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Sammanfattning 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans reflektioner kring 

bemötande av patienter som har eller haft en psykiatrisk sjukdom, inom somatisk vård. 

Sjuksköterskans reflektioner kring bemötande med en psykiatrisk patient inom somatisk 

vård innefattade tre centrala begrepp såsom sjuksköterskornas upplevelser, 

sjuksköterskornas strategier och kunskapens påverkan.  Sjuksköterskans strategier och 

upplevelser till dessa patienter bestod av både negativa och positiva reflektioner som 

grundade sig på patientens beteenden. Hur sjuksköterskan upplevde och hanterade 

mötet med denna patientgrupp berodde på rädsla, frustration, medkänsla och trygghet 

hos sjuksköterskan. Ett tydligt samband fanns mellan sjuksköterskors upplevelser, 

strategier och kunskap. Högre utbildning och arbetslivserfarenhet beskrevs leda till 

högre kompetens och positiva reflektioner till den psykiatriska patienten. I resultatet av 

denna studie fanns det tydliga brister på kunskap som i sin tur ledde till negativa 

upplevelser kring psykiatriska sjuka patienter inom den somatiska vården. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, reflektioner, bemötande, psykiatrisk sjukdom, somatisk vård 
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Abstract 

 

The purpose with this literature study was to describe the nurse’s reflections regarding 

the encounters with patients that have, or has had a psychiatric disease, within somatic 

care. The nurse’s reaction regarding the encounter with a psychiatric patient within 

somatic care contained three important concepts, the nurse’s experiences, the nurse’s 

strategies and the impact of knowledge. The nurse’s strategies and experiences to these 

patients contained both negative and positive reflections based on the patient’s 

behavior. How the nurse experienced and handled the encounter with this group of 

patients depended on fear, frustration, compassion and safety with the nurse. A clear 

connection was there with the nurse’s experiences, strategies and knowledge. Higher 

education and working life experience described to led to higher competence and 

positive reflections to the psychiatric patient. In the result of this study there was a clear 

lack of knowledge that then led to negative experiences regarding sick psychiatric 

patients within the somatic care.  

 

Key words: Nurse, reflections, treatment/encounter, psychiatric illness, somatic care.  
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1. Introduktion 

Sjuksköterskans profession grundar sig på fyra etiska ansvarsområden utifrån de 

människliga rättigheterna såsom, att stödja för en god hälsa, att kurera hälsa, förhindra 

sjukdom och att mildra patientens lidande. Sjuksköterskan ska enligt dem etiska 

koderna ge patienten som individ vård och till dennes anhöriga/närstående. 

Omvårdnaden skall vara av respekt för individen och alla ska behandlas lika oavsett 

kön, nationalitet, sexuell läggning och social status samt diagnos.  Professionen innebär 

också att utge ett bemötande genom att skapa tillit och förtroende. Sjuksköterskan ska 

leda omvårdnadens utveckling genom att tillämpa evidensbaserad vård (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor 2008).  

 

Enligt Socialstyrelsens författningar för sjuksköterskors kompetensbeskrivning (2005) 

ska sjuksköterskan för att kunna ge bästa möjliga vård bland annat, klara av att se det 

friska hos patienten, inneha kunskaper inom omvårdnad och medicin och att se 

patientens upplevelse av sjukdomen och dess omständigheter samt ge bästa möjliga 

lindring. Av respekt ska sjuksköterskan se patienten som en egen individ utifrån 

patientens nationalitet, religion samt fysiska och psykiska behov. Sjuksköterskans 

kommunikation ska också bygga på respekt och empati till patienten och dess 

anhöriga/närstående för att med sin kunskap kunna ge information och utge trygghet.  

 

1.1 Sjuksköterskans bemötande 

För att sjuksköterskan skall skapa en god relation och ge god omvårdnad till patienten 

krävs ett gott bemötande. Bemötande är särskilt viktigt vid det första mötet med 

patienten. Faktorer som bidrar till ett gott bemötande är att sjuksköterskan innan mötet 

med patienten har goda förkunskaper om aktuell sjukdom och om patientens bakgrund 

(Macdonald et al. 2007). När sjuksköterskan visar ett gott bemötande som inger 

förtroende så känner patienten tillit till sjuksköterskan i samband med kontakt i vården. 

Sjuksköterskan måste ta patientens sårbarhet i beaktande när hon skapar en relation till 

patienten, detta för att kunna se patienten och veta hur hon skall kunna möta denne. En 

grundläggande aspekt för sjuksköterskan gällande bemötande är att främja en tillitsfull 

relation för att patienten skall känna trygghet och därmed infinna ett förtroende till 

sjuksköterskan. Detta blir en grundläggande aspekt för att en lyckad relation skall kunna 

skapas mellan vårdtagare och vårdgivare (Dinc & Gastmans 2011). 
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Att inkludera anhöriga/närstående i omvårdnaden samt samarbete med övrig 

vårdpersonal bidrar också till att ge patienten bästa möjliga vård (Macdonald et al. 

2007). För att kunna inkludera patientens omgivning i behandlingen och skapa en god 

relation kan sjuksköterskan exempelvis göra hembesök och anordna olika evenemang 

(Nagaoka et al. 2010). Svårigheter som kan uppstå i arbetet för att skapa en god relation 

är tidsbrist hos sjuksköterskan, stor omsättning av personal och att anhöriga/närstående 

inte inkluderas i patientens vård (Macdonald et al. 2007). 

 

1.2 Definition av begreppet psykiatrisk sjukdom 

Enligt nationella psykiatriska samordningen (2003) är definitionen av begreppet 

psykiatrisk sjukdom en person som har avsaknad av psykiskt välbefinnande som ger 

uttryck i olika symtom. En psykiatrisk sjukdom kan vara i olika svårighetsgrader. En 

allvarlig psykiatrisk sjukdom påverkar personens psykosociala funktion och kräver mer 

avancerad vård (Psykiatriska samordningen 2003). Kännetecken hos en person som 

lider av en eller flera psykiatriska sjukdomar kan vara försämrad självinsikt, försämrad 

kommunikation med personer i dennes omgivning, nedsatt förmåga att ta hand om sig 

själv, fysiska och psykiska symtom samt försämrat förhållande till sig själv. Ytterligare 

ett kännetecken som en person kan ha som lider av en eller flera psykiatriska sjukdomar 

är att denne kan ha svårigheter att tillgodose sig behandling från vårdgivaren 

(Lokensgard 1997). 

