökningen av relevanta artiklar. 

Författarna använde sig av enstaka MeSh, Thesaurus och Headings termer i sin sökning, 

relaterat till att Fri text sökning utgjorde att bredare resultat av relevanta artiklar till 

litteraturstudien. 

 

Sökningarna av artiklarna begränsades till enbart artiklar som var Peer reviewd, 

publicerade mellan år 2006 till 2016, samt tillgängliga på engelska. Att använda sig av 

artiklar som är Peer reviewed anses som en styrka för litteraturstudien då dessa är 

artiklar som granskats av flera olika forskare innan de publicerades (Polit & Beck, 

2012). Att inkluderade artiklar ingick i publikationsperioden år 2006 – 2016 är för att 

författarna intresserade sig för den aktuella forskningsöverblicken, enigt Polit och Beck 

(2012) medför ny forskning ökad trovärdighet till litteraturstudien. En av de inkluderade 

artiklarna publicerades år 2003 och hade en patient i undersökningsgruppen som var 16 

år. Detta kan ses som en svaghet i att artikeln är publicerad utanför publikationsperioden 

som angivits, samt att deltagaren var under 18 år, som tidigare nämndes som ett av 

inkulsionskriterierna. Men författarna beslutar att istället se det som en styrka, i syfte att 

det  ökar ålderintervallet inom undersökningsgrupperna, detta ökartrovärdigheten i 

litteraturstudiens resultat.   

 

 
4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie är betydande för sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal 

som möter patienter med psykisk ohälsa. Syftet med litteraturstudien är att ge en inblick 

över hur patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom upplever bemötande från 

vårdpersonal. Bemötande är av största vikt när en patient med psykisk ohälsa ska få 

behandling inom hälso- och sjukvården. Det gäller att se personen bakom diagnosen och 

tillsammans med patienten identifiera vilka behov som finns, gällande behandling och 

medicinering. Det gäller att anpassa informationen som ges ut utifrån patientens 

sinnestillstånd, ge tid för samtal och bygga upp en god relation, där patienten känner 

tillit till vårdpersonalen. Som sjuksköterska och annan vårdpersonal som behandlar 
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denna patientgrupp gäller det att ha tålamod för patienten men även för anhöriga, då det 

väcker många tankar och starka känslor hos den drabbade och de berörda. Det är viktigt 

med kontinuitet i vårdandet, samt ge positiv feedback till patienterna regelbundet då 

detta stärker patienten till att bevara hoppet om en bättre framtid.   

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det finns behov av vidare forskning i syfte att öka medvetenheten 

hos vårdpersonal i hur man på bästa sätt kan bemöta patienter med psykisk ohälsa eller 

sjukdom. Vårdpersonalen behöver djupare insikt i hur betydelsefullt det är med adekvat 

information, anpassad för varje enskild patient som bemöts.  I syfte att få individer med 

psykisk ohälsa att känna mindre stigmatisering och utanförskap i samhället, samt att 

minska vårdpersonalens förutfattade meningar om sådana finns. Forskning med en 

kvalitativ ansats i form av beskrivande design skulle vara önskvärt, där personer med 

psykisk ohälsa eller sjukdom får berätta utifrån egna erfarenhet av psykiatrisk vård inom 

olika vårdinrättningar.  

 

 

 

4.6 Slutsats  

Utifrån föreliggande litteraturstudies resultat anser författarna att det behövs ökad 

utbildning i psykiatrisk omvårdnad och behandling för all vårdpersonal, där 

sjuksköterskan har en viktig roll. Detta relaterat till att antalet individer med psykisk 

ohälsa ökar i samhället och därmed kommer patientgruppen bli större. Det är inte bara 

inom psykiatriska vårdinrättningar som denna patientgrupp söker vård och behandling. 

Det behövs tydliga riktlinjer utöver utbildning, om hur vårdpersonal ska gå tillväga om 

en människa med psykisk ohälsa inkommer till en vårdinrättning. Får inte personer med 

psykisk ohälsa adekvat behandling samt medicin insatt är det en livshotande sjukdom. 
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Undersökningsgrupp Datainsamlings 

metod 

Dataanalys metod 

Ayalon, L., Alvidrez, 

J.   

(2007). USA. 

 

The experience of Black 

consumers in the mental 

health system--

Identifying barriers to 

and facilitators of 

mental health treatment 

using the consumers' 

perspective. 

