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Sammanfattning 

 
Syfte: Att med hjälp av tidigare forskning belysa och lyfta fram faktorer som leder till 

att psykiskt sjuka får en sämre somatisk vård samt att beskriva de ingående artiklarnas 

kvalitet. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design baserad på 15 

vetenskapliga artiklar från 10 länder, publicerade mellan år 2003 - 2009. 

Huvudresultat: Det framkom att flera faktorer bidrar till att psykiskt sjuka har en 

sämre överlevnad i somatiska sjukdomar. Det var svårt att upptäcka dessa patienter i 

primärvården och sjuksköterskor hade inte tillräcklig erfarenhet eller kunskap om att ta 

hand om dessa patienter. Patienter med psykisk sjukdom fick inte samma vård som de 

som inte lider av psykisk sjukdom; exempelvis skiljde sig medicinering mot 

riskfaktorer som höga blodfetter och hypertoni mellan de olika grupperna. Psykiskt 

sjuka har i högre utsträckning livsstilsriskfaktorer som bidrar till sämre hälsa, 

exempelvis rökning, övervikt och diabetes. Patienternas egen medicinering med 

antipsykotika kan även bidra till en ökad dödlighet. Slutsats: Det behövs mer kunskap 

bland vårdpersonal för att upptäcka och vårda dessa patienter på bästa sätt och det 

behövs även bättre rutiner för uppföljning av somatiska symtom hos psykiskt sjuka 

patienter.  
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Abstract 

 
Purpose: To use previous research to highlight and identify the reasons why the 

mentally ill are receiving an inferior somatic health care and to describe the quality of 

the included articles. Method: A literature review with descriptive design based on 15 

scientific articles from 10 countries that was published between years 2003 and 2009. 

Main Results: It was found that several factors contribute to why mentally ill has a 

poorer survival of somatic diseases. It was difficult to detect these patients in primary 

care and nurses did not have enough experience or knowledge to care for these patients. 

Patients with mental illness did not receive the same care as those without mental 

illness. For example, the medication for risk factors such as dyslipidemia and 

hypertension differed between the groups. Mentally ill suffer from risk factors such as 

smoking, obesity and diabetes more often than those without mental illness that 

contribute to poorer health. Patients' medication with antipsychotics may also 

contribute to increased mortality. Conclusion: More knowledge is needed among 

health care personnel to detect and care for these patients in the best way and better 

routines for monitoring of somatic symptoms in psychiatric patients are required. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Keywords: Psychiatric patients, somatic care, mortality, morbidity 



	  

 

Innehållsförteckning 
	  
1. Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.1 Definitioner ................................................................................................................. 2 

1.1.2 Schizofreni ............................................................................................................... 2 

1.1.3 Bipolär sjukdom ...................................................................................................... 2 

1.1.4 Depression ............................................................................................................... 3 

1.1.5 Metabolt syndrom .................................................................................................... 3 

1.1.6 Stroke ....................................................................................................................... 3 

1.1.7 Hjärtsjukdom ........................................................................................................... 4 

1.2 Problemformulering ................................................................................................... 4 

1.3 Syfte ............................................................................................................................ 5 

1.4 Frågeställning ............................................................................................................. 5 

2. Metod ........................................................................................................................... 5 

2.1 Design ......................................................................................................................... 5 

2.3 Databaser och sökord ................................................................................................. 5 

2.4 Kriterier för urval av källor ........................................................................................ 6 

2.5 Dataanalys .................................................................................................................. 6 

2.6 Forskningsetiska överväganden .................................................................................. 7 

3. Resultat ........................................................................................................................ 8 

3.1 Bidragande faktorer till en sämre vård av psykiskt sjuka ......................................... 14 

3.1.1 Att inte upptäcka patienters sjukdom och behov i tid ........................................... 14 

3.1.2 Vårdpersonalens attityder och kunskap ................................................................. 14 

3.1.3 Adekvat medicinering och behandling .................................................................. 15 

3.1.4 Effekter från medicinering med antipsykotika ...................................................... 16 

3.1.5 Livsstilsriskfaktorer ............................................................................................... 16 

3.2 Kvalitet på de ingående artiklarna ............................................................................ 17 

4. Diskussion .................................................................................................................. 18 

4.1 Huvudresultat ........................................................................................................... 18 

4.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 18 

4.2.1 Att inte upptäcka patienters sjukdom och behov i tid ........................................... 18 

4.2.2 Vårdpersonalens attityd och kunskap .................................................................... 19 

4.2.3 Adekvat medicinering och behandling .................................................................. 20 



	  

4.2.4 Effekter från medicinering med antipsykotika ...................................................... 20 

4.2.5 Livsstilsriskfaktorer ............................................................................................... 21 

4.2.6 De inkluderade artiklarnas kvalitet ........................................................................ 21 

4.3 Metoddiskussion ....................................................................................................... 22 

4.4 Slutsats och allmän diskussion ................................................................................. 23 

Referenser ..................................................................................................................... 24 
 
Bilaga 1 – Granskningsmall för kvantitativa artiklar 
 
Bilaga 2 – Granskningsmall för kvalitativa artiklar 
 

 

 

 



	  

	   1	  

1. Bakgrund 

 
Enligt WHO (2005) lider 30 – 40 % av alla vuxna som söker sjukvård runtom i världen 

av någon psykisk sjukdom och det uppskattas att var femte vuxen kommer att drabbas 

av psykisk ohälsa någon gång i livet. Socialstyrelsen (2010) skriver i sin rapport att 

personer med psykiska sjukdomar med fokus på bipolär sjukdom, depression och 

schizofreni i högre utsträckning blir inlagda på sjukhus för behandlingsbara somatiska 

sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Hos patienter som tidigare har vårdats för en 

psykiatrisk diagnos finns en överdödlighet i dessa sjukdomar.  

 

Då personer med schizofreni har jämförts med en kontrollgrupp bestående av personer 

som inte lider av schizofreni upptäcktes att de med schizofreni i högre utsträckning 

drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (Bresee et al. 2009). Oud och Meyboom-

de Jong (2009) kom fram till samma resultat i sin litteraturstudie som handlar om 

schizofrena patienter i somatisk vård. Deprimerade patienter och patienter som lider av 

schizofreni har i högre utsträckning än övriga patienter livsstilsriskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom. Dessa livsstilsriskfaktorer är till exempel rökning, högt kolesterol, högt 

blodtryck, diabetes och fetma (Pozuelo et al. 2009, Bresee et al. 2009). Genom att 

studera hela befolkningen i Danmark med hjälp av databaser och register kom Laursen 

et al. (2009) fram till att personer med allvarlig psykiatrisk sjukdom (schizofreni och 

bipolär sjukdom) har högre risk att dö i hjärtsjukdom än de som inte lider av psykisk 

sjukdom.  

 

Pozuelo et al. (2009) nämner i sin litteraturstudie kring depression och hjärtsjukdom att 

även depression leder till en högre risk att dö av hjärtsjukdom. Genom att screena 

strokepatienter för depression upptäckte Naess et al. (2010) att personer som lider av 

depression löper en högre risk att drabbas av allvarligare stroke vid inläggning på 

sjukhus. De märkte även att depression hos dessa patienter kunde förutse en högre risk 

att dö utav sjukdomen. Depression förutser även en ökad risk för plötslig hjärtdöd 

enligt en enkätundersökning genomförd på 121 701 kvinnliga sjuksköterskor (Whang et 

al. 2008).  
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1.1 Definitioner 

I denna studie avses med psykiskt sjuka de som lider av schizofreni, bipolär sjukdom 

och depression. Med somatiska sjukdomar avses stroke och hjärtsjukdom där det 

metabola syndromet innebär en risk att drabbas utav dessa sjukdomar. Med 

livsstilsriskfaktorer för somatisk sjukdom avses rökning, blodfettsrubbningar, högt 

blodtryck, typ 2 diabetes och fetma.  

