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Sammanfattning  

Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med psykisk ohälsa. En litteratursökning genomfördes och 12 

vetenskapliga artiklar valdes ut till det slutliga resultatet. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna hade en rädd attityd, en stressad attityd, en osäker attityd, en säker 

attityd samt en diskriminerande attityd gentemot patienter med psykisk ohälsa. 

Samhällets stigmatiserade syn på psykisk ohälsa påverkade sjuksköterskorna negativt 

i deras yrkesroll då de kunde utveckla en rädd, osäker och diskriminerande attityd.  

Kunskap och erfarenhet om psykisk ohälsa var något som resultatet visade förbättrade 

sjuksköterskornas bemötande och gav dem en säker attityd. Sjuksköterskornas 

arbetsmiljö som i dagens samhälle kan innebära stress och nedskärningar leder till en 

negativ och stressad attityd samt en sämre patientrelation. Information och utbildning 

om psykisk ohälsa är något som författarna till föreliggande studie anser är av stor 

vikt för att minska den stigmatiserande och diskriminerande attityden hos 

sjuksköterskor. Slutsatsen av denna studie visar på att sjuksköterskornas attityder 

gentemot patienter med psykisk ohälsa är av både positiv och negativ karaktär som 

grundas i dagens samhälles stigmatiserade syn, kunskapsbrist samt sjuksköterskornas 

livserfarenheter och värdegrunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, attityd, sjuksköterska, patient. 



 

 

 

 

Abstract 

The aim of this descriptive literature review was to illuminate nurses´ attitudes 

towards patients with mental illnesses. A literature search was performed and 12 

scientific articles were chosen which form the basis of this report. The result of this 

study shows that nurses had five main attitudes, a frighten attitude, a stressed attitude, 

an unsecure attitude, a confident attitude and a discriminating attitude towards 

patients with mental illnesses. Nurses´ attitudes towards patients with mental illness 

are affected by society's stigmatized view of people with mental illnesses. Nurses´ 

attitudes towards patients with mental illnesses include fear, insecurity and 

discrimination. Knowledge and experience of patients with mental illnesses resulted 

in more confident attitudes towards these patients and improved their interaction with 

them. Nurses work in a more stressful environment than previously, partly due to 

economic strains on health care leading to staff reduction which affects nurses´ 

relationships with their patients negatively. Information and education about mental 

illnesses is something which the authors of this study believe is of great importance in 

order to reduce the stigmatization and discriminating attitude held by nurses towards 

patients with mental illnesses. The conclusion of this study shows that nurses´ 

attitudes towards patients with mental illnesses are of both negative and positive 

character which origins in society’s stigmatized view, lack of knowledge and the 

nurses experiences in life and their values.    
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1. Introduktion 

 

1.1. Bakgrund 

Den psykiska ohälsan med symtom som ångest, oro, stress, sömnbesvär, huvudvärk, 

depression och kronisk trötthet har ökat sedan 1990-talet i Sverige (Folkhälsorapport 

2009). Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) definierades hälsa år 1946 som ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej endast 

frånvaron av sjukdom eller svaghet” (Kristoffersen et al. 2005 s.39). Den psykiska 

ohälsan får inte den uppmärksamhet som den kroppsliga ohälsan får, vilket enligt 

Ohlsson (2009) ledde till att patienterna med psykisk ohälsa prioriterades bort då 

resurser över vårdbehov sågs över. De symtom som med traditionella metoder inte 

kunde diagnostiseras beskrevs ibland som ”något psykiskt” eller som ”inbillning”, 

vilket under en lång tid har varit en dominerad syn inom sjukvården. Molarius et al. 

(2009) belyste att symtom på psykisk ohälsa kan vara olika livsstilsfaktorer såsom 

fysisk inaktivitet, undervikt och en hög konsumtion av alkohol. 

 

Den psykiska ohälsan kunde enligt SOU (2000:91) inrättas redan i den tidiga 

uppväxten men även under fosterstadiet. Människans förmåga till psykisk utveckling, 

psykisk hälsa och förmåga att hantera senare svårigheter i livet grundade sig i den 

känslomässiga anknytningen till föräldrarna som etablerades i uppväxten. I Ohlssons 

(2009) avhandling beskrev författaren hur den psykiska ohälsan grundade sig utifrån 

ett flertal faktorer såsom rubbningar i signalsubstanser, hormoner, genetiska anlag, 

uppväxtmiljö samt dagens stressiga samhälle. Lundberg och Wentz (2004) påvisade 

att i samspel med andra faktorer bidrar psykiska påfrestningar till de stora 

folksjukdomarna i det moderna samhället. Symtom som orsakas av psykisk stress 

startar biologiska processer i kroppen och skiljer sig inte nämnvärt från symtom som 

startas av fysiska faktorer. Skillnaden är dock att det är svårare att kartlägga psykisk 

orsakade symtom eftersom det är svårt att mäta upplevelser.  

 

Faktorer såsom ekonomiska och sociala konsekvenser på individ-, grupp- och 

samhällsnivå påverkade den psykiska ohälsan (Molarius et al. 2009). En lågt 

självskattad hälsonivå var vanligt förekommande hos personer som känt sig mindre 

värda eller behövda, hade upplevt ekonomiska svårigheter, saknade socialt stöd, var 

arbetslösa, hade upplevt livskriser eller var förtidspensionerade (Molarius et al. 2006, 
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Molarius et al. 2009). Poblete et al. (2008) påvisade i deras studie ett samband mellan 

kronisk sjukdom, kvinnligt kön och utbildningsnivå med låg nivå av psykisk hälsa. 

Trots att den mentala hälsan förbättras med åldern påvisade Chandola et al. (2007) i 

deras studie att den mentala förbättringen går långsammare hos människor med en 

lägre arbetsstatus.  

 

Glendinning och West (2007) belyste skillnaderna i upplevelsen av psykisk hälsa 

mellan att leva på landsbygden gentemot i storstaden i Sibirien. Enligt västerländsk 

standard borde den psykiska hälsan vara sämre hos människor på landsbygden. Trots 

det visade studien att ungdomar på landsbygden uppnådde en god hälsa trots 

fattigdom vilket berodde på den lokala kulturen, familjens grundvärderingar samt 

landsbygdens traditioner. Folkhälsorapporten (2009) och Ohlsson (2009) beskrev att 

utvecklingen av samhällsförhållanden kan vara en orsak till den högre stressnivån 

som leder till psykisk ohälsa. Ett ansträngande och hektiskt arbete leder oavsett kön, 

social grupp, familjekonstellation eller arbetstid till en ökad stressnivå. Människor 

utsätts i högre grad idag för långvarig psykisk och psykosocial stress än förr vilket 

kan om det pågår under en längre tid leda till akuta och kroniska sjukdomar. 