Kvalitativ design Trettiofyra svarta psykiska 

konsumenter, samtliga över 18 

år. Varav tjugo manliga 

deltagare. Medelålder 44år. 

Öppen halvstrukturerad 

intervju. 

Grounded guidad dataanalys. 

Bilderbeck, A.C., 

Saunders, K.E., Pris, 

J., Goodwin G.M. 

(2013). UK.  

Psychiatric assessment 

of mood instability: 

qualitative study of 

patient experience 

Beskrivande design 

med kvalitativ ansats. 

Tjugoåtta deltagare Semi- strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys, resultatet från 

intervjuerna analyserades och 

delades in i teman. 

Graham, C., Griffiths, 

B., Tillotson, S., 

Rollings, C. 

(2013). KANADA. 

Healthy Living? By 

Who’s Standards? 

Engaging Mental Health 

Service Recipients to 

Understand Their 

Perspectives of, and 

Barriers to, Healthy 

Living 

 

Undersökande design 

med kvalitativ ansats. 

Tjugotre deltagare rekryterades 

(fjorton kvinnor och nio män), 

Alla deltagare lever med 

allvarliga psykiska problem, 

men hade ett stabilt mentalt 

tillstånd vid deltagandet och 

kunde ge informerat samtycke. 

Samtliga personer var över 

18år, ålder varierade från 21 

till 64 år (medelålder, 44 år). 

Fokusgrupper Tematisk analys. 

Bilaga1Tabell 2 Redovisning av valda artiklars Författare, Titel, Design, Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod och Dataanalys metod. 
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Keelley, R.D., West, 

D.R., Tutt, B., Nutting, 

P.A.  

(2014). USA. 

 

A qualitative 

comparison of primary 

care clinicians` and their 

patients `perspectives 

on   achieving 

depression care: 

implications for 

improving outcomes. 

Beskrivande design 

med kvalitativ ansats 

Trettio deltagare, patienter.  Semi- strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys, resultatet från 

intervjuerna analyserades och 

delades in i teman 

Koekkoek, B., van 

Meijel, M., van 

Ommen, J., Pennings, 

R., Kaasenbrood, A., 

Hutschemaekers, G., 

Schene, A.  

(2010). HOLLAND. 

Ambivalent 

connections: a 

qualitative study of the 

care experiences of non-

psychotic chronic 

patients who are 

perceived as 'difficult' 

by professionals 

 

Undersökande design 

med kvalitativ ansats. 

Tjugoen intervjuades. Nästan 

alla deltagare var socialt 

isolerade: ensamstående, som 

inte har någon (betalt) arbete, 

som har mycket få 

meningsfulla sociala kontakter, 

och har flera psykosociala 

problem. 

 

Fokus grupper Grounded Theory-metoden. 

McGuinness, D., 

Dowling, M., Trimble, 

T.  

(2013). IRLAND. 

Experiences of 

involuntary admission 

in an approved mental 

health center 

Undersökande design 

med kvalitativ ansats. 

Totalt ingick sex personer i, 

fyra män och två kvinnor.  

Samtliga personer har 

erfarenhet akut psykiska hälsa 

svårigheter, främst depression 

och allvarlig psykisk sjukdom. 

Halvstrukturerad 

intervjuguide.  

Tolkningsfenomenologisk analys, 

IPA.  



 

 

 

Nolan, P., Bradley, E., 

Brimblecombe, N. 

(2011). UK. 

Disengaging from acute 

inpatient psychiatric 

care: a description of 

service users’ 

experiences and views 

Undersökande design 

med kvalitativ ansats. 

Fyrtiofyra gick med på att 

intervjuas för den första fasen 

av studien. Tjugosex gick med 

på att delta i post-utsläpp 

intervjuer och arton slutligen 

intervjuades. I den första fasen 

av studien, har arton män 

intervjuades och tjugosex 

kvinnor, i åldrarna 18 till 71 år 

(medelålder= 41 år).  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Beskrivande analys av enkätdata 

som inmatas på SPSS. 

Phillips, L., Thomas, 

D.  

(2015).UK. 

The first antenatal 

appointment: An 

exploratory study of the 

experiences of women 

with a diagnosis of 

mental illness 

 

Explorative design 

med kvalitativ ansats. 