 

1.3 Patienter med psykiatrisk sjukdom och deras upplevelser av vården 

Patienter inom den psykiatriska vården har beskrivit att en god relation till 

sjuksköterskan är en bidragande faktor till personlig utveckling. Patienterna menade att 

sjuksköterskan kan ge stöd och styrka för att de ska kunna nå sina personliga mål 

(Hörberg et al. 2004). Patienterna ville också att sjuksköterskan skulle utge en tillit för 

att kunna bygga upp ett förtroende i deras vårdrelation. För att utveckla en god relation 

mellan patient och sjuksköterska ansåg patienterna att bli sedd redan i första mötet hade 

stor betydelse för den fortsatta relationen (Svedberg et al. 2003).  

 

Vård inom psykiatrin behövde inte alltid vara negativ, utan många patienter såg ofta 

vården som ett ljus i mörkret. För en psykiatrisk patient kunde denna vård bli deras 

säkerhet och den plats där patienten fick tid att återhämta sig. Den viktiga faktorn i 

deras välbefinnande var en ömsesidighet mellan patienten och sjuksköterskan, en 

vänskap som växte fram. Patienterna mådde som bäst när personalen behandlade dem 
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som ”normala människor”, skrattade tillsammans och pratade med dem om andra saker 

än deras vård och behandling (Lilja et al. 2008). Många patienter inom psykiatrin 

upplevde tiden tillsammans med sjuksköterskan som värdefull dock visade det sig ofta 

att tiden inte räckte till. I de flesta fall var sjuksköterskorna upptagna med annat och de 

förväntade sig ofta att patienterna själva skulle ta kontakt med sjuksköterskorna om det 

behövdes under vårdtiden. Patienterna tolkade detta som en känsla av utanförskap och 

bristande omsorg av personalen samt som ett stort hinder i deras vård. För vissa av 

patienter blev sökandet av hjälp omöjligt då deras sjukdom orsakade hinder för att 

kunna be om hjälp. Detta ledde många gånger istället till att patienterna fann stöd hos 

varandra, vissa möten hade sina fördelar medan andra hade negativa effekter på 

varandra. De flesta av patienterna menade dock att sjuksköterskornas tid ofta försvann 

på grund av administration, städning osv. vilket i sin tur hindrade deras arbetsroller och 

uppgifter som omvårdare till de psykiatriska patienterna (Stenhouse 2011).  

 

Patienter inom den psykiatriska vården ville också att sjuksköterskan inte skulle se 

patienten som endast en person, utan att sjuksköterskan skulle även se hela deras 

omgivning genom att inkludera patientens anhöriga/närstående i sin behandling. Genom 

att inkludera anhöriga/närstående kunde patientens behandling få ytterligare lyckade 

resultat (Nagaoka et al. 2010). 

 

1.4 Teoretisk referensram 

Hildegard Peplaus omvårdnadsteori innefattar en interaktionsmodell om betydelsen till 

att skapa en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient, där förhållandet 

bygger på att skapa ett förtroende och tillit mellan patienten och sjuksköterskan. En 

grundsten i relationen är att patienten ska få möjlighet att uttrycka sina egna önskemål i 

omvårdnaden samt få tillfälle att fråga sjuksköterskan om eventuella funderingar. 

Tyngdpunkten i Hildegard Peplaus omvårdnadsteori är interpersonliga processer, som 

handlar om att tre begrepp såsom kommunikation, sjuksköterskans roll och 

mönsterintegration. Kommunikation delas in i två delar, verbal kommunikation och icke 

verbal kommunikation. Peplau menar att den icke verbala kommunikationen är minst 

lika väsentlig som den verbala kommunikationen genom att kroppsspråk kan förmedla 

en stor del av kommunikationen till patienten. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

anpassar den verbala och den icke verbala kommunikationen beroende på vilken patient 

hon möter för att interaktionen ska bli optimal. Begreppet sjuksköterskans roller 

grundar sig på att sjuksköterskan har flera roller som hon kan tillämpa beroende på 
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vilken patient hon möter samt vilken situation hon är i. Den viktigaste rollen som 

sjuksköterskan kan tillämpa gentemot patienten är den rådgivande rollen. 

Mönsterintegration är ett begrepp som Peplau beskriver hur interaktioner fungerar 

mellan olika människor beroende på samspel mellan dessa människor. Sjuksköterskan 

ska enligt Peplau ha en god självinsikt, för att hon skall kunna se sitt eget beteende och 

brister. Detta för att sjuksköterskan ska se om hennes beteende kan påverka 

interaktionen till patienten i negativ bemärkelse. God självinsikt hos sjuksköterskan 

anser Peplau ger positiva resultat i interaktionen och relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Peplaus interaktionsmodell är grundad inom psykiatrin, men används idag 

inom andra vårdinstanser (Baker 1998; Forchuk et al. 1995). 

 

1.5 Problemformulering 

Enligt Folkhälsorapporten (2012) ökar psykiatriska sjukdomar hos den svenska 

befolkningen och patienter med psykiatrisk sjukdom förekommer inom alla olika 

vårdenheter. Kunskap om hur denna patientgrupp blir bemött av sjuksköterskor måste 

anses som viktig. Sjuksköterskor är skyldiga att bemöta alla patienter lika oavsett 

patientens kön, nationalitet, sexuell läggning och social status samt diagnos enligt lag 

(Socialstyrelsen 2005). Om sjuksköterskan inte möter patienter med psykiatrisk 

sjukdom korrekt kan konsekvensen bli att patienten inte får den omvårdnad som den 

behöver samt att sjuksköterskan brister i sin yrkesprofession som hon är skyldig till att 

utgå ifrån (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 2008). Patienter med psykiatrisk 

sjukdom kommer sjuksköterskan att möta inom olika vårdenheter därför anser 

författarna att det är viktigt att belysa sjuksköterskans reflektioner kring denna 

patientgrupp.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans reflektioner kring bemötande 

av patienter som har eller haft en psykiatrisk sjukdom, inom somatisk vård. 