 

Antonovsky (1991) poängterade att hans teori om känsla av sammanhang (KASAM) 

är en mycket viktig faktor för upprätthållande av hälsa. En känsla av sammanhang 

handlar om i vilken utsträckning en människa har resurser för att möta de krav och 

stressorer som måste hanteras och göras begripliga under livets gång. Hälsa och 

ohälsa ses som ett kontinuum där ingen tydlig gräns föreligger mellan de båda polerna 

och om en stark känsla av sammanhang upplevs rör sig människan mot dess friska 

pol. I Ohlssons (2009) avhandling beskrev fokusgrupperna att samhället var så 

föränderligt vilket gjorde att människor tappade kontrollen och känslan för 

sammanhang. Lundberg och Wentz (2004) poängterade att vår förmåga att hantera 

stress under det vuxna livet präglas av omgivningen vi växer upp i.   

 

1.2. Definition av begreppet attityd  

Attityd definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som en inställning och ett 

förhållningsätt vid möten med andra individer. Nationalencyklopedin beskriver att 

Darwin poängterade att det är ett yttre beteende som kan ses genom gester, miner, 

läten och kroppsställningar. Mead påvisade utifrån Darwins definition att människan 
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redan som barn formas av omgivningens attityder och att den bidrar till vår sociala, 

intellektuella och kognitiva kompetens (Nationalencyklopedin 2010). Våra abstrakta 

ideal, det vill säga våra värderingar, påverkade enligt Kaufmann och Kaufmann 

(2005) våra attityder. Den endimensionella attitydmodellen, som enligt författarna är 

den enklaste, definierar attityd som att tycka bra eller illa om något eller någon. 

Trekomponentsmodellen eller ABC-modellen är något djupare och betraktar 

fenomenet attityd utifrån tre dimensioner, bokstaven A står för affekt eller känslor, B 

för beteende (behavior) och C för kognition (cognition). Känslor och affekter 

karaktäriserar en attityd genom sympati eller antipati för eller emot andra människor. 

Våra attitydbeteenden kan observeras genom vad vi säger och hur vi handlar gentemot 

en person samt att den kognitiva delen av attityder handlar om våra tankar, åsikter, 

antaganden och förväntningar. Författarna poängterade vidare att fördomar är en 

negativ attityd som kommer till uttryck i den affektiva sidan genom sympati eller 

antipati för någon medan diskriminering innebär att man utför negativa handlingar 

mot någon.    

 

1.3. Definition av begreppet psykisk ohälsa 

Nationalencyklopedin (2010) har ingen klar definition av psykisk ohälsa men 

begreppet psykiskt definieras som något själsligt och begreppet ohälsa definieras som 

ett tillstånd av lättare sjukdom och/eller försvagade kroppsfunktioner. Ohlsson (2009) 

beskrev ohälsa som något som uppstår och försvårar det dagliga livet vilket leder till 

ett minskat välbefinnande. Användes termen sjukdom tillsammans med termen 

psykisk ledde detta enligt Ohlsson oftast till en medicinsk uppfattning av ohälsa. 

Lohmann (1990) belyste att begreppet psykisk hälsa saknade entydighet samt att det 

var ett tillstånd som uppmärksammades först när det inte längre existerade. Lohmann 

menade vidare att en människas upplevelser och beteenden förändras när han eller 

hon har psykisk ohälsa.   

 

1.4. Patientens upplevelse av psykisk ohälsa 

Biddle (2004) beskrev att unga vuxna och speciellt unga män drog sig för att söka 

hjälp då de led av psykisk ohälsa. En anledning till detta kunde enligt Barney et al. 

(2006) och Bushnell et al. (2005) bero på att de unga vuxna upplevde att det fanns en 

stigmatiserad syn på psykisk ohälsa. Chew-Graham et al. (2003) poängterade att det 

även kunde grunda sig i att personen förknippade hjälpsökandet med en personlig 
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svaghet och en tro på att det påverkade den framtida karriären. Barney et al. (2006) 

belyste att personer med psykisk ohälsa skämdes för att söka hjälp på grund av att de 

trodde att andra människor skulle reagera negativt mot dem. Bushnell (2005) belyste 

hur patienter valde att inte prata om sin psykiska ohälsa på grund av att det kändes 

som om vårdpersonalen inte hade rätt utbildning, att det var fel tillfälle, att situationen 

var stressig samt den stigmatiserande bilden av ämnet. Åsbring och Hochwälder 

(2009) poängterade vikten av att som vårdgivare ha en helhetssyn vid mötet med 

patienten. Vårdgivaren bör ha kunskap om interaktionen mellan de kroppsliga, 

psykiska och sociala faktorerna för att få ett helhetsperspektiv om patientens 

upplevelse och välmående.      

 

Åsbring och Hochwälder (2009) beskrev att unga vuxna har många höga krav på sig 

vilket gör att den psykiska ohälsan idag är mer utbredd än tidigare. Kraven på de unga 

vuxna kan uppstå då de ideal som är uppsatta inte stämmer överrens med 

verkligheten. Stress över studier, framtid, ekonomi och relationer är något som bidrar 

till att den yttre stabiliteten blir skadad. Den inre stabiliteten försvagas då de unga 

vuxna har en bristande livserfarenhet vilket skapar en dålig självkänsla och 

självkännedom. Dessa två aspekter leder till att unga vuxna har svårt att hantera 

situationen och de saknar sammanhang samt upplever en känsla av maktlöshet.   

 

1.5. Vårdrelation patient – sjuksköterska  

Levander et al. (2006) belyste att den komplexa orsaken till det som har förorsakat 

den psykiska ohälsan oftast var något som försvårade mötet och uppbyggnaden utav 

en fortsatt relation mellan sjuksköterska och patient. Med det menade författarna att 

det sällan går att peka på ett visst symtom eller en distinkt orsak då man pratar om 

psykisk ohälsa och att psykiska störningar och sjukdomar är mer avancerade än 

kroppsliga sjukdomar. En rädsla för att vårda patienter med psykisk ohälsa kan uppstå 

vilket kan bero på att det enligt författarna saknas en erfarenhetsbaserad omvårdnad. 

 

Engman och Nilsson (2003) belyste att en fördomsfull inställning till patienter med 

psykisk ohälsa oftast leder till distansering mellan sjuksköterskor och patienter samt 

att lyhördhet, respekt och känslighet från sjuksköterskornas sida är av stor vikt i 

bemötandet. Många känner en osäkerhet och svårighet att möta människor med 

psykiska besvär. Enligt Edberg och Wijk (2009) var det viktigaste i mötet med 
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patienter som lider av psykisk ohälsa att sjuksköterskor oavsett patientens 

hälsotillstånd arbetar hälsofrämjande, tar tillvara och beaktar patientens resurser. 

Sjuksköterskor har ur ett etiskt perspektiv ett moraliskt ansvar för att aktivt motverka 

diskriminering, utanförskap och fördomar.    