Tolv deltagare valdes ut från 

en mödravårdscentral och en 

perinatal psykisk hälsa 

service. Samtliga kvinnor hade 

en diagnos av psykisk ohälsa, 

och fick regelbundet stöd samt 

vård i form av 

mentalvårdstjänster. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys av data. QSR 

nvivo 10 programvara används 

för att organisera data i teman. 

 

Powell, J., Clarke, A. 

(2006). UK. 

Information in mental 

health: qualitative study 

of mental health service 

users. 

Kvalitativ ansats Trettiosex deltagare varv 

tjugofem kvinnor och elva män 

med erfarenhet av psykisk 

ohälsa 

Semi- strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys, resultatet från 

intervjuarna analyserades och 

delades in i teman 

Summers, M., Happell, 

B. 

(2003). AUSTRALIEN. 

Patient with psychiatric 

services provided by a 

Melbourne tertiary 

hospital emergency 

department. 

Kvalitativ ansats Tvåhundrasjuttiosex deltagare, 

etthundratrettiosex patienter 

deltog i telefonuppföljning 

Semi -strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys, resultatet från 

intervjuarna analyserades och 

delades in i teman 



 

 

 

Svanborg, C., Rosso, 

M.S., Lützen, K., 

Wistedt, A.Å., 

Bäärnhielm, S.  

(2008). SVERIGE. 

Barriers in the help-

seeking process: A 

multiple-case study of 

early-onset dysthymia 

in Sweden 

 

Undersökande flerfall 

design med kvalitativ 

ansats.  

Tio icke-remission patienter 

valdes ut för en sekundär 

analys i denna studie eftersom 

de bedömdes ge rik 

information, sedan tidigare 

studie. Medianåldern vid 

uppföljningen var 47 år 

(intervall 39-54) och 

medianåldern för debut var 13 

år (intervall 7-15). Samtliga 

hade comorbid 

personlighetsstörning.  

En theory-testing och 

explorativ flera fall 

studiedesign användes 

med kognitiv 

utveckling teori som 

ram 

Kvalitativ innehållsanalys och en 

kodningsschema 

kunskapsstrukturer 

Van Grieken, R.A., 

JAJ Beune, E.,  

Kirkenier, C., WJ 

Koeter, M., CB Van 

Zwieten, M., Schene, 

A.H.  

(2014). HOLLAND. 

Patients’ perspectives 

on how treatment can 

impede their recovery 

from depression. 

Beskrivande design 

med kvalitativ ansats 

Tjugosju deltagare - patienter 

som hade fått professionell 

behandling 

Semi- strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys, resultatet från 

intervjuerna analyserades och 

delades in i teman 

Ådnøy Eriksen, K,.  

Arman, M., Davidson, 

L., Sundfør, B., 

Karlsson, B.  

(2014). 

AUSTRALIEN.  

 

Challenges in relating to 

mental health 

professionals: 

Perspectives of persons 

with severe mental 

illness 

Undersökande design 

med kvalitativ ansats.  

Deltagarna var sju kvinnor och 

fyra män, mellan 20 och 60 år 

gamla. Boende i sina egna hem 

och fordrade samhällsbaserade 

psykiatriska vård minst tre 

gånger i veckan 

Upplevelser 

undersöktes genom 

Djupintervjuer. Inga 

fördefinierade 

kategorier var 

tillämpade.   

Tolkningsfenomenologisk analys 

användes för att analysera data 

från djupintervjuer. IPA används 

vid undersökning av personliga 

erfarenheter, en intensiv kvalitativ 

analys.  
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Författare Syfte Resultat 
 

Ayalon L., Alvidrez J 

 

Syftet med studien var att avslöja 

erfarenheten av svarta 

konsumenter i mentalvården. 

Specifikt var vi intresserade av 

hur konsumenternas upplevelser 

översätts  

som hinder och fördelar för 

psykisk hälsa tjänster. 

 

Studien kommer fram till vikten av att utbilda psykiska konsumenter men även allmänheten om vad det finns för mentala 

sjukdomar, samt vilka tillgängliga tjänster patienter kan ta del av. Även vilka olika behandlingsalternativ som finns är viktigt 

att veta för patienterna, relaterat till att många patienter med psykiatrisk diagnos kände oro inför medicineringen. Patienterna 

i studien tar även upp hinder för mental hälsa behandling, t.ex. upplevd oro och stigmatisering i samband med olika tjänster 

inom den mentala vården. Även faktorer som anses kunna främja fortsatt användning av psykiska vården framkommer.  