1.1.2 Schizofreni 

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att under minst sex månader uppleva 

minst två av följande symtom: vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande 

tal, påtagligt osammanhängande eller avvikande rörelsemönster eller negativa symtom. 

Med negativa symtom avses känslomässig tomhet eller tappad lust och/eller vilja. 

Schizofreni är vanligare bland kvinnor och hos låginkomsttagare och visar sig vanligen 

mellan 15 och 35 års ålder. Det uppskattas att 1 av 10 000 personer insjuknar i 

schizofreni per år och i Sverige uppskattas det finnas ca 35 000 personer som 

diagnostiserats med sjukdomen. Sjukdomsförloppet kan vara kontinuerligt och det kan 

ske i perioder av förbättring och även tillfrisknande (Allgulander 2008). 

Vårdpersonalens funktion, att vårda dessa patienter, består i att försöka reducera de 

handikapp patienten får på grund av sin schizofreni, att lindra symtom, att stötta 

patienter och anhöriga i svåra livssituationer och att hjälpa patienter att få en så bra 

livskvalitet som möjligt (Løkensgard 2009). 

1.1.3 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom eller bipolära syndrom finns i två varianter; bipolär I syndrom och 

bipolär II syndrom. Vid bipolär I syndrom så har personen flera maniska episoder som 

för de flesta växlar till eller från perioder av depression. För de flesta återgår dessa till 

perioder av en neutral grundstämning. Sjukdomen är lika vanlig mellan könen och ca 

70 000 personer i Sverige uppskattas lida utav bipolär sjukdom. Det är inte ovanligt att 

dessa personer har en ökad risk för självmord eller missbruk. Vid bipolär II syndrom 

domineras patienten av återkommande depressionsperioder med förekomst av 

hypomana episoder. 
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En manisk episod brukar uttryckas genom ett högt stämningsläge eller uttalad 

irritabilitet under minst en vecka. Minst tre av följande symtom ska finnas med: förhöjd 

självkänsla, minskat sömnbehov, pratsam, tankeflykt, lättdistraherad, ökad aktivitet och 

impulshandlingar (Allgulander 2008).  

1.1.4 Depression 

En depression är en psykisk sjukdom där stämningsläget är mycket lägre än vad som är 

normalt för den drabbade personen (Løkensgard 2009). Vanliga tecken på depression är 

nedstämdhet, ledsenhet, känsla av tomhet, och/eller minskat intresse eller glädje. Dessa 

tecken har även följande symtom: viktnedgång eller viktuppgång, sömnstörningar, 

agitation eller hämning, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tanke- eller 

koncentrationsförmåga eller tankar på att dö. Risken att drabbas av en depression någon 

gång under livet är ca 40 procent för kvinnor och 20 procent för män (Allgulander 

2008). Det är viktigt att diagnostisera och identifiera depressiva tillstånd för att 

underlätta för både patient och anhörig, men även för att kunna sätta in adekvat 

behandling. De flesta depressioner går över av sig självt eller med hjälp av behandling. 

För att hjälpa en patient genom en depression är omvårdnad genom stöd och lindring av 

besvär av enormt stor vikt (Løkensgard 2009). 

1.1.5 Metabolt syndrom 

Med metabolt syndrom menas kombinationen av typ 2-diabetes, övervikt, högt 

blodtryck och blodfettsrubbningar (Almås 2006). Detta syndrom innebär att det finns 

en högre risk att drabbas av nedanstående hjärt-kärlsjukdomar (stroke och hjärt- 

kärlsjukdom). Den bästa behandlingen vid detta syndrom är livsstilsförändringar med 

ökad fysisk aktivitet och omläggning av kosten. Om detta inte hjälper måste 

läkemedelsbehandling sättas in (Almås 2006).  

1.1.6 Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för både hjärninfarkt, en blodpropp i något kärl, och 

hjärnblödning, då ett kärl brustit i hjärnan. Hjärnan drabbas då av begränsad 

syretillförsel vilket orsakar skador. Den största riskfaktorn för att utveckla stroke är 

högt blodtryck. Andra riskfaktorer är höga blodfetter, klaffel, plackbildning i kärlen, 

diabetes samt östrogenintag efter menopaus. Varje år drabbas ca 30 000 personer av 
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sjukdomen som är den sjukdomsgrupp som upptar flest vårdplatser på sjukhus (Ericson 

& Ericson 2008). 

1.1.7 Hjärtsjukdom 

En av våra stora folksjukdomar i Sverige är kranskärlssjukdom. Varje år dör ca 25 000 

personer i kranskärlssjukdom, varav ca 16 000 dör i hjärtinfarkt. Omkring 90 000 

patienter vårdas varje år på hjärtintensivvårdsavdelningar på grund av svår kärlkramp 

och/eller misstanke om hjärtinfarkt (Ståhle 2004) Vid kranskärlssjukdom är blodflödet 

till hjärtat försämrat. Detta leder till syrebrist och kan yttra sig som kärlkramp, 

hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi (hjärtrytmrubbningar) eller plötslig hjärtdöd. Den 

vanligaste orsaken till kranskärlssjukdom att det bildats kalkartade inlagringar på 

blodkärlens insida. 

 

Riskfaktorer för att drabbas av kranskärlssjukdom kan delas in i opåverkbara 

riskfaktorer som till exempel ålder, manligt kön och ärftlighet, och påverkbara faktorer 

såsom rökning, övervikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar och fysisk inaktivitet 

(Ericson & Ericson 2008). 

 

Det är viktigt att upptäcka de patienter som lider av samtidig psykisk och somatisk 

sjukdom för att kunna ge en adekvat behandling mot båda sjukdomarna i rimlig tid 

(Socialstyrelsen 2010). Det är även viktigt att som sjuksköterska kunna förstå både den 

psykiska och den somatiska sjukdomen och dess symtom för att därefter kunna anpassa 

behandlingen (Løkensgard 2009). 

1.2 Problemformulering 

Att en grupp patienter klarar sig sämre än andra i behandlingsbara sjukdomar och oftare 

insjuknar i dessa trots att de kan förebyggas är inte i enlighet med god vård och vård på 

lika villkor (Socialstyrelsen 2010). God vård beskrivs enligt sex kriterier: den ska vara 

kunskapsbaserad och ändamålsriktig, säker, patientfokuserad, jämlik och effektiv samt 

ges i rimlig tid. Enligt socialstyrelsen (2010) är det viktigt att frågan om överdödlighet 

hos psykiatriskt sjuka utreds och belyses. Dödligheten i somatiska sjukdomar som 

stroke och hjärtsjukdomar har på senare år minskat men denna minskning syns inte hos 

psykiskt sjuka patienter. Detta tyder på att det saknas kunskap om hur dessa patienter 
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ska behandlas och att dessa patienter inte får en tillräckligt anpassad vård. Ett steg i rätt 

riktning för att kunna förbättra situationen är att lyfta fram problemet och öka 

kunskapen om de faktorer som bidrar till den ökade dödligheten.  

1.3 Syfte 

Att med hjälp av tidigare forskning belysa och lyfta fram faktorer som leder till att 

psykiskt sjuka får en sämre somatisk vård, ifall sjuksköterskor och vårdpersonal på 

somatiska avdelningar har tillräcklig kunskap att vårda dessa patienter samt att beskriva 

de inkluderade artiklarnas kvalitet.  

1.4 Frågeställning 

1. Vilka är de faktorer som kan leda till att psykiskt sjuka får en sämre somatisk 

vård och på vilket sätt leder dessa faktorer till en ökad sjuklighet och dödlighet i 

somatiska sjukdomar?   

– Vilken betydelse har medicinering av psykiskt sjuka i den somatiska vården? 

– I vilken grad bidrar livsstilsriskfaktorer till sämre överlevnad och ökad 

förekomst av somatisk sjukdom? 

– Har sjuksköterskor och vårdpersonal på somatiska avdelningar tillräcklig 

kunskap att ta hand om psykiskt sjuka patienter? 

2. Vilken kvalitet har de inkluderade artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med beskrivande design. Syftet med en sådan är att sammanställa 

redan publicerade forskningsresultat för att belysa kunskapsläget inom området (Polit 

& Beck 2008).   