 

Lindström (1994) belyste betydelsen av att sjuksköterskor synliggör sina personliga 

vårdvetenskapliga värdegrunder genom att de medvetandegör och artikulerar de 

värden som de står för. I den vårdvetenskapliga värdegrunden ingick det enligt 

Bromander och Walden (1987) att sjuksköterskorna väver in empati, respekt, 

patientens hälsobild och behov i deras arbete. Författarna beskrev hur den psykiska 

ohälsan kan finnas hos en till synes frisk person vilket är något som även teoretikern 

Katie Eriksson (1984) definierade i begreppet hälsa. Katie Eriksson menade att 

individen kan uppfattas som frisk trots att sjukdom finns och vice versa.   

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för vård och god hälsa att alla 

människor har lika värde och ska behandlas med respekt. Den enskilda människan ska 

ha rättighet till vård på lika villkor som hela befolkningen. 

 

1.6. Problemområde 

Introduktionen presenterar att psykisk ohälsa är idag ett vanligt förekommande och 

växande tillstånd. Författarna till föreliggande studie anser att problemområdet är att 

den stigmatiserande synen samhället har på psykisk ohälsa leder till att patienter inte 

vågar prata om sina psykiska problem i mötet med sjuksköterskor samt att den 

fördomsfulla inställningen hos sjuksköterskorna förvärrar patientrelationen. För att 

hindra ökningen av psykisk ohälsa måste patienterna få hjälp och vård i ett tidigare 

skede samt bli bemötta med respekt. Författarna till föreliggande studie har funnit 

bristande forskning gällande sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

1.7. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur vetenskaplig litteratur belyser sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa.  

 

1.8. Frågeställningar 
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Finns trovärdighet, validitet och reliabilitet beskriven och diskuterad i vald litteratur? 

Hur beskrivs sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa i 

vetenskaplig litteratur?  

  

2. Metod 

 

2.1. Design 

Designen är en deskriptiv litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

2.2. Databaser 

Sökning utav litteratur har utförts i databaserna Medline (Pubmed), Cinahl samt 

PsycINFO.   

 

2.3. Sökord 

Sökorden som användes under sökningen i databasen Medline (Pubmed) var Nurses 

[MeSH], Attitude [MeSH], Mental disorder [MeSH], Mental illness [MeSH], Mental 

disorders [MeSH], Nursing [MeSH], Attitude of health personnel [MeSH], Mental 

disorders/nursing, Rural health [MeSH], Nurses role [MeSH], Nurses attitudes, Mental 

health problems och Mentally ill patients. I databasen PsycINFO användes sökorden 

Nurses, Attitudes, Mental illness och Patients. I databasen Cinahl användes sökorden 

attitude to mental illness, nurse-patient relations, mental illness och patient.  

 

2.4. Utfall av sökningen 

Utfallet av sökta och valda artiklar visas i tabell 1 nedan. 

 

 2.5. Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som användes under sökningen av artiklarna i databasen Medline 

(Pubmed) var att de skulle vara publicerade mellan åren 2000- 2010, att de skulle belysa 

vuxna människor (19 år och äldre) samt att de skulle vara på engelska. I databasen 

PsycINFO var det enda inklusionskriteriet att artiklarna inte skulle vara äldre än ett år. 

Urvalskriterier för de valda artiklarna var att de skulle vara uppbyggda på ett 

vetenskapligt sätt och att de skulle belysa det aktuella ämnet och syftet. Åldern 19 år och 

äldre användes som en urvalskriterie för att författarna till föreliggande studie ville belysa 

vuxna färdigutbildade sjuksköterskor. Artiklar på engelska valdes på grund av att 
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engelska är ett internationellt språk. Publiceringsåren 2000-2010 valdes för att få så 

aktuell information som möjligt. I databasen PsycINFO valdes ett år gamla artiklar för att 

minska utfallet av sökningen. Genom att först läsa artiklarnas titlar och sedan abstract 

kunde författarna till föreliggande studie välja ut relevanta artiklar till studiens syfte och 

frågeställningar under det första urvalet. Många av sökträffarna var inte relevanta då de 

redan i titeln inte belyste författarna till föreliggande studies syfte. Kombinationen av de 

olika sökorden gav upphov till att samma artiklar framkom vilket bidrog till att de 

förbisågs. De allmänsjuksköterskor som beskrivs i de utvalda artiklarna arbetar inom den 

psykiatriska vården, somatiska vården samt inom primärvården. 

 

Tabell 1. Databassökning. 

Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Urval 

Medline 

(Pubmed) 

Nurses [MeSH] AND 

Attitude [MeSH] 

AND 

Mental disorders 

[MeSH] 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

90 1 

Medline 

(Pubmed) 

Nurses [MeSH] AND 

Attitude [MeSH] 

AND 

Mental illness  

 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

91 1 artikel samt 

4 relaterade 

artiklar 

 

 

5st 

 

Medline 

(Pubmed) 

Mental disorders 

[MeSH] AND 

Nursing [MeSH] 

AND Attitude of 

health personnel 

[MeSH] 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

660 2st 

Samt 6 

stycken 

relaterade 

artiklar 

 

8st 

 

Medline 

(Pubmed) 

Attitude of health 

personnel [MeSH] 

AND mental 

disorders/nursing 

AND rural health 

[MeSH] AND nurses 

role [MeSH] 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

19 1 

 

Medline 

(Pubmed) 

Mental health 

problems AND 

Nurses attitudes 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

67 2 

 

Medline 

(Pubmed) 

Nurses attitudes AND 

Mentally ill patients 

All Adult 19+years 

Humans 

English 

Published in the last 10 

years. 

19 2 
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PsycINFO 

Nurses AND 

Attitudes AND 

Mental illness AND 

Patients 

2009 to current date. 259 2 

 

Cinahl 

Attitude to mental 

illness AND nurse-

patient relations 

 52 1 

 

Cinahl 

Attitude of nurses 

AND mental illness 

AND patient 

 77 1 

 

Manuell sökning 

Frisökning från 

artikel av Björkman 

et al.s referenslista 

  3 

 

Manuell sökning 

Frisökning från 

artikel av Chambers 

et al.s  referenslista 

  2 

 

Summa 

   28 

 

 

2.6. Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie valde ut 28 artiklar som ansågs vara intressanta för 

studiens syfte. Artiklarnas kvalitet granskades genom att använda Forsberg & 

Wengsströms (2008) bedömning av bevisvärde utifrån en tregradig skala. I skalan 

bedömdes bevisvärdet (1) som hög kvalitet, (2) medel och (3) låg. Med hög kvalitet 

menas att mätinstrumenten i kvantitativa studier är validitets- och reliabilitetstestade 

samt att en tydlig beskrivning av material, metoder och behandlingsteknik finns. Ett 

stort antal deltagare i kvantitativa studier samt ett lågt bortfall stärker kvaliteten. 