 

Frågeställningar 

 Hur reflekterar sjuksköterskan kring bemötande av patienter med psykiatrisk 

sjukdom inom somatisk vård?  

 Vad är de inkluderade artiklarnas kvalitet avseende urvalsmetod och 

undersökningsgrupp? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturstudie med en beskrivande design (Polit & 

Beck 2012). 

 

2.2 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier i urvalet var artiklar som publicerats från år 2003 till 2012, abstract 

skulle finnas tillgängligt, artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, svara på syftet, 

handla om människor och skrivna på engelska eller svenska samt finns fritt tillgängliga i 

full text. Artiklarnas ansats skulle vara kvalitativ eller kvantitativ.  

 

2.3 Databaser och sökord 

Författarna valde fem sökord, nurse - patient relation, nursing care, encounter, mental 

illnes samt somatic care, och har använt dessa i olika databaser vid sökning av artiklar. 

Artikelsökningen utfördes genom högskolan i Gävles bibliotek i databaserna Cinahl och 

Pubmed via Medline. Sökord som har använts var MeSH-termen/Headings; nurse - 

patient relation och nursing care samt sökorden encounter, mental illness och somatic 

care som inte är MeSH-termer/headings. Dessa ord kombinerades med boolska 

sökoperatorn AND som användes för att kunna kombinera flera sökord detta breddade 

sökningen och samtidigt gav det ett smalare sökningsresultat. För resultat av sökningen, 

se tabell 1. Sökningar som inte ledde fram till valda källor presenteras ej i tabell 1, för 

fullständig sökning, se bilaga 1. Författarna har även valt ut fyra stycken artiklar via 

manuell sökning, genom att granskat andras artiklars referenslista och där funnit 

relevant material som besvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 

Tabell 1. Presentation av de sökningar som frambringade valda referenser.  

 

 

Databas Söktermer Antal 

Träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda källor  

(exl. 

Dubbletter) 

Cinahl “Mental 

illness”  AND 

“Somatic care”  

14 14 14 1 

Cinahl “Mental 

illness” AND 

“Nursing care”  

339 339 83 3 
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Pubmed “Nurse – 

patient 

relations” AND 

“Mental 

illness” 

 

56 56 10 3 

Pubmed “Mental 

illness” AND 

“Somatic care” 

179 179 25 1               

Manuell 

sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar 4 

Totalt  12 

 

2.4 Exklusion av artiklar 

Artiklar som inte berörde studiens syfte och dess frågeställningar samt de artiklar som 

inte uppfyllde studiens inklusionskriterier har exkluderats. 

 

2.5 Dataanalys 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar granskade författarna artiklarnas titel för att 

få en överblick om artikelns innehåll. Om titeln ansågs relevant valde författarna att gå 

vidare och läsa artikelns abstract. Efter granskning av ett flertal abstract valdes 12 

relevanta artiklar ut som sparades ner för fortsatt bearbetning, se bilaga 1 för utförlig 

beskrivning över antalet lästa titlar samt abstract. De valda artiklarna skrevs ut och 

bearbetades ytterligare genom att de översattes till svenska för att ge en tydligare 

förståelse och därefter granskade författarna individuellt artiklarnas resultat del utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Författarna identifierade under analysen av de 

ingående artiklarnas resultats del tre kategorier, Sjuksköterskors upplevelse av mötet 

med en psykiatrisk patient inom somatisk vård, sjuksköterskors strategier gentemot den 

psykiatriska patienten, kunskapens påverkan i sjuksköterskans bemötande, genom funna 

samband och olikheter. Därefter identifierades 17 subkategorier inom respektive 

kategori. En förskriven tabell har används för att tydligt kunna strukturera upp 

artiklarnas författare, publicerings år, land, titel, syfte, design, ansats, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys samt huvudresultat, se bilaga 

2 (Forsberg & Wengström 2008; Polit & Beck 2012).  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

De valda artiklarna har granskats individuellt och gemensamt samt analyserats objektivt 

och dess resultat har inte felaktigt återgetts i litteraturstudien. Detta gjordes för att 

undvika personliga tolkningar av resultatet. De enskilda artiklarnas innehåll har heller 

inte plagierats (Polit & Beck 2010). 

 

3. Resultat 

I resultatet av de analyserade 12 artiklarna fann författarna tre återkommande kategorier 

vilka beskrev sjuksköterskans reflektioner kring sjuksköterskors upplevelser av mötet 

med en psykiatrisk patient inom somatisk vård, sjuksköterskors strategier gentemot den 

psykiatriska patienten och kunskapens påverkan i sjuksköterskans bemötande. Dessa tre 

kategorier består sen av 17 subkategorier, se figur 1. Kategorier samt subkategorier 

presenteras i löpande text.  I bilaga 2 presenteras en tabell med artiklarnas författare, 

publicerings år, land, titel, syfte, design, ansats, urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys samt huvudresultat.  

 

Figur 1. Presentation över resultatets ingående kategorier och subkategorier.  