 

2.3 Databaser och sökord 

Artiklar som behandlar det berörda området är framtagna från databaserna PubMed och 

Cinahl med hjälp av MeSH termer och egna sökord. Utfall av sökningen samt sökord 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Utfall av sökning  

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 
Cinahl Psychiatric patients 

AND Somatic care 
61 2 

PubMed via 
medline 

Psychiatric patients 
AND Somatic care 

69 3 

PubMed via 
medline 

Cardiovascular 
Diseases (MeSH) 
AND 
Schizophrenia 
(MeSH) 

144 7 

PubMed via 
medline 

Schizophrenia 
(MeSH) AND 
Stroke (MeSH) 

51 1 

PubMed via 
medline 

Psychiatric 
Disorder AND 
Metabolic 
Syndrome (MeSH) 

131 1 

PubMed via 
medline 

Bipolar disorder 
(MeSH) AND 
Stroke (MeSH) 

25 1  

Summa:  481 15 
Limits för sökningen var: free full text och högst tio år gamla artiklar. 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

Exklusionskriterier för urvalet av källor har varit artiklar som inte svarar på syfte och 

frågeställning, litteraturstudier och de artiklar som endast kunnat hittas på annat språk 

än engelska och svenska. Inklusionskriterier har varit kvalitativa och kvantitativa 

artiklar som publicerats mellan 2000 – 2010. För att avgöra vilka artiklar som varit 

relevanta har titel och abstract granskats. Studier gjorda på både män och kvinnor har 

inkluderats i studien 

2.5 Dataanalys 

Den inkluderade litteraturen erhölls från databaserna Cinahl och Medline. Dessa 

databaser valdes ut då de båda har omvårdnad och medicin som huvudområde. Av de 

481 artiklarna så var det 15 som i titel och abstract överensstämde med studiens syfte 

och frågeställning och valdes ut för vidare granskning. Dessa lästes senare igenom i sin 

helhet på varsitt håll. Då det visade sig att vissa artiklar ej motsvarade studiens syfte 

och frågeställning valdes dessa bort. Totalt valdes 15 artiklar ut till resultatet då de 
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svarade på syftet och frågeställningen. Dessa artiklar lästes därefter igenom i sin helhet 

ett flertal gånger för att innehållet i studien skulle klarna. Resultatet i artiklarna 

bearbetades ytterligare genom att markera de delar som motsvarade syftet och 

frågeställningen, för att sedan sammanfatta dessa delar. Detta för att få en översikt över 

vilka huvudteman som studien skulle innehålla. Fem teman växte fram efter vidare 

bearbetning vilka presenteras under resultat: ”att inte uppräcka patienter i tid”, 

”vårdpersonalens betydelse, ”medicinering och behandling”, ”effekter från 

medicinering med antipsykotika” samt ”livsstilsriskfaktorer”. De artiklar som 

inkluderades i resultatet granskades efter en modifierad granskningsmall av Forsberg & 

Wengström (2003) (se bilaga nr 1 och 2) för att bedöma artiklarnas syfte, 

frågeställning, undersökningsgrupp, metod, analys och resultat. Efter granskningen 

bestämdes huruvida artiklarna var av hög, medel eller låg kvalitet. Alla artiklarna 

granskades med granskningsmall för kvantitativa artiklar varav en även granskades 

med granskningsmall för kvalitativa artiklar då både en kvalitativ och en kvantitativ 

ansats hade använts. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Några direkt forskningsetiska konflikter förekommer inte i och med att detta är en 

litteraturstudie och de publicerade artiklarna redan har egna etiska resonemang. Inga 

artiklar exkluderades baserat på personliga åsikter kring kvalitet och innehåll. Alla 

artiklar som framkommit under sökningen som svarat på syftet och frågeställningen har 

således inkluderats.  
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3. Resultat 

 
För en överblick av den litteratur som granskats, se tabell 2 och 3. Tabell 2 visar vilken 

design de olika studierna har samt vilka metoder som har använts. Tabell 3 beskriver 

kort syftet med studierna, resultat samt vilken kvalitet artiklarna bedömts ha efter 

granskning med granskningsmall. Vidare i resultatet kommer den granskade litteraturen 

att beskrivas i löpande text och förklara olika faktorer som kan tänkas bidra till att 

patienter med psykisk sjukdom klarar sig sämre i olika somatiska sjukdomar.  

 

Tabell 2. De inkluderade artiklarnas metod och design 
Författare, 
år och var 
studien är 
utförd 

Titel Design Undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Björkman., 
Angelman. 
& Jönsson. 
 
2007 
Sverige 

Attitudes towards 
people with 
mental illness: a 
cross sectional 
study among 
nursing staff in 
psychiatric and 
somatic care 

Tvärsnit
tsstudie  

Sjuksköterskor och 
undersköterskor på 
somatisk och psykiatrisk 
avdelning. 

Enkätfrågor. Pearsons 
korrelation 
t-test och Mann-
Whitney U-test 

Daumit., 
Goff., 
Meyer., 
Davis., 
Nasrallah., 
McEvoy., 
Rosenheck.
, Davis., 
Hsiao., 
Stroup., 
Lieberman. 
  
2008 
USA 

Antipsychotic 
effects on 
estimated 10 year 
coronary heart 
disease risk in the 
CATIE 
Schizophrenia 
Study 

Longitu
dinell 
studie  

Ej inneliggande 
patienter med 
schizofreni som 
diagnosticerats av en 
forskningspsykiatriker 
med hjälp av en 
modifierad SCID 
intervju och som var 
mellan 18 och 65 år 
gamla. 

Man kontrollerade 
olika blodprovsvärden 
för hjärt-kärlsjukdom.  

ANOVA eller chi 
2 test 

Haughey., 
Calderon., 
Torres., 
Nazario. & 
Bijur.  
 
2005 
USA 

Identification of 
Depression in an 
Inner-city 
Population Using 
a Simple Screen 

Tvärsnit
tsstudie  

Alla patienter på en 
akutvårdsavdelning över 
18 år som ville delta och 
läkare på samma 
avdelning. 

Enkätfrågor.  K-statistik. 
McNemar’s test. 
Chi-2-test. 
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Henriques., 
Fráguas., 
Iosifescu., 
Menezes., 
Souza de 
Lucia., 
Gattaz. & 
Martins.  
 
2009 
Brasilien 

Recognition of 
Depressive 
Symptoms by 
Physicians 

Tvärsnit
tsstudie 

316 ej inneliggande 
patienter under sitt 
första besök på ett 
allmänsjukhus. 

Observation.  Sannolikhetskvot. 

Himmelhoc
h., Leith., 
Goldberg., 
Kreyenbuhl
., Medoff. 
& Dixon.  
 
2009 
USA 

Care and 
Management of 
Cardiovascular 
Risk Factors 
among 
Individuals with 
Schizophrenia 
and Type 2 
Diabetes Who 
Smoke 

Tvärsnit
tsstudie. 

Personer med typ 2 
diabetes. 

Medicinjournaler 
granskades. 

Multivarierad 
logistisk 
regression.  

Hippisley-
Cox., 
Parker., 
Coupland. 
& 
Vingradova
.  
2007 
England 

Inequalities in the 
primary care of 
patients with 
coronary heart 
disease and 
serious mental 
health problems: a 
cross-sectional 
study 

Tvärsnit
tsstudie. 

127 932 patienter med 
hjärt- kärlsjukdom varav 
701 med en diagnos av 
schizofreni eller bipolär 
sjukdom. 
 
 

Data från databas 
QRESEARCH med 
anonyma 
hälsovårdsjournaler.  
 
 

Känslighetsanalys, 
relative risk kvot, 
poisson regression  

Kilbourne.,
Jaspreet., 
Brar., 
Drayer., 
Xu. & Post.  
 
2007 
USA 

Cardiovascular 
Disease and 
Metabolic Risk 
Factors in Male 
Patients With 
Schizophrenia, 
Schizoaffective 
Disorder, 
and Bipolar 
Disorder 
 

Tvärsnit
tsstudie.  