Kvantitativa studier med låg kvalitet hade för få deltagare eller stort bortfall, 

otillräckligt beskrivet och analyserat material eller mätinstrument som inte var 

reliabilitets- och validitetstestade. Hög kvalitet i kvalitativa studier innebär enligt 

Forsberg & Wengsström (2008) att materialet är välbeskrivet och innehållsrikt samt 

att resultaten ska redovisas och tolkas så nyanserat som möjligt. Studier med hög 

kvalitet påvisar en intern logik och har ett etiskt värde. Kvalitativa studier med låg 

kvalitet har ett dåligt beskrivet material samt ett otydligt resultat. Efter en närmare 

granskning valdes 13 artiklar bort som hade ett lågt bevisvärde (3). En 

kvalitetsgranskning på de kvarvarande 15 artiklarna genomfördes utifrån Forsberg & 

Wengströms (2008) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. En 

exkludering av tre artiklar gjordes efter en närmare granskning då de inte stämde 
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överrens med författarna till föreliggande studies syfte och frågeställningar. De 

kvarvarande 12 artiklarna som överrensstämde med studiens syfte och frågeställning 

samt hade en hög kvalitet inkluderades i den slutliga studien. Artiklarna som 

inkluderades presenteras i en tabell enligt riktlinjer för litteraturstudier. Se tabell 2. 

Resultatet och artiklarnas syfte infogades i en tabell enligt riktlinjerna för 

litteraturstudier för att underlätta författarnas arbete med att sammanställa resultatet. 

Resultatet från de olika artiklarna grupperades i gemensamma teman, varje tema fick 

en färgkod för att författarna till föreliggande studie lättare skulle se artiklarnas olika 

teman. De olika teman som framkom skapade underrubriker i författarna till 

föreliggande studies slutgiltiga resultat som presenterades i löpande text. 

 

2.7. Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras vid litteraturstudier gällande urval och 

resultatpresentation. Författarna till föreliggande studie har enligt Forsberg och 

Wengström (2008) redovisas alla resultat vare sig de stödde författarnas åsikter och 

hypoteser eller inte, det är oetiskt att selektivt redovisa resultat.  

 

3. Resultat 

Författarna till föreliggande studie har valt att först presentera resultatet utifrån 

frågeställningen om artiklarnas kvalitet i löpande text samt i tabell 2. Resultatet 

utifrån frågeställningen om sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med 

psykisk ohälsa presenteras i löpande text. 

 

3.1. Artiklarnas kvalitet 

Författarna till föreliggande studie har valt att inkludera 12 stycken artiklar i resultatet 

varav fem av kvalitativ ansats och sju av kvantitativ ansats. Tio av de tolv artiklarna har 

väl presenterat sin reliabilitet, validitet och trovärdighet enligt Forsberg och Wengströms 

(2008) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier samt stämmer väl 

överrens med föreliggande studies syfte. Två av de tolv artiklarna hade brister i sin 

redovisning av reliabilitet och validitet men inkluderades ändå i studien.   
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Tabell 2. Presentation av valda artiklar.  

 

Författare  

År 

Land  

Titel Design och 

instrument 

Undersöknin

gsgrupp 

Dataanalys Validitet/ 

Reliabilitet 

Trovärdighet 

Arvaniti et 

al. 

2009 

Grekland 

Health 

service 

staff`s 

attitudes 

towards 

patients with 

mental 

illness. 

Kvantitativ 

studie med 

icke 

experimentel

l design. 

Utförd 

genom 

tvärsnitts 

undersöknin

g. 

Mätinstrume

nt som LCR, 

OMI och AS 

användes. 

480 

sjukhusanstäl

lda valdes ut 

på 

randomisera

de 

avdelningar. 

Även 300 

studenter 

valdes ut 

från första, 

fjärde och 

sjätte året på 

deras studier. 

Sammanlagt 

svarade 600 

på 

frågeformulä

ren. Bortfall 

23%. 

ANOVA, T 

test samt 

STATA 9,0 

statisistical 

package.. 

Mätinstrume

ntet LCR har 

uppmätt både 

validitet och 

reliabilitet i 

tidigare 

studier. OMI 

tetades med 

Cronbach´s 

alpha och 

visades mäta 

reliabilitet. 

AS har 

testats med 

Cronbach´s 

alpha.  

Björkman et 

al. 

2008 

Sverige 

Attitudes 

towards 

people with 

mental 

illness: A 

cross- 

sectional 

study 

Kvantitativ 

studie med 

icke- 

experimentel

l design 

gjord på en 

tvärsnitts 

undersöknin

g.  

120 st 

sjukskötersk

or som 

jobbar på en 

somatisk och 

en 

psykiatrisk 

avdelning i 

Sverige.  

Bortfall 20 

%. 

Student´s t-

test och 

Mann-

Whitney U-

test. 

Författarna 

har inte 

diskuterat 

studiens 

trovärdighet.   

Chambers et 

al. 

2010 

Finland 

Irland 

Italien 

Litauen 

Portugal 

Nurse´s 

attitudes to 

mental 

illness: A 

comparison 

of a sample 

of nurses 

from five 

European 

countries. 

Kvantitativ 

studie med 

en 

beskrivande 

och 

jämförande 

design. 

Mätinstrume

ntet CAMI 

användes. 

810 st 

registrerade 

sjukskötersk

or som 

arbetar på 

psykiatriska 

kliniker i 

akutvården 

och på 

kommunala 

anrättningar i 

fem 

Europeiska 

länder. 

Bortfall 

25,8%. 

MANOVA, 

Box´M test, 

Pillai´s trace 

statistic, 

Games-

Howell test. 

Reliabilitet 

testades med 

Chronbach´s 

alpha. 

Validitet 

testades med 

Taylor and 

Dear (1981). 
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Lauder et al. 

2001 

Storbrittanie

n 

The role of 

district 

nurses in 

caring for 

people with 

mental health 

problems 

who live in 

rural 

settings. 

Kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design utförd 

med 

halstrukturer

ade 

intervjuer.  

15 

distriktsjuksk

öterskor från 

en större 

studie valdes 

randomiserat 

ut. Inget 

bortfall. 

Innehållsanal

ys är utförd 

av intervju 

materialet 

efter Taylor 

& Bogdan 

(1998).   

Trovärdighet 

diskuteras. 

Lester et al. 

2005 

Storbrittanie

n 

Patient´s and 

health 

professional´

s views on 

primary care 

for people 

with serious 

mental 

illness: focus 

group study. 

Kvalitativ 

studie med 

utforskande 

design. 

 Data 

insamlades i 

fokusgrupper

. 

18 fokus 

grupper med  

45 patienter 

och 4 

vårdgivare. 

Patienterna 

valdes ut 

med 

snöbollsurval

.Vårdgivarna 

fick en 

skriftlig 

inbjudan. 

Inget 

bortfall. 

 Data 

analyserades 

av en 

primärvårds 

akademiker, 

en psykolog 

och en 

socionom. 