 

3.1.1 Sjuksköterskors upplevelser av mötet med en psykiatrisk patient inom 

somatisk vård 

Många av sjuksköterskornas upplevelser av att interagera med en patient som hade en 

psykiatrisk sjukdom innefattade rädsla, frustration, osäkerhet, våld samt ilska (Carlsson 

Sjuksköterskors upplevelser 
av mötet med en psykiatrisk 
patient inom somatisk vård 

•Rädsla 

•Frustration 

•Osäkerhet 

•Våld  

•Ilska 

•Kommunikation 

•Kontroll 

•Självkänsla 

Sjuksköterskors strategier 
gentemot den psykiatriska 

patienten 

•Attityder 

•Trygghet 

•Uppmuntran 

•Engagemang 

•God sjuksköterkse-patient 
relation 

Kunskapens påverkan i 
sjuksköterskans bemötande 

•Utbildning 

•Kunskap 

•Arbetslivserfarenhet 

•Oönskade händelser 
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et al. 2004; Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna med 

psykiatrisk sjukdom upptog deras tid och att de inte kunde fokusera på de somatiskt 

sjuka patienterna samt att deras uppgift i omvårdnaden inte var att kontrollera patientens 

psykiatriska beteenden. Om sjuksköterske- patient relationen inte blev lyckad så fick 

inte patienten den bästa omvårdanden samt att sjuksköterskan inte kunde bidra med sitt 

yttersta på arbetet (Reed et al. 2005). Detta kunde i sin tur leda till olika beteenden, om 

mötet blev påverkat på grund av våldsamhet eller missbruk så kan det ha både positiva 

och negativa resultat. När sjuksköterskorna pratade om det negativa menade de att det 

uppkom hinder såsom att hon var frånvarande i situationen, att det fanns en bristande 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan samt en rädsla som var svår att 

hantera. Begreppet rädsla beskrev sjuksköterskan som en upplevelse som att förlora 

kontrollen och inte kunna hantera situationen. Rädslan som uppkom fick sjuksköterskan 

att inte tänka tydligt, utan tveksamheter och obehag dök upp. Även ilska uppkom i 

dessa situationer, sjuksköterskorna menade att när de blev rädda kunde de inte hantera 

sina känslor och skrek istället de åt patienten (Payne et al. 2011; Poggenpoel et al. 

2011; Carlsson et al. 2004; Reed et al. 2005).  

 

 Andra negativa upplevelser som sjuksköterskor kände var de såg patienten som en risk 

det vill säga att patienten var aggressiv och krävande, att denna patientgrupp inte 

uppskattade deras vård istället var de svåra att samarbeta med samt att patienternas 

reaktioner ofta orsakade problem. I dessa situationer fick sjuksköterskan en tvingande 

attityd, sjuksköterskan tog över kontrollen och försökte få patienten att agera enligt sina 

egna önskemål. När patienten sedan försökte sätta sina egna krav så menade 

sjuksköterskan att de förstörde den planerande tidsplanen. Många sjuksköterskor 

menade att det inte var deras roll att ge dessa patienter omvårdnad, akuta tillstånd måste 

prioriteras och medicinska samt kirurgiska avdelningar hade annat fokus än psykiatrisk 

sjukdom (Carlsson et al. 2004; Svediene et al. 2009; McDonald 2003; MacNeela et al. 

2012; Reed et al. 2005; Atkin et al. 2005). 

 

I det positiva mötet med en patient som har en psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård 

var sjuksköterskan enligt sig själv närvarande och empatisk. När sjuksköterskan 

upplevde hotfulla situationer så kunde hon hantera dem på olika sätt. Trots rädsla 

upplevde sjuksköterskan att hon kunde hantera den känslan, genom att hon kunde 

stanna upp och dela den aktuella upplevelsen med patienten istället för att ignorera den. 

Detta ansåg sjuksköterskan grundade sig i hennes självkänsla att hon trodde på sig själv 
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och litade på sin egen förmåga i dessa situationer. Att finna en närvaro och en inre 

dialog med sig själv blev det väsentliga i det positiva mötet med dessa patienter. 

Sjuksköterskans närvaro i stunden gav patienterna en chans att vara ansvarig för 

händelsen och det i sin tur kunde skapa en förståelse för denne att förstå vart detta möte 

var på väg. Ytterligare en positiv egenskap som skapade ett positivt möte var att 

sjuksköterskan kände medkänsla till patienten, hon gjorde sina omvårdnadsåtgärder för 

patientens skull för att hon brydde sig om henne/honom (Poggenpoel et al. 2011; 

Carlsson et al. 2004).  

 

3.1.2 Sjuksköterskors strategier gentemot den psykiatriska patienten 

Sjuksköterskors attityder och strategier gentemot patienter med psykisk sjukdom har 

visat sig vara mycket varierande i de olika studierna. Attityder och strategier hos 

sjuksköterskor kan vara både av positiva och negativa bemärkelser. Inom den somatiska 

vården förekommer det enligt Mcdonald et al. (2003) stereotyper och förutfattade 

meningar hos sjuksköterskor.  

 

En patient med en psykiatrisk diagnos på en somatisk avdelning får en annorlunda 

bedömning och omvårdnad gentemot om patienten inte hade haft en psykiatrisk diagnos 

enligt McDonald et al. (2003). Det uttrycker sig tydligt genom att behandling av 

somatiska symtom kunde missbedömas av sjuksköterskan som psykiatriska symtom 

(Carlsson et al. 2004; Svediene et al. 2009; McDonald 2003; MacNeela et al. 2012; 

Reed et al. 2005; Atkin et al. 2005). 

 

Sjuksköterskorna hade också olika attityder beroende på psykiatrisk sjukdom, 

schizofreni var den sjukdom där man fann mest negativa anknytningar. En hög procent 

av personalen hade en pessimistisk inställning angående deras tillfrisknande samt att de 

sågs som en oförutsägbar patientgrupp. Dessa patienter ansågs också vara svåra att ta 

kontakt med, även deprimerade patienter menades vara svåra att nå (Björkman et al 

2008). Sjuksköterskans inställning till om psykiatrisk sjukdom kunde botas var olika. 

En liten andel sjuksköterskor (3.1%) ansåg att en psykiatrisk diagnos är botbar. En stor 

andel sjuksköterskor (82.8%) ansåg att psykiatriska sjukdomar delvis kunde botas och 

14.1% ansåg att dessa patienter inte går att bota alls (Svediene et al. 2009). 