7529 manliga patienter 
med schizofreni, 
schizoaffektiv sjukdom 
och bipolär sjukdom. 

Data från en 
journaldatabas 
(National Patient Care 
Database, NPCD). 

T-test och chi 2 
test. Multivarierad 
logistisk 
regression.  

Kilbourne., 
Welsh., 
McCarthy., 
Post. & 
Blow.  
 
2008 
USA 
 

Quality of Care 
for 
Cardiovascular 
Disease-related 
Conditions 
in Patients with 
and without 
Mental Disorders 
 
 

Tvärsnit
tsstudie. 

Patienter med allvarlig 
psykisk sjukdom 
(schizofreni, bipolär 
sjukdom, andra 
psykossjukdomar och 
depression). 

Granskning av 
journaler.  

Multivarierad 
logistisk 
regression. 
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Kim., Kim., 
Kwak 
Hyang., 
Kim Jin., 
Kim. & 
Hoo 
 
2009 
Korea 
 

The Contribution 
of Abdominal 
Obesity and 
Dyslipidaemia to 
Metabolic 
Syndrome in 
Psychiatric 
Patients 
 

Tvärsnit
tsstudie. 

Patienter som vårdats på 
psykiatriskt sjukhus. 

Samlat fakta som vikt, 
längd och midjemått 
från 249 patienter som 
vårdats på psykiatriskt 
sjukhus. 

Chi 2 test, Fishers 
exakta test och t 
test.     

Kisely., 
Campbell. 
& Wang.  
 
2009 
Canada 

Treatment of 
ischaemic heart 
disease and stroke 
in individuals 
with psychosis 
under universal 
health care 

Tvärsnit
tsstudie. 
 

Patienter med eller utan 
allvarlig psykisk 
sjukdom efter deras 
första inläggning på 
sjukhus för ischemisk 
hjärtsjukdom eller 
stroke. 

Samlade in data med 
hjälp av en databas. 
 

Enkel logistisk 
regression.  

McCreadie. 
 
2003 
Skottland 

Diet, smoking and 
cardiovascular 
risk in people 
with 
schizophrenia 
Descriptive study 
 

Tvärsnit
tsstudie. 

Patienter 
diagnostiserade med 
schizofreni. 

Enkätundersökning. Chi 2 test, Fishers 
exakta test och t-
test. Pearsons 
korrelation. 

Straus., 
Bleumink., 
Dieleman., 
van der 
Lei., ‘t 
Jong., 
Kingma., 
Sturkenboo
m. & 
Stricker. 
 
2004 
Nederlände
rna 

Antipsychotics 
and the Risk of 
Sudden Cardiac 
Death 

Longitu
dinell 
studie. 

Alla personer över 18 år 
som registrerats hos en 
allmänläkare som 
deltagit i IPCI projektet 
(en databas med 
journaler från läkare) 
under minst ett år. 

Data samlades in från 
IPCI projektet och det 
kontrollerades vilka 
som dog av plötslig 
hjärtdöd under tiden 
för studien (jan 95 – 
apr 2001). 

Sannolikhetskvot, 
logistisk 
regression. 

Švedienė., 
Jankauskie
nė., 
Kušleikaitė. 
& 
Razbadaus
kas 
 
2009 
Litauen 
 

Competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with 
mental health 
problems in the 
somatic 
departments. 

Tvärsnit
tsstudie. 

Allmänpraktiserande 
sjuksköterskor. 

Enkätundersökning. Korrelationsanalys 
med Spearmans 
rangkorrelation.  
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Weiss., 
Henderson.
, Weilburg., 
Goff., 
Meigs., 
Cagliero.. 
& Grant.  
 
2006 
USA 

Treatment of 
Cardiac Risk 
Factors Among 
Patients With 
Schizophrenia 
and Diabetes 

Tvärsnit
tsstudie.  

Patienter med diabetes 
som besökt sjukhus 
minst två gånger under 
tiden för studien har 
valts från en databas.  

Mätvärden för 
behandling av 
riskfaktorer hos 
patienter med 
schizofreni jämfördes 
med de för patienter 
utan psykiatrisk 
sjukdom. 

Student’s t-test 
Welch’s t-test 
chi-Square. 
 

Wilhelm., 
Finch., 
Davenport. 
& Hickie.  
 
2008 
Australien 

What can alert the 
general 
practitioner to 
people whose 
common mental 
health problems 
are unrecognised? 

Tvärsnit
tsstudie.  

Patienter från olika 
allmänmottagningar 
mottagningar som ville 
delta. 

Strukturerad intervju 
och kort 
frågeformulär. 

MCS-värde. 
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Tabell 3. Syfte, resultat och kvalitet på de inkluderade artiklarna. 
Författare Syfte Resultat Kvalitet 

enl. 
mall 

Björkman et al. Att undersöka sjuksköterskors 
attityder till psykiskt sjuka 
patienter. 

Sjuksköterskor i somatisk vård hade mer 
negativa attityder till psykiskt sjuka än 
sjuksköterskor på psykiatrisk avdelning. 

 
Hög 

Daumit et al.   Att undersöka vilken uppskattad 
effekt olika antipsykotika har på 
risken att under tio år drabbas 
hjärt-kärlsjukdom.  

Överlag så varierade risken för hjärt- 
kärlsjukdom över tio år signifikant mellan olika 
behandlingar. 

 
Medel 

Haughey et al. Att jämföra ett kort 
screeningsverktyg med läkarens 
normala tillvägagångssätt att 
upptäcka patienter med 
depression. 

Fler patienter kunde hittas med det korta 
klassifikationsverktyget än vad en läkare kunde 
finna. Läkarna missade 19 av 226 patienter som 
behövde vidare psykiatrisk omvårdnad. 

 
 
 
Medel 
 
 
 

Henriques et al.  Att undersöka hur bra 
allmänläkare kunde känna igen 
depressiva symtom för att hitta 
depression hos patienter. 

Läkarna hade lättast att upptäcka de patienter 
med självmordstankar men svårt att upptäcka de 
som visade mer somatiska symtom som 
koncentrationssvårigheter, trötthet, aptit och 
viktförändringar, sömnsvårigheter och agitation 

 
Medel 

Himmelhoch et al.  Att se ifall personer med 
schizofreni och typ 2 diabetes 
fick kontroller och behandlingar 
för modifierbara riskfaktorer 
associerade med hjärt- 
kärlsjukdom  

Personer med schizofreni var mer sannolika att 
vara rökare och mindre sannolika att få 
blodtrycksundersökningar, fettprofiler eller 
statiner. 

 
 
Medel 

Hippisley-Cox et al. Att se ifall patienter från 
England med hjärt- kärlsjukdom 
med samtidig schizofreni och 
bipolär sjukdom är mindre 
sannolika att få primärvård i 
enlighet med nationella 
standarder för patienter utan 
psykisk sjukdom. 

Patienter med schizofreni hade mindre 
sannolikhet att få statiner utskrivna och att få sitt 
kolesterol kontrollerat. Det fanns ingen skillnad 
när det kom till råd kring rökning, 
blodtryckskontroller, mätning av 
kolesterolvärden eller förskrivning av ASA, 
antikoagulantia eller beta blockerare. 

 
 
 
Hög 

Kilbourne et al. Att undersöka hur patienter med 
psykiatrisk diagnos 
(schizofreni, schizoaffektiv 
sjukdom och bipolär sjukdom) 
skiljde sig från varandra vad 
gäller hjärtkärlsjukdomar och 
dess tillstånd. 

Personer med bipolär sjukdom hade betydligt 
större risk att drabbas av diabetes, hjärtinfarkt 
och höga blodfetter jämfört med de personer 
som hade schizofreni och schizoaffektiv 
sjukdom.  

 
 
 
Medel 

Kilbourne et al.  Att jämföra vårdkvaliteten vid 
hjärtkärlsjukdomar och 
riskfaktorer för patienter med 
och utan psykiska sjukdomar. 