NVivo 2,0 

användes för 

att analysera 

data. 

Innehållsanal

ys är utförd, 

trovärdighet 

diskuteras.  

Liggins & 

Hatcher 

2005 

Nya Zealand 

 

Stigma 

towards the 

mentally ill 

in the 

general 

hospital: a 

qualitative 

study. 

Kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Halvstruktur

erade 

intervjuer 

utfördes. 

5 patienter 

och 5 

sjukskötersk

or. Inget 

bortfall. 

Innehålls 

analys 

utfördes med 

MAX-QDA. 

Trovärdighet

diskuteras. 

Mavundla 

2000 

Sydafrika 

Professional 

nurses 

perception of 

nursing 

mentally ill 

people in a 

general 

hospital 

setting.  

Kvalitativ 

studie med 

en 

beskrivande 

design. 

Halvstruktur

erade 

intervjuer 

och 

observatione

r. 

12 

sjukskötersk

or. Inget 

bortfall. 

Data analys 

utfördes med 

en metod av 

Giorgi´s 

(1985). 

Trovärdighet 

diskuteras 

och är mätt 

enligt 

Lincoln & 

Guba (1985). 
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Munro & 

Baker 

2007 

England 

Surveying 

the attitudes 

of acute 

mental health 

nurses 

Kvantitativ 

studie med 

en icke 

experimentel

l design 

utförd genom 

en tvärsnitts 

undersöknin

g. 

Attitydskalan 

ATAMH 

med 33 

frågor 

användes 

som 

mätinstrume

nt.  

140 st varav 

65,7% 

sjukskötersk

or och resten 

vårdpersonal 

Bortfall 

44,2%. 

t-test Enkäten hade 

ett högt 

Cronbachalp

a 0,72. 

Ett välkänt 

mätinstrume

nt styrker 

validiteten. 

Nordt et al. 

2006 

Schweiz 

Attitudes of 

mental health 

professionals 

toward 

people with 

schizophreni

a and major 

depression. 

Kvantitativ 

studie med 

tvärsnittsund

ersökande 

design. 

518 

psykiatriker, 

bortfall 

60,6%. 

2250 

sjukskötersk

or bortfall 

69,6%. 

320 

vårdarbetare 

bortfall 

42,2%. 

1737 av 

allmänheten 

bortfall 37 

%. 

Tukey post-

hoc tests 
Studien 

påvisar 

reliabilitet 

eftersom 

mätinstrume

nten har 

testats med 

ett bra 

Cronbach´s 

alpha värde. 

Validitet 

påvisas då 

mätinstrume

ntet är 

erkänt. 

Payne et al. 

2002 

Storbrittanie

n 

 

 

 

Knowledge, 

confidence 

and attitudes 

towards 

mental health 

of nurse´s 

working in 

NHS direct 

and the 

effects of 

training. 

Kvantitativ 

studie med 

kvasi- 

experimentel

l design. 

Mätinstrume

nt som 

användes var 

en välkänd 

depressions 

attityds skala 

samt en 

egenkompon

erad 

trygghetsskal

a. 

527 st 

sjukskötersk

or som 

jobbar på 

sjukvårds 

rådgivningen 

NHS-Direct  

i England. 

Bortfall vid 

första 

enkäten 45 

%. Borfall 

efter 

uppföljnings 

enkät 44 %. 

Linear 

regression 

analysis. 

Mätinstrume

ntet har en 

hög validitet 

eftersom det 

är känt. 

Reliabilitet 

uppvisas ej. 
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Rao et al. 

2009 

England 

A study of 

stigmatized 

attitudes 

towards 

people with 

mental health 

problems 

among health 

professionals 

Kvantitativ 

studie med 

kvasi- 

experimentel

l design.  

Mätinstrume

nt AMIQ har 

andvänts. 

108 st 

yrkesutövare 

ifrån akut 

och 

psykiatriska 

avdelningar. 

Bortfall 

46%. 

Mann-

Whitney test 
Reliabilitet 

påvisas 

genom att 

Test-retest 

och 

Cronbach´s 

alpha har 

utförts. 

AMIQ är ett 

validerat 

mätinstrume

nt. 

Reed & 

Fitzgerald 

2005 

Australien 

The mixed 

attitudes of 

nurses to 

caring for 

people with 

mental 

illness in a 

rural general 

hospital. 

Kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

Ett 

randomiserat 

urval av tio 

stycken 

sjukskötersk

or. Risk för 

bias är 

uteslutet. 

Inget 

bortfall. 

Innehållsanal

ys utförd 

med 

triangulering. 

Trovärdighet 

diskuteras. 

 

3.2. Sjuksköterskornas attityder 

De attityder som framkom i litteraturen var en rädd attityd, en stressad attityd, en 

osäker och säker attityd samt en diskriminerande attityd.  

 

3.2.1. Rädd attityd 

En rädd attityd hos sjuksköterskorna gentemot patienter med psykisk ohälsa kunde 

enligt Mavundla (2000) grundas av en oförståelse om patientens hälsotillstånd samt 

en ovetskap om patienten var psykiskt eller fysiskt sjuk. En rädsla över att inte ha 

kontroll över patientens hälsa är något som Reed och Fitzgerald (2005) fann i sin 

studie. Liggins och Hatcher (2005) beskrev att rädsla kunde uppstå då 

sjuksköterskorna uppfattade den psykiska ohälsan som något okänt. Författarna 

beskrev vidare att en stigmatiserad bild av psykisk ohälsa och kunskapsbrist kunde 

vara något som framkallade rädsla vilket orsakade en tillbakadragen attityd hos 

sjuksköterskorna. En liknande attityd beskrev Reed och Fitzgerald (2005) i sin studie 

där sjuksköterskorna helst inte gick in i djupa konversationer eftersom de var rädda 

för att göra fel.   

 

Både Reed och Fitzgerald (2005) och Mavundla (2000) belyste i sina studier 

sjuksköterskornas rädsla för att patienter med psykisk ohälsa skulle bli våldsamma 

emot dem och medpatienterna vilket enligt författarna skapade en tillbakadragen och 
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undvikande attityd. Reed och Fitzgerald (2005) lyfte fram att sjuksköterskorna 

upplevde en obekväm situation då de kände sig hotade. Rädslan hos sjuksköterskorna 

kunde lätt övergå till frustration då det enligt Mavundla (2000) ibland kunde vara 

svårt att få kontakt och hjälp utav jourhavande vakt när våldssituationer uppstod. 

Reed och Fitzgerald (2005) beskrev att sjuksköterskorna kände sig sårbara då den 

enda hjälp som fanns att få var av den lokala polisen. Ett farligt och oförutsägbart 

beteende hos patienter med psykisk ohälsa ledde enligt Björkman et al. (2008) till en 

negativ och rädd attityd hos sjuksköterskorna på en somatisk avdelning när de 

jämfördes med personal från en psykiatrisk avdelning. 