 

Bland de flesta sjuksköterskor var det svårt att finna strategier och positiva attityder av 

att vårda psykiatriskt sjuka.  Men det fanns en liten andel sjuksköterskor ansåg sig ha 
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strategier, de kunde tillsammans med sina arbetslivserfarenheter se att psykiatrisk 

sjukdom var en del av den holistiska omvårdnaden (Reed et al. 2005). Sjuksköterskorna 

menade också att trygghet, uppmuntran och strukturerat engagemang var tre 

strategier/insatser som behövdes för att ge patienten bästa möjliga vård. Insatsen 

trygghet byggde på patientrådgivning och god kommunikation för att bygga upp 

patientens känslomässiga instabilitet. Uppmuntran grundades på att sjuksköterskan 

försökte skapa en attityd och ett beteende hos patienten så att denne hade möjlighet att 

ta personligt ansvar till sin egen omvårdnad och medicinska behandling. Strukturerat 

engagemang inriktade sig på samma aspekt som insatsen uppmuntran, det vill säga att 

fokusera på patientens beteende genom att sjuksköterskan ger konkreta förslag 

(MacNeela et al. 2012). Sjuksköterskornas positiva attityder förstärktes när de 

tillsammans utvecklade en god sjuksköterske- patient relation. I denna relation kunde 

sjuksköterskan se patienten som sårbar genom att känna empati över att patienten var 

tagen och påverkad över avdelningens miljö (Reed et al. 2005).  

  

Trots ett övervägande av negativa attityder och strategier menade många av 

sjuksköterskorna att det ändå var positivt med psykiatrisk sjukdom inom den somatiska 

vården, då detta kunde göra dessa sjukdomar i högre grad accepterade. Att den 

psykiatriskt sjuka patienten fick vara i en miljö nära samhället, blev en trygghet och gav 

dem en annan delaktighet än om de flyttades över till en psykiatrisk avdelning (Reed et 

al. 2005). 

 

3.1.3 Kunskapens påverkan i sjuksköterskans bemötande 

Det fanns i de ingående artiklarna samband mellan sjuksköterskors upplevelser, 

sjuksköterskors strategier och kunskapens påverkan. Utbildning och kunskap är två 

centrala delar som beskrevs påverka sjuksköterskornas kompetens i mötet med 

psykiatriska patienter. (McDonald et al. 2003; Poggenpoel et al. 2011; Reed et al. 2005; 

Björkman et al. 2008; Clark et al. 2005; Atkin et al. 2005).  

 

Sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet hade högre kunskap om patienter med 

psykiatriska sjukdomar enligt Svediene et al. (2009). De bedömde patientens symptom 

som somatiska medan de sjuksköterskor som inte hade lika hög utbildning kunde 

bedöma att patienten led av psykiatriska besvär (Svediene et al. 2009). De 

sjuksköterskor som hade mindre arbetslivserfarenhet ville få mer kunskaper och 

information om vård av patienter med psykiska problem i form av föreläsningar, 
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utbildningar, praktiskt arbete, Internet, seminarium och facklitteratur (Clark et al. 2005). 

Konflikter som uppstod mellan sjuksköterskan och patienter löstes till stor del genom 

medicinering istället för att tillhandahålla andra omvårdnadsåtgärder och detta berodde 

på bristande kunskaper hos sjuksköterskan. Som sjuksköterska inom somatisk vård 

krävdes det utbildning och kunskap om psykiatriska sjukdomar och dess symptom för 

att kunna tillfredsställa deras omvårdnadsbehov (Björkman et al. 2008; Clark et al. 

2005; Keller et al. 2004; McDonald et al. 2003; Svediene et al. 2009). 

 

Enligt MacNeela (2012) framkom det två attityder hos sjuksköterskor på en kirurgisk 

avdelning gentemot psykiatriska patienter. Dessa två attityder var risk och sårbarhet. 

Däremot fanns det inget samband mellan sjuksköterskornas attityder och deras 

arbetslivserfarenhet. 

 

En faktor som belyste att sjuksköterskor hade för lite kunskap om patienter med 

psykiatrisk sjukdom var problemen att handskas med oönskade händelser som uppstår 

på arbetsplatsen. En stor andel sjuksköterskorna ansåg att det fanns problematik och 

svårigheter med att reda ut oönskade händelser såsom exempelvis att en patient springer 

ut från avdelningen. Orsaken till att oönskade händelser sker berodde enligt 

sjuksköterskorna på en ogynnsam miljö på avdelning, bristande personal och tidsbrist 

hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansåg också sin arbetsmiljö som farlig och att 

utbildning var det enda sättet för att övervinna sina rädslor (Poggenpoel et al. 2011; 

Svediene et al. 2009). 

 

Kutney-Lee et al. (2008) fann i deras studie att en patient med en psykiatrisk diagnos 

som vårdas på en kirurgisk vårdavdelning har ytterligare en dag inläggning än en patient 

som inte har en psykiatrisk diagnos. Däremot visade resultatet att på de kirurgiska 

vårdavdelningarna där sjuksköterskorna hade mer utbildning blev vårdtiden för 

psykiatriska patienter cirka 14,8 % kortare. 

 

En stor andel sjuksköterskor ville hjälpa dessa patienter men de visste inte alltid hur. 

Alla sjuksköterskor hade inte samma arbetslivserfarenheter och förutsättningar för att 

interagera med psykiatriskt sjuka patienter. Orsaken till problemen beskrevs vara 

utbildning, att sjuksköterskor visste alldeles för lite om psykiatriska sjukdomar för att 

kunna identifiera och kunna behandla. Det också fanns för lite resurser tillgängliga för 

att kunna ge sjuksköterskorna dem de rätta verktygen, och visste sjuksköterskorna inte 
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tillräckligt om dessa sjukdomar så kunde dem heller inte hjälpa dessa patienter (Reed et 

al. 2005; Atkin et al. 2005).  