Generellt hade 70 % bra blodtryck. 90 % hade 
hyperlipidemi. Psykiskt sjuka (psykotiska 
sjukdomar) var, jämfört med övriga, mindre 
benägna att testa sig för riskfaktorerna och 
mindre benägna att ta emot rekommendationer 
om uppföljning av sin diabetes. 

 
 
Hög 
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Kim et al. Att undersöka förekomsten av 
metabola syndromet hos 
psykiatripatienter. Detta för att 
kunna identifiera 
huvudorsakerna till det 
metabola syndromet 

60 % av deltagarna uppfyllde kriteriet av 
midjemåttet för det metabola syndromet, höga 
triglyceridvärden samt lågt HDL.  Däremot så 
hade mindre än 10 % lågt blodsocker och högt 
blodtryck.  
I stort så hade 34 % metabolt syndrom.  
Inga specifika mediciner kunde relateras till 
resultaten. 

 
 
Medel 

Kisely et al.  Att undersöka behandlingen av 
personer med psykos som läggs 
in för ischemisk hjärtsjukdom 
eller stroke 

Trots att dessa patienter har en högre dödlighet 
så hade de mindre sannolikhet att få behandling i 
enlighet med riktlinjer. 

 
Medel 

McCreadie. 
 

Att beskriva livsstilen hos 
personer med schizofreni vad 
gäller mathållning, rökvanor, 
vikt och sportande. Riskerna för 
hjärt-och kärlsjukdomar 
undersöktes.  
 

Färre män jämfört med övriga befolkningen hade 
en acceptabel nivå vad gäller intag av frukt, 
mjölk och potatis.  
Färre kvinnor nådde upp till acceptabla nivåer av 
mjölk och potatisintag.  
En stor del av patienterna rökte, och en stor del 
var även överviktiga och hade högt kolesterol.  
Detta innebär ökad risk för hjärt-och 
kärlsjukdomar. 

 
 
 
Medel 

Straus et al. Att undersöka sambandet 
mellan användandet av 
antipsykotisk medicin och 
plötslig hjärtdöd. 

Det gick att associera att användande av 
antipsykotisk medicin gav en tre gånger högre 
risk att drabbas av plötslig hjärtdöd. 

 
Hög 

Švedienė et al. 
 

Att undersöka kompetensen hos 
sjuksköterskor i 
omhändertagandet av patienter 
med psykiska problem på 
somatiska avdelningar 

Ca 45 % av sjuksköterskorna hade kunskap i 
omhändertagande av patienter med psykiska 
problem. 1,6 - 21,9 % hade ingen kunskap, 
resten hade någon kunskap.  

 
 
Hög 

Weiss et al. Att undersöka hur pass effektiv 
och relevant vården av 
schizofrena patienter med 
diabetes är jämfört med vården 
hos diabetespatienter utan 
allvarlig psykisk sjukdom 

De fann ingen signifikant skillnad när det kom 
till adekvata medicinska behandlingar av 
riskfaktorer. Dock var det färre schizofrena som 
fick kolesterol och LDL kontroller. 

 
Hög 

Wilhelm et al. Att uppskatta karaktäristika hos 
personer med vanliga 
psykiatriska problem som 
upptäcks av allmänsjukvården 
och vilka som missas.  

Patienter som visade enbart somatiska symtom 
hade en tendens att missas. 

 
Hög 
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3.1 Bidragande faktorer till en sämre vård av psykiskt sjuka 

3.1.1 Att inte upptäcka patienters sjukdom och behov i tid 

Flera studier visar att det kan vara svårt för primärvården och allmän 

sjukvårdspersonal/läkare att uppfatta vilka patienter som lider av en psykisk sjukdom, 

speciellt depression eller ångestsyndrom, då dessa sjukdomar kan visas genom flera 

olika symtom som till stor del kan vara somatiska (Henriques et al. 2009, Haughey et 

al. 2005, Wilhelm et al. 2008). Det finns flera klassifikationsverktyg (en typ av 

frågemallar om hur patienten mår och vilka symtom patienten har som kan förknippas 

med psykisk sjukdom) som används till hjälp för att upptäckt av patienter med psykisk 

sjukdom. Wilhelm et al. (2008) har genom att kontrollera vilka patienter som kan 

upptäckas med två olika verktyg som används i sjukvården (DSM/IV och SPHERE-12) 

samt allmänläkares kunskaper kommit fram till att det skiljer sig mellan vilka patienter 

som upptäcks. Den största skillnaden var att patienter med enbart somatiska symtom 

inte identifierades som psykologiska problem av läkaren. Med hjälp av 

klassifikationsverktyg kunde även dessa patienter hittas. Detta sågs också i resultatet 

från Henriques et al. (2009) där allmänläkare med hjälp av ett klassifikationsverktyg 

för primärvården missade patienter med somatiska symtom som 

koncentrationssvårigheter, aptit- och viktförändringar samt sömnsvårigheter. Haughey 

et al. (2005) fann att fler patienter med depression kunde upptäckas med hjälp av 

klassifikationsverktyg än av enbart läkare. Det var 20 % av de patienter som inte 

upptäcktes av läkare vid diagnostisering som kunde hittas med hjälp av verktyget och 

som behövde behandling mot depression.  

3.1.2 Vårdpersonalens attityder och kunskap 

Det har visat sig att sjuksköterskor som har jobbat längre har mer vana av att möta 

psykiskt sjuka samt att sjuksköterskor som har mer utbildning har mindre negativa 

attityder mot dessa patienter (Björkman et al. 2008, Švediené et al. 2009). De båda 

studierna visade även att sjuksköterskor med mindre erfarenhet i lägre grad trodde att 

de psykiska sjukdomarna gick att bota. Sjuksköterskor och undersköterskor tyckte att 

patienter med schizofreni och depression var svåra att prata med och schizofrena sågs 

även som mycket annorlunda jämfört med andra människor. Nyligen utbildade 
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sjuksköterskor hade i lägre grad negativa attityder mot schizofrena (Björkman et al. 

2008). Det har även visat sig att sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på 

somatiska avdelningar har mer negativa attityder mot psykiskt sjuka än de 

sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar inom psykiatrin (Björkman et al. 2008). 

Utbildning och yrkeserfarenhet är faktorer som ökar kompetensen hos sjuksköterskorna 

i arbetet med psykiskt sjuka (Švedienė et al. 2009). 

 

Kompletterande kunskap kan införas för sjuksköterskorna i form av, till exempel, mer 

undervisning i arbetet, seminarier, konferenser och relevant litteratur om 

omhändertagandet av psykiskt sjuka patienter. Kunskap om psykiska sjukdomar och 

speciellt om de olika symptomen är en viktig faktor i att förstå dessa patienter och för 

att kunna förebygga oönskade händelser hos psykiskt sjuka patienter som till exempel 

skador och självmord (Švedienė et al. 2009).  

3.1.3 Adekvat medicinering och behandling 

Det finns flera studier som undersöker huruvida psykiskt sjuka får samma kvalitet på 

sin vård av somatisk sjukdom som de utan psykisk sjukdom (Kilbourne et al. 2008, 

Kisely et al. 2009). I en studie jämfördes vårdkvaliteten hos psykiskt sjuka med icke 

psykiskt sjuka patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Det visade sig att vården inte var 

jämlik för de två grupperna. När det kom till behandling av diabetes hos patienter med 

psykisk sjukdom så hade dessa patienter en mindre chans än övriga patienter med 

diabetes att få fot eller näthinneundersökningar (för att undersöka cirkulationen). De 

hade dessutom mindre sannolikhet att få kontroller för riskfaktorer, speciellt 

blodfettskontroller (Kilbourne et al. 2008). Weiss et al. (2006) fann även att psykiskt 

sjuka patienter i något högre utsträckning fick insulinbehandling än övriga patienter. I 

en undersökning av Kisely et al. (2009) så visade det sig att patienter med psykisk 

sjukdom hade en mycket högre dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom än övriga patienter 

men fick i mindre grad specialiserad hjälp och vård som medicinering och kirurgiska 

åtgärder och samma resultat fick de när de undersökte psykiskt sjuka patienter och 

stroke. 