 

 

Ådnoy Eriksen K., 

Arman M., Davidson 

L., Sundfors B., 

Karlsson B 

 

Syftet med studien var att 

beskriva vårdtagare " 

förståelse för att vara i relationer 

med yrkesverksamma och hur 

dessa relationer kan begränsa 

eller öka 

återhämtning. 

 

Studien tar upp innebörden av att vara i relation med yrkesverksamma, även vikten av samhörighet. Samt vad 

konsekvenserna av olika relationer har för påverkan på återhämtning. Som att aldrig bli sedd eller avvisad gör att vårdtagare 

kan förlora hoppet och känna att man ger upp tillslut. Men också om hur värdefullt det är att ha yrkesverksamma som 

respekterar patienterna.  

 

 

Phillips, L., 

Thomas, D. 
 

 

Att utforska och få en insikt i de 

känslor, tankar och förväntningar 

samt erfarenheter som kvinnor 

med redan preexisterande diagnos 

av psykisk sjukvård har inför sitt 

första prenatala möte. Samt att 

göra rekommendationer för ett 

bättre samarbete mellan olika 

vårdpersonals kategorier. 

 

Studien tar upp kvinnors upplevelser och känslor om att bli mamma första gången i samband med psykisk sjukdom.  

Det framkommer i studien att kvinnorna var positiv inställd till att prata om sin diagnos med sin barnmorska, men mötet 

upplevdes ofta som genant i relation till barnmorskans förhållningssätt. Kvinnorna upplevde bristande information från 

vårdpersonal, angående vilka specifika resurser som fanns att tillgå i samband med graviditeten hos kvinnor med bestående 

psykisk ohälsa.  

Bilaga2. Tabell3 Redovisning av artiklars syfte och resultat 



 

 

 

 

Graham C., Griffiths 

B 

 

Denna studie syftade till att 

undersöka innebörden av en sund 

livsstil för patientgrupper 

(psykisk tjänstemottagare) och de 

hinder de upplever till en sund 

livsstil. 

 

I denna studie framkommer att personer som har diagnos av allvarlig psykisk diagnos upplevde socialt stigma. 

Patienterna i studien framför att de även upplever brist på förståelse från olika grupper i samhället (hälso- och sjukvård 

yrkes professionella, sociala myndigheter, arbetsgivare och hyresvärdar). Särskild framkom hur patienterna avfärdats av 

läkare när de berättade om sina kost och motions vanor, denna situation utvecklades som ett hinder för en sund livsstil 

för denna patientgrupp.   

 

Nolan P., Bradley E., 

Brimblecombe N 

 

Denna studie syftade till att ta 

reda på hur patienter upplever 

utskrivningen från akut 

slutenvård i syfte att fastställa 

vilka förbättringar som kan göras 

för att göra slutenvården 

effektivare. 

 

I denna studie framförs synpunkter och åsikter från patienter med erfarenhet av akut slutenvård. Betydelsen av att 

vårdpersonalen informerar efter varje patients behov framkommer. Patienterna i studien upplevde det positivt att se 

andra patienter inom sluten vården och personal där det fanns en god interaktion, där patienter behandlades med respekt 

och artighet. Detta medförde att patienterna som deltog i studien kände sig hoppfulla och skapade en ökad självkänsla 

hos dem. 

 

Mcguinness D., 

Dowling M., Trimble 

T 

 

Studiens syfte var att få en 

uppfattning om vad det innebär 

att få ofrivillig sjukhusvård och 

effekterna av det. 

 

I studien framkommer att de första dagarna var väldigt svåra, detta relaterat till bristande information och förklaringar 

till vad som hände. 

 Ensamhet och skrämmande känslor var upprepande i studien, samt att ingen lyssnade på vad patienterna hade att säga. 

Samt den passiva interaktionen mellan personal och patienter som ofta var uppkommande.  

 

 

 

Svanborg C., 

Scarpinati Rosso M., 

Lützen K., Åberg 

Wistedt A., 

Bäärnhielm S  

 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka hinder för diagnos 

bekräftande och adekvat 

behandling av patienter med tidig 

debut av dystymi.  