 

3.2 Granskning av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Här sammanförs granskningen av de 12 valda artiklarnas urvalsmetod och 

undersökningsgrupp. I denna presentation beskrivs utförligt artiklarnas urvalsmetod, 

undersökningsgrupp och ansats samt ålder- och könsfördelning. Artiklarna delas upp i 

stycken utifrån artiklarnas ansats, sex stycken kvalitativa och sex stycken kvantitativa 

artiklar. 

Av samtliga 12 artiklar använde fem stycken ett bekvämlighetsurval (Atkin et al. 2005; 

Björkman et al. 2008; Clark et al. 2005; Payne et al. 2011; Poggenpoel et al. 2010). Två 

stycken artiklar använde sig av ett randomiserat urval (Keller et al. 2004; McDonald 

2003). Två stycken artiklar använde sig av ett strategiskt urval (Mcneela et al. 2012; 

Svediene et al. 2009). En artikel använde sig av ett konsekutivt urval (McDonald et al. 

2003). En artikel använde sig av ett slumpmässigt stratifierat urval (Reed et al. 2005) 

och en artikel använde sig av ett kriterieurval (Carlsson et al. 2004).  

 

McDonald et al. (2003) utförde en kvantitativ studie där deltagarna ingick i tre olika 

grupper. Deltagarna i de tre olika grupperna fick beskriva sina omvårdnadsåtgärder 

utifrån ett patientfall. Patientfallet handlade om en patient som anlänt till sjukhuset för 

en misstänkt hjärtinfarkt. Den första gruppen i studien fick veta i patientfallet att 

patienten hade symptom på en hjärtinfarkt, den andra gruppen fick veta detsamma men 

även att patienten stod på någon form av lugnande, och den sista gruppen fick veta 

detsamma som de tidigare grupperna men även att patienten stod på flera läkemedel 

som behandlar schizofreni. Syftet med denna studie var att se om patienten fick en 

annorlunda omvårdnad och behandling på grund av sin sjukdomsbakgrund och aktuella 

mediciner. I studien deltog 60 sjuksköterskor från medicin och kirurgin och 93.3 

procent var kvinnor ingen ålder angavs. Urvalsmetoden var ett randomiserat urval där 

deltagarna slumpmässigt hamnade i någon av de tre grupperna genom att använda sig av 

en tabell med tre slumpmässiga nummer. Svediene et al. (2009) utförde en kvantitativ 

studie där 128 sjuksköterskor deltog i studien som handlade om sjuksköterskors 

kompetens om psykiatriska patienter inom somatisk vård. Åldern på sjuksköterskorna 

var 20-55 år och arbetade på sju olika somatiska vårdavdelningar samt hade minst ett 

års arbetslivserfarenhet. Ingen könsfördelning framgick i studien. Urvalsmetoden var ett 

strategiskt urval genom att författarna tog med sjuksköterskor från endast somatiska 



Sofie Svensson & Amanda Mörth 
                        

15 
 

avdelningar och med minst ett års arbetslivserfarenhet. Kutney-Lee et al. (2008) utförde 

en kvantitativ studie. Undersökningsgruppen bestod av 9989 stycken sjuksköterskor 

som arbetade i direkt nära patientvård. Ingen ålder eller könsfördelning på 

sjuksköterskorna angavs i artikeln. Studiens urvalsmetod var ett konsekutivt urval 

genom att sjuksköterskorna som arbetade på kirurgiska avdelningar inom tidsperioden 

april 1998 till november 1999 valdes ut utifrån vissa inklusionskriterier såsom att 

sjukhuset hade minst 100 stycken kirurgiska patientutskrivningar inom denna 

tidsperiod. Keller et al. (2004) utförde en kvantitativ studie, där undersökningsgruppen 

var 45 stycken sjuksköterskor på onkologiska avdelningar. Ingen könsfördelning eller 

ålder på deltagarna angavs i artikeln. Studien använde sig av ett randomiserat urval 

genom att slumpmässigt välja ut deltagare till studien, hur denna randomisering av 

deltagare gick till framkom inte i artikeln. Clark et al. (2005) utförde en kvantitativ 

studie. Undersökningsgruppen som bestod av 90 stycken sjuksköterskor, åldern på 

deltagarna var 20 - >45 år, könsfördelning angavs ej. Studien använde sig av ett 

bekvämlighetsurval genom att ett mail skickades ut till 344 sjuksköterskor och de som 

besvarade att de ville delta i studien inkluderades. Björkman et al. (2008) utförde också 

en kvantitativ studie där 69 stycken sjuksköterskor inom den somatiska vården deltog i 

studien. Åldern på deltagarna var 22 - 63 år och könsfördelningen var 15 män och 54 

kvinnor. Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval genom att ett informationsblad 

skickades ut till en psykiatrisk avdelning och till en somatisk avdelning, därefter de 

sjuksköterskor som ville delta i studien inkluderades.  

 

I Atkins et al. (2005) kvalitativa studie inkluderades 19 sjuksköterskor, 17 kvinnliga 

och två manliga sjuksköterskor deltog. Ingen ålder angavs och urvalet utfördes genom 

ett bekvämlighetsurval, dock framkom det inte hur urvalet utfördes. Poggenpoel et al. 

(2011) valde i sin kvalitativa studie att inkludera åtta stycken kvinnliga sjuksköterskor 

på en medicin avdelning, i åldrarna 30-50 år. Urvalet verkställdes genom ett 

bekvämlighetsurval och sjuksköterskorna blev inbjudna till denna studie via ett brev. 