 

3.2.2. Stressad attityd 

En stressad attityd hos sjuksköterskorna kunde uppstå då det skedde neddragningar på 

sjukhuset samt då det var överbeläggningar. Detta skapade svårigheter till att etablera 

bra patientrelationer för sjuksköterskorna eftersom den mesta tiden gick åt till 

rutinarbete (Mavundla, 2000). Även Munro & Baker (2007) belyste att sjuksköterskor 

hade en stressad attityd gentemot patienter med psykisk ohälsa på grund av att deras 

stressande arbetssituation ledde till att den sociala kontakten med patienterna 

begränsades. Insikt i patienternas sjukdomshistoria gick förlorad eftersom 

sjuksköterskorna inte hade tid att bygga upp en relation med dem. Reed och 

Fitzgerald (2005) och Mavundla (2000) poängterade att miljön på en somatisk 

avdelning inte var anpassad för vård av patienter med psykisk ohälsa. Patienterna med 

psykisk ohälsa tog mer tid att vårda vilket ledde till tidsbrist och stress för 

sjuksköterskorna. En känsla av maktlöshet och stress kunde enligt Liggins och 

Hatcher (2005) uppstå hos sjuksköterskorna då patienterna vid upprepade tillfällen 

återkom till sjukhuset på grund av oförbättrat hälsotillstånd.  

 

3.2.3. Osäker attityd 

Lauder et al. (2001) belyste att en osäker attityd uppstod hos sjuksköterskor som 

arbetade på landsbygden då de inte kände sig trygga i sina yrkesroller eftersom de 

saknade kompetensen för att ensamma vårda patienter med psykisk ohälsa i deras 

hem. Kunskapen om de psykiskt sjuka patienternas vårdbehov räckte enligt 

sjuksköterskorna inte till vilket gjorde att tålamodet sviktade. Sjuksköterskorna 

beskrev att de bedrev mer tillsyn än vård av patienterna. Brister i kommunikationen 

med specialiserade psykiatrikollegor var något som skapade en osäkerhet hos 
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sjuksköterskorna. Reed och Fitzgerald (2005), Mavundla (2000) och Lester et al. 

(2005) beskrev också att frånvaro av stöd och utbildning påverkade attityden hos 

sjuksköterskorna som uttryckte att de hade en begränsad förmåga att vårda patienterna 

vilket gjorde dem osäkra i sin attityd. Mavundla (2000) poängterade vidare att 

sjuksköterskorna även var oroliga för att patienterna med psykisk ohälsa inte skulle få 

adekvat vård. 

 

Nyutbildade sjuksköterskor hade svårigheter att ta hand om patienter med 

ångestattacker samt hade svårt att se möjligheten till ett tillfrisknande hos patienter 

med svår depression (Björkman et al. 2008). Sjuksköterskorna ansåg att vården av 

patienter med psykisk ohälsa var för specialiserad för dem (Lester et al. 2005). 

Sjuksköterskorna i Reed och Fitzgeralds (2005) studie hade liknande åsikter och 

ansåg att denna roll var något de inte hade valt själva.  

 

Nordt et al. (2006) beskrev hur igenkännande av patienter med psykisk ohälsa var 

svårare då sjuksköterskorna saknade kunskap om psykisk ohälsa. Munro och Baker 

(2007) belyste att det rådde delade meningar hos sjuksköterskorna angående 

kunskapen om psykisk ohälsas uppkomst. En osäker attityd hos sjuksköterskorna 

kunde uppstå då de inte hade kunskap om vad psykisk ohälsa grundar sig på såsom 

genetiska faktorer, sociala omständigheter eller livsstressorer.  

 

3.2.4. Säker attityd 

Payne et al. (2002) poängterade att en osäker attityd hos sjuksköterskorna kunde 

genom träning och erfarenhet utvecklas till en trygg och säker attityd. Vikten av 

igenkännande var något som stärkte sjuksköterskornas attityd då de mötte patienter 

med psykisk ohälsa. Björkman et al. (2008) och Munro och Baker (2007) beskrev 

också att sjuksköterskor med en längre yrkeskarriär och större erfarenhet hade en 

positivare attityd i vården av patienter med psykisk ohälsa. Den positiva attityden hos 

sjuksköterskorna kunde påverka behandlingen och prognosen eftersom de hade en 

högre intimitet och ett bättre igenkännande (Björkman et al. 2008).  

 

Liggins och Hatcher (2005) och Reed och Fitzgerald (2005) poängterade att genom att 

sjuksköterskorna kunde känna sig trygga och säkra i sina yrkesroller kunde de se i ett 

vidare perspektiv och ge patienterna en mer terapeutiskt vård samt skapa en starkare 
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relation till patienten. Munro och Baker (2007) belyste hur viktigt det är att 

sjuksköterskorna är öppna och säkra i sin attityd då de samtalar med patienter med 

psykisk ohälsa om deras symtom och status. Författarna menade att ett sådant samtal 

är av stor vikt då patienterna blir uppmärksammade och tagna på allvar. Reed och 

Fitzgerald (2005) poängterade vidare att ett bra samarbete med det psykosociala 

teamet och utbildning gav en positivare och säkrare attityd hos sjuksköterskorna 

vilket resulterade i positiv feedback som effektiviserade vården. 

 

3.2.5. Diskriminerande attityd 

En diskriminerande attityd hos Litauiska sjuksköterskor som arbetade med patienter 

med psykisk ohälsa har påvisats i Chambers et al.´s (2009) studie vilket kan bero på 

den stigmatiserade syn som fortfarande existerar i öst-staterna. Den diskriminerande 

attityden hos sjuksköterskorna påverkade enligt Liggins och Hatcher (2005) 

bemötandet som patienterna fick. Författarna beskrev hur den diskriminerande 

attityden bidrog till att patienterna med psykisk ohälsa inte togs på allvar när de hade 

en fysisk åkomma eftersom sjuksköterskorna ansåg att de ”hittade på”. En 

ignorerande attityd hos sjuksköterskor påvisades gentemot patienten när det fanns en 

antydan om att patienten hade psykisk ohälsa. Denna stigmatiserande och 

diskriminerande attityd ledde till en negativ relation mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Rao et al. (2009) beskrev att olika grader av psykisk ohälsa kunde skapa 

olika grader av stigmatiserad attityd. Författarna menade att attityden hos 

sjuksköterskorna var mer stigmatiserad gentemot de patienter med svårare psykisk 

ohälsa och de som var intagna på psykiatriska avdelningar än mot patienterna med 

lättare psykisk ohälsa.      

 

Lester et al. (2005) belyste att sjuksköterskornas negligerande attityd gentemot 

patienter med psykisk ohälsa tvingade patienterna att överdriva deras symtom för att 

de skulle bli tagna på allvar av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

psykisk ohälsa var en kronisk sjukdom vilket ledde till att de inte gav patienterna 

möjlighet att få rätt vård och tillfriskna. Patienterna uppgav att en mindre 

diskriminerad och mer professionell attityd från sjuksköterskorna hade skapat ett 

bättre vårdtillfälle och stärkt patienternas förmåga att tillfriskna.   