 

Trots att personer med schizofreni och bipolär sjukdom i högre grad har riskfaktorer för 

hjärt- kärlsjukdom fick de i mindre grad än övriga patienter blodfettskontroller eller 
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aktuellt kolesterolvärde och behandling med statiner (blodfettssänkande läkemedel) 

även då de kunde behöva detta (Hippisley-Cox et al. 2007). Däremot fanns det inga 

skillnader när det gällde blodtrycksmätning eller förskrivning av antikoagulantia 

(läkemedel som hämmar blodets koagulering) eller betablockerare (läkemedel som 

används för behandling av högt blodtryck) (Hippisley-Cox et al. 2007). Himmelhoch et 

al. (2008) fann däremot att schizofrena patienter hade en mindre chans att få medicinsk 

behandling mot höga blodfetter och högt blodtryck. Weiss et al. (2006) fann ingen 

skillnad när det kom till relevant farmakologisk behandling relaterad till riskfaktorer 

mellan patienter med eller utan psykisk sjukdom och diabetes. En annan upptäckt var 

att patienter med schizofreni i en något högre utsträckning än övriga patienter fick 

blodfettsänkande läkemedel vid för höga blodfettvärden och kostkonsultation. 

3.1.4 Effekter från medicinering med antipsykotika 

Användning av viss antipsykotisk medicin mot psykiska besvär har visat sig ge en tre 

gånger högre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd, samt ett samband mellan en mer 

frekvent behandling och högre dosintag och en ökad risk, även efter justering för övriga 

riskfaktorer, hos de undersökta (Straus et al. 2004). Det fanns viss antipsykotisk 

medicin som ökade mängden ohälsosamma blodfetter hos patienterna medan annan 

antipsykotisk medicin istället kunde öka mängden bra blodfetter. Det fanns även 

medicin som kunde sänka ett högt blodtryck. Vissa antipsykotika har också visat sig ge 

en ökad risk för att under en tio års period drabbas av hjärt- kärlsjukdom, men detta kan 

skilja sig mycket beroende på vilken typ av medicin som tas, ålder och etnisk bakgrund 

(Daumit et al. 2008).  

3.1.5 Livsstilsriskfaktorer 

Hjärt-kärlsjukdomar och riskfaktorer som till exempel rökning, övervikt och diabetes är 

vanligare hos personer med schizofreni och bipolär sjukdom än övriga (Hippisley-Cox 

et al. 2007, Kilbourne et al. 2007).  Av personer med en psykiatrisk diagnos 

(schizofreni, schizoaffektiv sjukdom och bipolär sjukdom), så hade de med bipolär 

sjukdom i högre utsträckning hjärt-kärlsjukdomsrelaterade tillstånd såsom högt 

blodtryck, diabetes och blodfettsrubbningar. De med bipolär sjukdom hade 44 % högre 

risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med de som inte led av psykisk sjukdom 

(Kilbourne et al. 2007). I en studie där man undersökte livsstilen hos personer med 
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schizofreni visade det sig att av dessa var 70 % rökare och 73 % av dem var 

överviktiga. I studien framkom det även att de som rökte hade ett lägre intag av frukt 

och grönsaker och drygt hälften ansåg att de var fysiskt aktiva (McCreadie 2003). En 

annan studie visade att 34 % av de psykiatriska patienterna hade metabolt syndrom, där 

bukfetma och blodfettsrubbningar var de faktorer som dominerade (Kim et al. 2009). 

Weiss et al. (2006) fann att patienter med schizofreni fick färre kontroller av sina 

blodfetter än övriga patienter. Samtidigt drar författarna till studien här en parallell 

mellan detta och att de patienter som led av schizofreni även i högre grad missade tider 

med sin läkare eller sjuksköterska. Himmelhoch et al. (2008) fann liknande resultat för 

patienter med schizofreni som röker och lider av typ 2 diabetes. De hade mycket 

mindre chans att få blodtrycks eller blodfettskontroller jämfört med rökare som inte led 

av schizofreni.  

 

3.2 Kvalitet på de ingående artiklarna 
Av de 15 granskade artiklarna har alla en kvantitativ design varav en även använt sig av 

en kvalitativ design, i den hade de använt strukturerade intervjuer. Studierna är gjorda i 

tio olika länder; Australien, Brasilien, Canada, England, Korea, Litauen, 

Nederländerna, Skottland, Sverige och USA.  Av de granskade artiklarna bedömdes 

åtta vara av medel kvalitet och sju av hög kvalitet.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 	  
Det framkom att flera faktorer bidrar till att psykiskt sjuka har en sämre överlevnad i 

somatiska sjukdomar. Det var svårt att upptäcka dessa patienter i primärvården och 

sjuksköterskor hade inte tillräcklig erfarenhet eller kunskap om att ta hand om dessa 

patienter. Patienter med psykisk sjukdom fick inte samma vård som de som inte lider 

av psykisk sjukdom; exempelvis skiljde sig medicinering mot riskfaktorer som höga 

blodfetter och hypertoni mellan de olika grupperna. Psykiskt sjuka har i högre 

utsträckning livsstilsriskfaktorer som bidrar till sämre hälsa, exempelvis rökning, 

övervikt och diabetes. Patienternas egen medicinering med antipsykotika kan även 

bidra till en ökad dödlighet. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Att inte upptäcka patienters sjukdom och behov i tid 

I resultatet framkommer att diagnostisering av psykiskt sjuka patienter är svårt och att 

det är lätt att missa flera av patienterna genom att de inte får någon diagnos. I resultatet 

framkommer att dessa patienter kan ha flera somatiska besvär som symtom på sin 

psykiska sjukdom. Som hjälp till diagnostisering används olika klassifikationsverktyg 

som kan uppmärksamma symtom som enbart läkare kan missa, men som framkommer i 

resultatet varierar det mellan hur många som identifieras med hjälp av de olika 

verktygen och mellan läkarnas erfarenheter (Henriques et al. 2009, Haughey et al. 

2005, Wilhelm et al. 2008). Eftersom psykiskt sjuka kan behöva mer samtalsstöd är det 

viktigt att de blir diagnostiserade i tid (Allgulander 2008). Ett av de sex kriterierna för 

god vård som nämns av socialstyrelsen (2010) är att vården skall ges i rimlig tid. Om 

dessa patienter inte upptäcks är det omöjligt att uppfylla det kriteriet. Genom att i tid 

kunna ge en adekvat behandling mot patienternas psykiska besvär skulle detta kunna 

leda till att det även blir lättare att behandla de somatiska sjukdomarna och förbättra 

förutsättningarna för dessa patienters överlevnad. Som Pozuelo et al. (2009) nämner i 

sin studie har till exempel patienter med klinisk depression en sämre följsamhet till 
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medicinering och en lägre benägenhet till att förändra kostvanor och att motionera mer. 

Om depressionen mildras så klarar dessa patienter att ta sin medicin bättre och att göra 

livsstilsförändringar för att förbättra utkomsten av hjärt- kärlsjukdom. Genom tidigare 

diagnostisering och således kunna sätta in tidigare behandling av psykiska besvär kan 

detta sannolikt hjälpa patienterna att motverka riskfaktorer och försämring av somatisk 

sjukdom. 

4.2.2 Vårdpersonalens attityd och kunskap 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982) skall vården bygga på respekt för människors 

lika värde och den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet. 

Vården skall planeras och genomföras i samråd med patienten och kommunikation 

skall vara en del av vården (Hälso- och sjukvårdslagen 1982) Som patient är personen i 

en beroendeställning på grund av själva sjukdomen, men även i frågan om kunskap och 

möjligheter att påverka. Alla patienter är olika och har olika förutsättningar att ta till sig 

information och det varierar vad de tycker är ett bra bemötande (Socialstyrelsen 2010).  