Payne et al. (2011) utförde också en kvalitativ studie med ett bekvämlighetsurval 

genom att tillfråga sjuksköterskor om de ville delta i studien. Fem sjuksköterskor inom 

primärvården i åldrarna 25-60 år deltog, deltagarnas kön rapporterades ej. Carlsson et 

al. (2004) utförde en kvalitativ studie med ett kriteriebaserat urval. Deltagarna skulle ha 

upplevt våldsamma möten och vara villiga att berätta om dessa för att kunna delta i 

studien. Två sjuksköterskor och elva undersköterskor från psykiatrin och allmän 

sjukvården deltog. Varken åldersspridning eller könsfördelning rapporterades i studien. 
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I Macneelas et al. (2012) kvalitativa studie genomfördes ett strategiskt urval, detta 

gjordes för att få en variation av kliniska erfarenheter hos deltagarna och se 

stad/landsbygdens inställningar. Författarna i studien kontaktade koordinatorer på olika 

sjukhus som fick i uppdrag att kontakta dessa sjuksköterskor. Deltagarna var 13 stycken 

kvinnliga sjuksköterskor på ett allmänt sjukhus och deras ålder angavs ej. I den 

kvalitativa studien utförd av Reed et al. (2005) gjordes ett slumpmässigt stratifierat 

urval. Detta urval gav två avdelningar samma förutsättningar att bli valda samt att risken 

för att bli vald tack vare forskarnas relation med deltagarnas försvann. Tio 

sjuksköterskor från ett allmänt sjukhus deltog och varken deras ålder eller 

könsfördelning angavs.  

 

4. Diskussion  

 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskans reflektioner kring bemötande med en psykiatrisk patient inom somatisk 

vård innefattade tre centrala begrepp såsom sjuksköterskornas upplevelser av mötet med 

en psykiatrisk patient inom somatisk vård, sjuksköterskornas strategier gentemot den 

psykiatriska patienten och kunskapens påverkan i sjuksköterskans bemötande.  

Sjuksköterskans strategier och upplevelser till dessa patienter bestod av både negativa 

och positiva reflektioner som grundade sig på patientens beteenden. Hur sjuksköterskan 

upplevde och hanterade mötet med denna patientgrupp berodde på rädsla, frustration, 

medkänsla och trygghet hos sjuksköterskan.  Författarna till denna föreliggande 

litteratur studie tolkade att det fanns samband mellan sjuksköterskors upplevelser, 

strategier och kunskap. Högre utbildning och arbetslivserfarenhet ledde till högre 

kompetens och positiva reflektioner till den psykiatriska patienten. I resultatet av denna 

studie fanns det tydliga brister på kunskap som i sin tur ledde till negativa upplevelser 

kring psykiatriska sjuka patienter inom den somatiska vården. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Sjuksköterskors upplevelser av mötet med en psykiatrisk patient inom 

somatisk vård 

Reed et al. (2005) beskrev i sin studie att många sjuksköterskor inte ansåg att det var 

deras uppgift att ge psykiatriska patienter omvårdnad, akuta tillstånd måste prioriteras 

och somatiska avdelningar har annat fokus än psykiatrisk sjukdom och därmed försvann 
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fokus på patientens psykiatriska symptom och sjukdom. Detta stödjer inte Arnold 

(2008) studie, då det framkom att sjuksköterskorna ansåg sig vara skyldiga att ge 

omvårdnad till patienter med psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskorna ansåg även att 

psykiatriska sjukdomar ökade på de somatiska avdelningarna och att detta således gav 

ett annorlunda bemötande. Reid-Searl et al. (2008) stödjer delvis Reed et al. (2005) 

studie då de menade att sjuksköterskorna inte såg den psykiatriska patienten som lika 

sjuk som den somatisk sjuka patienten eftersom att den somatisk sjuka patienten krävde 

en annan omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde även att patienter med psykiatrisk 

sjukdom upptog en stor del av deras arbetstid detta kunde vara en orsak till att denna 

patientgrupp inte prioriterades på grund av att tiden inte räckte till.  

 

Att integrera med patienter som har en psykiatrisk sjukdom upplevde många 

sjuksköterskor olika känslor som rädsla, frustration, osäkerhet, våld samt ilska (Carlsson 

et al. 2004; Poggenpoel et al. 2011). Dessa känslor stöds även i Wilstrand et al. (2007) 

studie där sjuksköterskornas upplevelse av att vårda psykiatriska patienter med 

självskadebeteende undersöktes. I studien framkom två teman, påfrestning av känslor 

och balansering av professionalitet. Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet, rädsla och 

maktlöshet i samband med mötet av en psykiatrisk patient med självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna upplevde även frustration över patienternas eventuella manipulativa 

beteende. Detta manipulativa beteende kunde leda till att sjuksköterskorna kände sig 

lurade. Frustrationen hos sjuksköterskorna kunde även leda till osämja och impulsiv 

ilska till patienterna. Reid-Searl et al. (2008) är ytterligare en studie som stödjer 

Carlsson et al. (2004) och Poggenpoel et al. (2011) studie angående sjuksköterskans 

känslor kring frustration och osäkerhet. Reid-Searl et al. (2008) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna upplevde det frustrerande att bemöta psykiatriska patienter inom 

somatisk vård då de inte visste hur de skulle hantera deras psykologiska och 

känslomässiga funderingar. Sjuksköterskorna ville göra rätt men de visste inte hur de 

skulle agera. Vidare upplevde de osäkerhet kring situationen att kunna säga fel saker till 

patienten då sjuksköterskan var rädd att hon kunde förvärra patientens tillstånd. 

 

4.2.2 Sjuksköterskans strategier gentemot den psykiatriska patienten 

I Carlsson et al. (2004) studie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att psykiatriska 

patienter inom somatisk vård förstörde den planerade tidsplanen och skapade tidsbrist 

hos sjuksköterskan då patienten försökte sätta sina egna krav i samband med 

omvårdnaden. Detta stöds i Harrison och Zohhadi (2005) studie där det framkom att 
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sjuksköterskorna hade resursbrist i omvårdnaden till patienter med psykiatrisk sjukdom 

inom somatisk vård. Ytterligare en studie som stödjer Carlsson et al. (2004) är en studie 

av Stenhouse (2011) som fann att brister som framkom hos sjuksköterskorna var 

tidsbrist och svårigheter med sin självkänsla genom att synen på sig själv kunde påverka 

deras agerande till patienter med psykiatrisk sjukdom. Många patienter inom psykiatrin 

upplevde tiden tillsammans men sjuksköterskan som värdefull dock visade det sig ofta 

att tiden inte räcker till. I de flesta fall var sjuksköterskorna upptagna med annat och de 

förväntade sig ofta att patienterna själva skulle ta kontakt om det behövdes under 

vårdtiden. 