 

 Om sjuksköterskorna var auktoritära i sitt förhållningssätt blev den diskriminerande 
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attityden förvärrad. Ett auktoritärt förhållningssätt hos sjuksköterskorna bidrog även 

till att de såg restriktioner för patienter med psykisk ohälsa som något behövligt inom 

vård och samhälle. En längre universitetsutbildning hos sjuksköterskor ledde till 

mindre diskriminerande attityder och mindre restriktiva åsikter (Arvaniti et al. 2009). 

I en jämförelse mellan fem Europeiska länder påvisades det att de Litauiska 

sjuksköterskorna var de som var mest auktoritära och hade de starkaste åsikterna om 

restriktioner gentemot patienter med psykisk ohälsa (Chambers et al. 2010). 

Sjuksköterskorna var de som var mest restriktiva i jämförelse med andra professioner 

inom vårdyrket gällande individuella rättigheter hos människor med allvarlig psykisk 

ohälsa såsom abort hos kvinnor, rättighet att ta körkort, rösträtt och intagning på 

psykiatrisk avdelning emot sin vilja (Nordt et al. 2006). 

 

4. Diskussion 

 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar att sjuksköterskornas attityder gentemot 

patienter med psykisk ohälsa var en rädd attityd, en stressad attityd, en osäker och 

säker attityd samt en diskriminerande attityd. Okunskap hos sjuksköterskorna kunde 

leda till en osäker attityd. Rädslan för att göra fel och inte förbättra patientens 

tillfrisknande var ofta något som kom ur okunskap om psykisk ohälsa och patientens 

tillstånd. Kunskap däremot stärkte sjuksköterskornas självförtroende och de visade en 

säker attityd gentemot patienten. Erfarenhet om psykisk ohälsa kunde byggas upp 

genom livserfarenheter vilket påverkade sjuksköterskornas attityd både negativt och 

positivt. Den tidsbrist som uppstod vid t.ex. indragningar av personal och 

överbeläggningar kunde leda till en stressad attityd hos sjuksköterskorna vilket ledde 

till att relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna inte byggdes upp på ett 

adekvat sätt. En miljö som inte var anpassad för vård av patienter med psykisk ohälsa 

kunde leda till en osäker och rädd attityd hos sjuksköterskorna. Samhällets 

stigmatiserade syn och människors fördomar om psykisk ohälsa var något som kunde 

leda till en diskriminerande attityd hos sjuksköterskorna.      

 

4.2. Resultatdiskussion 

 

4.2.1. Kvalitetsgranskning 
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Genom att utgå från Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar har kvaliteten 

av de tolv utvalda artiklarna granskats. Författarna till föreliggande studie anser att med 

en bredare kompetens hade granskningen fått en djupare dimension. Två av de tolv 

artiklarna som inkluderades hade bristande diskussion angående reliabilitet och validitet. 

I en av de kvantitativa artiklarna diskuterades inte studiens validitet och reliabilitet men 

inkluderades på grund av att resultatet överrensstämmde väl med föreliggande studies 

syfte samt att det var den enda svenska studien som påträffades. En av de kvantitativa 

artiklarna som hade brister i sin redovisning av reliabilitet inkluderades på grund av att 

författarna till föreliggande studie ansåg det värdefullt att belysa att sjuksköterskorna 

kunde påvisa attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa även vid telefonrådgivning 

samt att den stämde väl överens med föreliggande studies syfte.     

 

4.2.2. Rädd attityd 

Reed och Fitzgerald (2005), Liggins och Hatcher (2005) och Mavundla (2000) belyste 

att rädsla var något som påverkade sjuksköterskornas attityder i bemötandet med 

patienter med psykisk ohälsa. Författarna menade att kunskapsbrist var något som 

förelåg rädslan samt att det ur rädslan grundades attityder såsom en osäker attityd, en 

oförstående attityd samt en sårbar attityd. Författarna till föreliggande studie anser att 

en djupare och bredare kunskap om ämnet kan påverka sjuksköterskornas attityder på 

ett positivt sätt och minska rädslan för det okända. Det är viktigt att sjuksköterskor ger 

patienterna en känsla av sammanhang samt stärker deras resurser, vilket är något som 

Antonowsky (1991) förespråkade i hans teori KASAM.  

 

Reed och Fitzgerald (2005) och Mavundla (2000) belyste att rädslan hos 

sjuksköterskor kunde grundas i tron om att patienter med psykisk ohälsa var 

våldsamma vilket upplevdes hotfullt för både medpatienter och dem själva. Detta 

ledde till en tillbakadragen och undvikande attityd vilket var en obekväm situation för 

sjuksköterskorna. Kaufmann och Kaufmann (2005) beskrev detta fenomen som att 

sjuksköterskorna uttryckte en antipati mot någon då rädsla är en emotionell attityd 

(A). Författarna till föreliggande studie anser att det sjuksköterskorna har i bagaget 

såsom fördomar, åsikter och tankar beträffande patienter med psykisk ohälsa påverkar 

sjuksköterskornas attityder i bemötandet och i vårdrelationen till patienterna. I en 

obekväm situation för sjuksköterskor när de tror att patienten ska vara våldsam mot 

dem är det av stor vikt att sjuksköterskor i sitt beteende inte visar sin kognitiva sida 
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utan handlar och bemöter patienten på ett bra sätt. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

poängterade att även fast en person har en kognitiv tanke eller åsikt (C) om någon så 

kan skillnaden vara stor från de egentliga handlingar (B) som utförs. Författarna till 

föreliggande studie anser att det är viktigt att informationen i arbetsgruppen angående 

patienten och dennes tillstånd diskuteras och att eventuella frågor som uppstår om 

osäkerhet angående vården bemöts.  

 

4.2.3. Stressad attityd 

Munro (2005), Reed och Fitzgerald (2005) och Mavundla (2000) belyste att tidsbrist, 

överbeläggningar och neddragningar ledde till svårigheter att etablera bra 

patientrelationer. Detta kunde bidra till en stressad attityd hos sjuksköterskor då de 

gick miste om viktig social information samt patientens sjukdomshistoria. Författarna 

till föreliggande studie anser att tidsbrist är något som sjuksköterskor upplever 

dagligen i arbetslivet och det är upp till sjuksköterskorna att ta till vara på den tid som 

finns och effektivisera vården. Genom att ge patienterna tid, uppmärksamhet och 

bekräftelse kan både sjuksköterskor och patienter vinna på det i längden. Björkman et 

al. (2008) och Payne et al. (2002) belyste att en högre intimitet och igenkännande 

gentemot patienterna var något som gav en positivare attityd hos sjuksköterskorna 

vilket kunde påverka behandlingen och prognosen.    