 

 

I denna studie framkommer det att patienterna redan i barndomen och tonåren sökt hjälp för sitt mående, relaterat till 

olika symtom (smärta i magen, problem med könsorgan, sömnproblem och huvudvärk). 

 Patienterna berättar hur de upplevde att de inte blev tagen på allvar av läkaren som de sökte vård hos. Enligt 

patienterna var det vanligt att läkaren endast koncentrera sig på det aktuella symtomet och inte kunde se komplexiteten 

av eventuella symtom. Ofta avvisades patienternas önskemål och behandlingar kunde avslutas efter hur 

vårdpersonalens attityder inföll sig för situationen.  

 

 

Koekkoek B. Meije 

B., Van Ommen J., 

Pennings Ad 

Kaasenbrood R., 

  

Syftet med denna studie är att 

förbättra förståelsen av 

sambanden mellan patienter som 

uppfattas "svåra" och 

Patienterna i denna studie hade förväntningar från vårdpersonalen inom den psykiatriska klinik de befann sig på. De 

ville ha hjälp av vårdpersonalen i sitt mående, de kunde inte komma på hur hjälpen skulle utföras. När patienterna möts 

av vårdpersonal, som enligt patienterna är ointresserade av att hjälpa, uppkommer en känslomässig ”maktlöshet” hos 

patienterna. Kopplingar görs även att närvårdpersonal saknar ”rätt intresse” till att vilja hjälpa patienterna så uppfattas 

patienternas agerande som svårt för vårdpersonal och patienterna får beteckningen ” de svåra patienterna”  

 



 

 

 

Hutschemaekers G., 

Schene A 

yrkesverksamma ur patienternas 

synvinkel.  

 

Keeley R.D., West 

D.R.,Tutt B., Nutting 

P.,A. 

 

Syftet med studien var att jämföra 

primärvårdens kliniker och deras 

patienters uppfattningar, 

erfarenheter, förväntningar och 

preferenser när de försöker uppnå 

vård för depressioner. 

 

 

I denna studie framkommer att det finns tre processer till en tillfredsställande vård av depression:1.från öppen till sluten 

vård, 2.att söka efter en personlig uppfattning om sin depression, 3.att skapa unika terapeutiska utrymmen för 

behandling för nuvarande och förebygga framtida episoder. Många patienter uppfattade stigma som barriär. 

 På flera kliniker skapade personalen bra relationer med patienter och beskrev sig själva som empatisk lyssnare. 

 

 

Van Grieken R.A., 

Beune E. JAJ., 

Kirkenier A., CE., 

Koeter M,WJ., van 

Zwieten, C.B., Schene 

A.,H. 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka patienternas perspektiv 

på hur behandlings egenskaper 

kan hindra återhämtningen 

 

I denna studie framkommer att deltagarna hade en annan uppfattning än personalen, att de saknade tillit till behandling 

(t.ex. att behandlingen tog för lång tid, att de inte upplevde framsteg, att de behövde mer intensiv behandling eller en 

annan typ av behandling). Deltagarna upplevde en olämplig professionell attityd och brist på professionell vägledning. 

 

 

Bilderbeck A.C., 

Saunders.K. EA., 

Pris.J., Goodwin G.M. 

 

Syftet med denna studie var att 

förstå patientens erfarenhet av 

psykiatriska vård, 

kommunikationen med 

personalen och den diagnostiska 

processen 

 

I denna studie beskriver deltagarna vikten av att få en förklaring till sina symtom, värdet av en god mellanmänsklig 

relation till personalen.  

Viktigt för deltagarna var att personalen lyssnade på- och bekräftade individen, samt att de blev informerade om 

kliniska beslut. Dessa behov var inte konsekvent uppfyllda.  

Att ta emot en psykiatrisk diagnos framkallade både positiva och negativa svar hos deltagarna, som avser stigma, 

personliga förståelse, ansvar, prognos och behandling. 

 

 

Powell. J., Clarke.A. 

  

I denna studie framkom att deltagarna upplevde bristfällig information, som en brist på respekt. Deltagarna saknade 

förklaring till sin diagnos och behandling. 

 

 

Summers.M., 

Happell.B. 

 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka psykiatriska patienters 

upplevelser och tillfredsställelse 

när det gäller kvalitet på 

akutmottagningar. 

 

 

I denna studie framkommer att undersökning gruppen upplevde att personalen lyssnade på deras problem, att det 

kändes bättre när de fick prata med personalen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