 

Människor med psykisk sjukdom söker hjälp i alla typer av hälso-och sjukvård. De 

skaffar barn, går till tandläkaren och de behandlas på sjukhus för kirurgiska och 

medicinska sjukdomar. Således möter sjuksköterskan dessa patienter inom alla 

områden av hälso-och sjukvården. Utifrån detta så är det av största vikt att 

sjuksköterskan har kunskap om psykiska sjukdomar och psykiatrisk omvårdnad 

(Løkensgard 2009). Då sjuksköterskan är den personal som står patienten närmast och 

är den som rapporterar vidare till läkare om patientens tillstånd, är det mycket viktigt 

för sjuksköterskan att ha goda kunskaper om, likväl som somatiska sjukdomar, även om 

de vanligt förekommande psykiatriska sjukdomarna för att kunna observera, förutse 

och förebygga. Sjuksköterskan behöver även goda kunskaper om läkemedel såväl som 

teknisk skicklighet för att uppnå en god relation till patienten vid läkemedelsbehandling 

och för att kunna motivera och undervisa på ett bra sätt (Løkensgard 2009). Ett 

kriterium för god vård är en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård (Socialstyrelsen 

2010). Eftersom sjuksköterskor visas ha en bristande kunskap och en del negativa 

värderingar kring psykiskt sjuka (Björkman et al. 2008, Svediené et al. 2009), skulle 

detta kunna vara en bidragande faktor till att psykiskt sjuka får en lägre grad av 

anpassad vård och därigenom har en ökad dödlighet och klarar sig sämre. Det framgår 
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att sjukvårdspersonal tycker att det är svårt att kommunicera med schizofrena, och 

dessa patienter sågs även som mycket annorlunda jämfört med andra människor 

(Björkman et al. 2008). Ett bra omhändertagande och stöd kan i högre grad motivera 

patienter till att besöka sjukvården oftare och kan göra att patienterna är mer 

motiverade till att ta hand om sig själva och att följa ordinerad medicinering 

(Allgulander 2008).  

4.2.3 Adekvat medicinering och behandling 

Psykiskt sjuka patienter som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar dör i högre utsträckning än 

andra patienter, framförallt av hjärtsjukdomar (Socialstyrelsen 2010, Ösby et al. 2000). 

Det finns studier som visar att detta kan bero på att psykiskt sjuka i mindre utsträckning 

blir vårdade på medicinska avdelningar och i lägre utsträckning utsätts för invasiva 

ingrepp vid hjärtsjukdom, än patienter utan psykisk sjukdom (Kisely et al. 2009, 

Laursen et al. 2009). Det framgår även att det finns skillnader i förskrivningen av 

blodfettssänkande mediciner (Hippisley-Cox et al. 2007) vilket skulle kunna vara ett 

resultat av, som det framkommer i den granskade litteraturen, att psykiskt sjuka 

patienter i mindre utsträckning får blodfettskontroller (Kilbourne et al. 2008). Dock 

framkommer det även i en studie att patienter med schizofreni hade en högre 

sannolikhet att få blodfettssänkande läkemedel (Weiss et al. 2006). Detta skulle kunna 

bero på att studierna är gjorda på olika sjukhus på olika ställen i världen. I resultatet 

framkommer det också att patienterna inte får undersökningar av riskfaktorer i samma 

grad för olika hjärt- kärlsjukdomar (Weiss et al. 2006, Himmelhoch et al. 2008, 

Kilbourne et al. 2008). Till exempel så undersöks inte mikrocirkulationen i lika hög 

grad hos dessa patienter (Kilbourne et al. 2008), vilket skulle kunna bidra till att deras 

sjukdom förvärras mer än hos andra patienter (Pack 2009). Detta skulle även kunna 

förklara varför dessa patienter i högre grad behöver insulinbehandling. Detta talar för 

att svårt psykiskt sjuka personer ej får en jämlik eller effektiv vård enligt 

socialstyrelsens riktlinjer för god vård (Socialstyrelsen 2010).  

 4.2.4 Effekter från medicinering med antipsykotika  

Det framkommer i resultatet att viss antipsykotisk medicinering ökar riskerna att dö i 

förtid (Daumit et al. 2008, Straus et al. 2004). Dock finns det studier som visar det 

motsatta. En finsk studie visade att antipsykotisk medicinering kunde kopplas ihop 
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med lägre dödlighet (Tiihonen et al. 2009). De här olika resultaten skulle till stor del 

kunna bero på vilken antipsykotisk medicin som undersökts samt som det även nämns 

i resultatet att påverkan via riskfaktorer var individuell (Daumit et al. 2008). Alltså är 

det svårt att bestämma huruvida antipsykotisk medicin över lag påverkar somatisk 

dödlighet och sjuklighet hos dessa patienter. Detta är ingen nyhet och det nämns av 

Allgulander (2008) att antipsykotisk medicinering kan ha olika effekt för olika 

individer.  

4.2.5 Livsstilsriskfaktorer 

Livsstilsriskfaktorer som till exempel övervikt, diabetes och rökning är vanligt hos 

psykiskt sjuka personer (Pozuelo et al. 2009, Bresee et al. 2009). Andra riskfaktorer 

som påträffades hos dessa personer var blodfettsrubbningar (Kilbourne et al. 2007). 

Vad gäller rökning hänger detta ihop med sämre matvanor generellt i hela 

befolkningen, hos både män och kvinnor, detta är alltså inget unikt för psykiskt sjuka 

personer (Osler et al. 2002). Att psykiskt sjuka personer i högre utsträckning är 

överviktiga kan bero på biverkningar av antipsykotiska mediciner, men som tidigare 

nämnts råder det delade meningar om detta. Som framgår av resultatet kan fysisk 

inaktivitet vara en annan orsak till övervikt hos personer med schizofreni (McCreadie 

2003). De nämnda riskfaktorerna tillsammans med otillräcklig medicinering av höga 

blodfetter, oförmåga att följa upp medicinering och sjukhusbesök samt biverkningar av 

antipsykotiska mediciner kan vara faktorer som bidrar till att psykiskt sjuka har en 

överdödlighet i somatiska sjukdomar som till exempel hjärt-och kärlsjukdomar. Med 

tanke på dessa livsstilsriskfaktorer som förekommer i högre grad hos psykiskt sjuka är 

det av största vikt att förebygga dessa faktorer i så stor utsträckning som möjligt. Att 

införa upprepade kontroller av till exempel blodtryck, blodfetter och symptom för dessa 

patienter skulle kunna vara en del av lösningen på problemet för dessa patienter. Detta 

är inte hela lösningen men det kan vara ett steg i rätt riktning för att upptäcka dessa 

riskfaktorer och för att kunna sätta in nödvändig behandling i tid. 

 

4.2.6 De inkluderade artiklarnas kvalitet 

De inkluderade artiklarna har kvalitetsgranskats och bedömts ha antingen medel eller 

hög kvalitet. Design och metod stämde väl överens med artiklarnas syfte vilket var en 
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del i bedömningsprocessen (se bilaga 1 och 2 för att se hela bedömningen) och något 

som även stärker trovärdigheten av dessa artiklars resultat. Den artikel som använt både 

en kvalitativ och kvantitativ ansats har bedömts med en granskningsmall för kvalitativa 

studier och en granskningsmall för kvantitativa studier för att kunna göra en rätt 

bedömning. Alla inkluderade artiklar har en kvantitativ design. Fördelen med artiklar 

av kvantitativ design är att dessa har en hög generaliserbarhet då de ofta har ett stort 

urval. Detta är lämpligt då syftet med studien är att få en generell bild av hur den 

somatiska vården för psykiskt sjuka ser ut. Nackdelen kan vara att resultatet blir 

missvisande ifall generaliseringar görs från ett litet urval. En fördel med flera av 

studierna (7 st.) är att de har ett högt deltagarantal och ett litet bortfall. Detta gäller då 

speciellt de studier där urvalet är gjort från databaser. I andra artiklar (6 st.) är 

deltagarantalet mindre men bortfallet är litet vilket stärker trovärdigheten. I ett par av 

artiklarna är bortfallet dock ganska stort (Henriques et al. 2009 och McCreadie 2003) 

men detta bortfall tas upp till diskussion för att stärka validiteten, och det visade sig att 

bortfallet ej skiljde sig från de som deltog i studierna. Detta gör att resultatet går att 

generalisera utifrån dessa studier trots det höga bortfallet. I artikeln av Henriques et al. 