 

4.2.4. Osäker och säker attityd 

Nordt et al. (2006), Lester et al. (2005) och Lauder et al. (2001) belyste vikten av 

kunskap för att kunna vårda och känna igen patienter med psykisk ohälsa. Både Lester 

et al. (2005) och Lauder et al. (2001) beskrev att uppgiften att vårda patienter med 

psykisk ohälsa var specialiserad och att sjuksköterskorna saknade den kompetensen. 

Levander et al. (2006) belyste att en erfarenhetsbaserad och resultatinriktad 

omvårdnad krävdes för att vårda patienter med psykisk ohälsa då psykisk ohälsa oftast 

är mer avancerad än somatiska sjukdomar. I Ohlssons (2009) avhandling beskrev 

författaren hur viktigt det var att patienter med psykisk ohälsa var öppna med sina 

sjukdomar och besvär. Ohlsson belyste vikten av att ha kontinuerliga 

informationsträffar för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för att öka deras 

kunskap samt stärka deras positiva attityder om patienter med psykisk ohälsa. Sådan 

information kunde avdramatisera den stigmatiserade synen på psykisk ohälsa samt 

minska okunskap och rädsla. Författarna till föreliggande studie anser att genom 
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utbildning och verksamhetsförlagd praktik kommer färdiga sjuksköterskor att vara 

rustade med trygghet i teorin, erfarenhet genom praktik och en självsäkerhet när de 

möter patienter med psykisk ohälsa. Detta anser författarna skulle förbättra 

bemötandet av patienterna samt deras behandling och välbefinnande. En känsla av 

sammanhang hos människor var något som Antonovsky (1991) beskrev ledde till att 

de kunde se problemen på ett mer realistiskt sätt vilket gjorde problemen mer 

hanterbara och begripliga. 

 

4.2.5. Diskriminerande attityd 

Chambers et al. (2000), Liggins och Hatcher (2005) och Lester et al. (2005) beskrev 

hur en ignorerande, diskriminerande och fördomsfull attityd uppkom ur en 

stigmatiserad syn på psykisk ohälsa. Resultatet av detta bidrog till att patienterna inte 

blev tagna på allvar, att de fick överdriva sina symtom för att blir trodda och att 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter blev svag. Ohlsson (2009) belyste i sin 

avhandling hur samhällets stigmatiserade syn ledde till att patienter med psykisk 

ohälsa nedvärderades eller tillskrevs negativa egenskaper som farliga och svaga vilket 

kunde leda till ett avståndstagande hos sjuksköterskorna. För patienterna med psykisk 

ohälsa kunde en stigmatiserad attityd hos sjuksköterskor leda till att de drog sig för att 

söka vård eftersom de var rädda att få en stämpel av samhället som kunde leda till 

utfrysning. Författarna till föreliggande studie anser att det i sådana situationer är 

mycket viktigt att sjuksköterskor har med sig kunskapen om att alla patienter ska 

behandlas lika och har rätt till samma vård samt att sjuksköterskornas arbetsuppgifter 

grundas på Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser.  

 

Arvaniti (2009), Nordt et al. (2006) och Chambers et al. (2010) beskrev att 

sjuksköterskorna i studierna ansåg att restriktioner för patienter med psykisk ohälsa 

var behövligt medan författarna till föreliggande studie anser att restriktionerna i 

nämda studier är mycket diskriminerande och en fördomsfull attityd. Edberg och Wijk 

(2009) belyste att sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att aktivt arbeta för att 

motverka diskriminering, fördomar och utanförskap vilket är en åsikt som författarna 

till föreliggande studie delar. Lindström (1994) poängterade att det är av stor vikt att 

sjuksköterskor synliggör och arbetar efter sin egen värdegrund och de värden de står 

för vilket är något som även författarna till föreliggande studie anser. 
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4.3. Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie har genom att utföra en deskriptiv litteraturstudie 

svarat på studiens syfte, hur sjuksköterskors attityder är gentemot patienter med 

psykisk ohälsa. Sökning av artiklar gjordes i databaserna MedLine (Pubmed), 

PsycINFO och Cinahl. En del artiklar söktes manuellt och via relaterade länkar på valda 

artiklar. Genom att använda väsentliga sökord för studiens syfte har relevanta artiklar 

påträffats men dock inte det antal som författarna ursprungligen hade förväntat sig. En 

svårighet som påträffades under sökningen var att den svenska definitionen psykisk 

ohälsa inte fanns som MeSH term i databasen Medline (Pubmed) samt att definitionen 

inte helt klart kunde översättas till det engelska språket. Vid sökning i databasen 

Medline (Pubmed) användes begränsningar för att minska antalet träffar och filtrera 

bort oväsentliga artiklar som inte överrensstämde med studiens syfte. För att stärka 

studiens relevans och framhäva studiens högaktuella syfte användes aktuella artiklar som 

publicerats mellan åren 2000 och 2010.  

 

Artiklar som har inkluderats i studien var endast sådana som var i fulltext, vilket kan ha 

orsakat ett bortfall av viktiga artiklar och försvagat studiens resultat. De inkluderade 

artiklarnas forskning utfördes från olika länder vilket stärker den geografiska bilden av 

studiens syfte. Dock saknas det artiklar från Syd- och Nordamerika samt Asien vilket är 

en svaghet. Genom att välja forskning som belyser både positiva och negativa aspekter av 

syftet har författarna till föreliggande studie belyst ämnet på ett opartiskt sätt. En svaghet 

i några av artiklarna är att annan personal än sjuksköterskor undersöktes, författarna har 

dock i dessa artiklar fokuserat på allmänsjuksköterskor och dennes attityder.     

 

4.4. Allmän diskussion  

Slutsatsen av denna studie visar på att sjuksköterskornas attityder gentemot patienter 

med psykisk ohälsa är av både positiv och negativ karaktär, men mestadels negativa, 

som grundas i dagens stigmatiserade syn som existerar i samhället, kunskapsbrist 

samt sjuksköterskornas livserfarenheter och värdegrunder. Denna studies resultat kan 

i den kliniska praktiken tillämpas som en tankeställare för sjuksköterskor och deras 

attityder samt hur deras bemötande utfaller på grund av attityderna gentemot patienter 

med psykisk ohälsa. Författarna till föreliggande studie anser att mer utbildning 

behövs i sjuksköterskornas grundutbildning om psykiatriska ämnen då psykisk ohälsa 

är den folkhälsosjukdom som ökar mest i vårt samhälle. Som färdiga 
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allmänsjuksköterskor kommer möten med patienter med psykisk ohälsa att ske i den 

somatiska vården och det är av stor vikt att bemötandet och attityden är professionellt 

samt vilar på en kunskapsbaserad värdegrund. Författarna till föreliggande studie 

efterlyser mer forskning med en kvalitativ inriktning inom området då det berör 

människors känslor, uppfattningar och upplevelser. 
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