(2009) stärks även trovärdigheten och generaliserbarheten då resultatet stämmer 

överens med resultatet från andra studier med ett mindre bortfall (Wilhelm et al. 2008, 

Haughey et al. 2005). Sju av de granskade artiklarna bedöms hålla en hög kvalitet då 

flertalet av kriterierna under granskningsmallarna är uppfyllda. De resterande åtta 

artiklarna bedöms ha medel kvalitet då de inte uppfyller lika många kriterier.  

4.3 Metoddiskussion  
	  

Denna litteraturstudie baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklar har sökts i 

databaserna Medline samt Cihnal som båda har omvårdnad som ämnesområde. Artiklar 

som var högst tio år gamla inkluderades, detta tidsspann ansågs nödvändigt till en 

början för att få fram tillräckligt antal artiklar, men nyare forskning hade föredragits. 

Flertalet av artiklarna är dock inte äldre än fem år gamla och således är de fakta som 

framkommer i resultatet fortfarande av tillfredsställande aktualitet. Det har ej gjorts 

några geografiska begränsningar vid valet av artiklar vilket innebär både för och 

nackdelar. Fördelen kan vara ett mer allmänt gällande resultat som belyser situationen 

för de psykiskt sjuka oberoende var de bor vilket ger en mer heltäckande bild av hur 
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den somatiska vården för de psykiskt sjuka ser ut i världen. Detta kan återspegla 

situationen för de psykiskt sjuka på flera håll, vilket innebär att situationen för dem 

måste förbättras, och då ej bara i Sverige. Nackdelen kan vara att sjukvården ser olika 

ut mellan olika länder, därav kan resultatet bli spretigt och skilja sig mycket åt. Det kan 

också vara svårt att avgöra hur pass relevant resultatet är för ett specifikt land. Det 

resultat som framkommit under studien har dock till stor del stämt överens för de olika 

länderna, vilket innebär att det kan fungera som en bra grund för vidare och mer 

grundläggande forskning. Eftersom inga artiklar har valts bort på grund av bristande 

kvalitet skulle detta kunna leda till ett mindre trovärdigt resultat. På denna nivå finns 

dock ej tillräcklig kunskap om att bedöma artiklarnas kvalitet, därför innebär detta att 

artiklarna ej har exkluderats på felaktiga grunder. Ingen av de inkluderade artiklarna 

har dock bedömts ha låg kvalitet och detta stärker trovärdigheten. Att artiklar har valts 

bort på grund av att de inte finns tillgängliga gratis och på grund av att de är skrivna på 

andra språk än engelska och svenska skulle kunna bidra till att flera bra studier har 

missats. Ofta är de studier som inte finns tillgängliga gratis mer aktuella, om fler av de 

granskade artiklarna varit skrivna under det senaste året hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. De flesta av de inkluderade artiklarna är dock mycket aktuella. Att 

artiklar har exkluderats på grund av språk borde inte ha påverkat resultatet speciellt 

mycket då det endast varit någon enstaka artikel. 

4.4 Slutsats och allmän diskussion 
 

Denna studie är av största vikt för omvårdnadsarbetet. Detta på grund av att sjukvården 

hela tiden måste sträva efter att ge en god och jämlik vård på lika villkor för alla. I det 

här fallet har det visat sig att vården av psykiskt sjuka inte var tillräcklig. Denna studies 

syfte var att uppmärksamma detta och därmed bidra till en bättre och mer jämlik vård. 

Denna studie kan sedan ligga till grund för vidare forskning om förbättringsarbete.  

 

Det är svårt att peka på en faktor när det handlar om förbättringsarbete för att ge en mer 

jämlik vård mellan psykiskt sjuka och övriga patienter. Alla aspekter som redovisats i 

resultatet bidrar tillsammans till den sämre överlevnaden hos psykiskt sjuka. Det är 

viktigt att dessa aspekter uppmärksammas vilket även socialstyrelsen har gjort i sin 

rapport (Socialstyrelsen 2010). Det behövs mer kunskap för att upptäcka dessa patienter 
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i tid och omhändertagande av psykiskt sjuka för att kunna motivera behandling och 

livsstilsförändringar. Det behövs även kunskap när det kommer till att behandla dessa 

patienter på somatiska vårdavdelningar. Fördomar och okunskap leder till en orättvis 

behandling som inte anpassas till de psykiskt sjukas situation. Denna kunskap kan fås 

genom mer utbildning om psykiska sjukdomar och behandling av psykiskt sjuka 

patienter för sjuksköterskor och vårdpersonal. En annan aspekt som visade sig ge 

sjuksköterskorna mindre fördomar var erfarenhet, detta är tyvärr något som inte går att 

påverka utifrån för att genomföra förbättringsarbete. Detta skulle istället kunna gå att 

komma åt genom att inrätta speciella vårdavdelningar för patienter med samtidig 

somatisk och psykiatrisk sjukdom som har både psykiatrisk och somatisk personal. Ett 

närmre samarbete mellan dessa områden skulle kunna bidra till en rättvis vård för 

psykiskt sjuka patienter. Riskfaktorer och symtom på hjärt- kärlsjukdom måste 

uppmärksammas genom att bli bättre på att utföra kontroller av exempelvis blodfetter, 

blodtryck och blodsocker hos dessa patienter. Eftersom psykiskt sjuka har en högre 

frekvens av riskfaktorer så borde även läkemedelsbehandling mot dessa förekomma i 

högre utsträckning, i flera studier har det tvärtom visat sig att det förekommer i lägre 

utsträckning vilket skrider mot en god och rättvis vård och orsakar onödigt lidande 

samt i längden ökade sjukvårdskostnader. God vård är en av de viktigaste grunderna för 

omvårdnad och något sjuksköterskor får lära sig tidigt under sin utbildning för ett 

rättvist omhändertagande av alla patienter.   
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Bilaga 1 
 

Kvalitetsbedömning av kvantitativ studie  

checklista för granskning  
Forsberg & Wengström (2003). 

Modifierad från bilagorna 2, ”checklista för kvantitativa artiklar, RCT, randomiserade 

kontrollerade studier” och 3, ”checklista för kvantitativa artiklar, kvasiexperimentella 

studier” 

 

A. Syftet med studien? 

 

 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja ☐ Nej ☐                                                    

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? Randomiserat, kvot, konsekutivt osv.  

 

 



	  

	  

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen – i experimentgrupp (EG) 

respektive kontrollgrupp (KG)? 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

 

 

C. Interventionen  

Vad innehöll interventionen? 

 

 

 

Vem gjorde interventionen? 

 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Var validiteten diskuterad? 

Ja ☐ Nej ☐ 



	  

	  

E. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja ☐ Nej ☐ 

Om nej, varför inte?  

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Om ja, vilka variabler? 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 



	  

	  

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

 

Skatta studien kvalitet! 

Hög ☐  Medel ☐  Låg ☐ 



	  

	  

Bilaga 2 

Kvalitetsbedömning av kvalitativ studie  

checklista för granskning 
Forsberg & Wengström (2003). 

Tillägg från bilaga 4 ”checklista för kvalitativa artiklar”. 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

☐ ostrukturerade intervjuer 

☐ halvstrukturerad intervju 

☐ fokusgrupper 

☐ observationer 

☐ video-/bandinspelning 

☐ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

☐ teman är utvecklade som begrepp 

☐ det finns episodiskt presenterade citat 

☐ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 



	  

	  

☐ svaren är kodade 

 

 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

 
Skatta studiens kvalitet! 

Hög ☐  Medel ☐ Låg ☐ 

 