 

Inom den somatiska vården fanns det ett fåtal sjuksköterskor som tillsammans med sina 

arbetslivserfarenheter ansåg sig ha strategier kring psykiatrisk sjukdom som enligt dem 

var en del av den holistiska omvårdnaden (Reed et al. 2005). Sun et al. (2005) stödjer 

detta då sjuksköterskorna hade förståelse och ett positivt resonemang kring 

självmordsförsök då de såg att självmordsförsöket var ett rop på hjälp och att patienten 

försökte kommunicera genom sin handling. Denna förståelse ökade med 

arbetslivserfarenheten hos sjuksköterskorna.  

 

4.2.3 Kunskapens påverkan i sjuksköterskans bemötande 

I författarnas litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor har för lite kunskap om om 

psykiatriska sjukdomar för att kunna identifiera och behandla samt att detta speglades i 

deras kompetens genom att det saknade rätt verktyg för att kunna integrera och vårda 

psykiatriska patienter (Reed et al. 2005; Atkin et al. 2005).  Detta stöds även från en 

litteraturstudie av Barley et al. (2011) där det framkom brister i kompetens och kunskap 

gällande hantering av depression inom primärvården. Det framkom tydligt att 

sjuksköterskor behövde vägledning för att kunna bemöta deprimerade patienter. 

Svårigheter att veta vilken roll sjuksköterskan skulle tillämpa i mötet med denna 

patientgrupp inom primärvården framkom och att det behövs högre kunskap om 

depression för att kunna möta och hantera deprimerade patienter inom primärvården. 

Ytterligare en studie av Arnold (2008) belyser att låg kunskap om psykiatriska 

sjukdomar påverkar sjuksköterskornas inställning och insatser till denna patientgrupp. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att den allmänna sjuksköterskeutbildningen saknade 

tillräckligt med kunskaper om psykiatriska sjukdomar och att läroplanen bör vidgas för 

att höja kompetensen hos sjuksköterskorna om deras kunskaper om psykiatrisk 

sjukdom. Vidare i denna studie framkom det att det är viktigt med kunskap och 
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arbetslivserfarenhet, för lite arbetslivserfarenhet resulterade i att sjuksköterskorna 

upplevde psykiatriska patienter som störande och att patienterna inte fick tillräcklig vård 

för tillfrisknande. Detta stöds från Svediene et al. (2009) som menade att sjuksköterskor 

med länge arbetslivserfarenhet hade högre kunskap om patienter med psykiatriska 

sjukdomar.  

 

4.2.4 Teoretisk anknytning 

Hildegard Peplau har utformat en omvårdnadsteori som bygger på interaktion mellan 

sjuksköterska och patient. Genom att interaktionen skall lyckas och därmed således att 

en god relation skall kunna skapas mellan patient och sjuksköterska behövs tillit finnas 

(Forchuk 1995). Med Hildegards Peplaus omvårdnadsteori som utgångspunkt till denna 

litteraturstudie såg författarna att sjuksköterskan behöver lägga stor vikt vid 

kommunikationen mellan henne och patienten med en psykiatrisk sjukdom för att 

patienten skall få den bästa möjliga omvårdnaden. Vidare såg författarna att 

sjuksköterskan behöver kunskap om den psykiatriska patientens sjukdom och hur 

sjuksköterskan skall kommunicera och ge en god omvårdnad till denna patientgrupp. I 

Peplaus omvårdnadsteori beskriver hon att sjuksköterskan behöver ha en god självinsikt 

för att veta hur hennes beteende kan påverka interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten (Forchuk 1995). Författarna anser att en god självinsikt kan underlätta för 

sjuksköterskan i mötet med psykiatriska patienter inom somatisk vård eftersom då är 

sjuksköterskan medveten om sina beteenden och brister och kan därefter se vad 

sjuksköterskan kan göra annorlunda för att skapa en god relation till patienten och 

därmed även en god omvårdnad.  

 

4.2.5 Granskning av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Totalt två av de valda vetenskapliga artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av ett 

randomiserat urval (Keller et al. 2004; McDonald et al. 2003).  Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär ett randomiserat urval att forskaren slumpmässigt väljer ut 

deltagare till en studie exempelvis genom att lotta ut deltagare. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ansåg att det var en styrka till att använda sig av ett 

randomiserat urval då forskarna inte ska utifrån personliga åsikter välja ut deltagare som 

eventuellt kommer att sammanträffa med sina egna åsikter.  Genom att använda ett 

randomiserat urval kan forskaren då inte påverka vilka deltagare som kommer att delta.  
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Av de valda vetenskapliga artiklarna med kvantitativ ansats genomförde två stycken ett 

bekvämlighetsurval (Björkman et al. 2008;Clark et al. 2005). Ett bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren väljer ut deltagare som är närmast tillgängliga. En nackdel med 

detta urval är att forskarna kan i sin studie få med deltagare som inte är passande att 

delta på grund av att de inte innehar de kriterier som behövs för studiens syfte (Polit & 

Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att ett 

bekvämlighetsurval ansågs som en styrka eftersom studierna använde sig av enkäter 

som datainsamlingsmetod och det kan finnas svårigheter att finna deltagare som 

besvarar enkäten. Genom att då använda sig av de personer som finns tillgängliga kan 

forskarna få större chans till att finna ett större antal deltagare som besvarar enkäten.   

 

En av de valda vetenskapliga artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av ett 

strategiskt urval (Svediene et al. 2009). Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär 

ett strategiskt urval att forskaren utifrån vissa inklusionskriterier som har innebörd för 

forskningsfrågan väljer ut deltagare till studien. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie bedömde att valet av urvalsmetod var en svaghet eftersom forskarna 

kunde påverka studiens resultat genom att välja ut de deltagarna genom en personlig 

bedömning.  

En av de valda vetenskapliga artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av ett 

konsekutivt urval genom att inkludera både sjuksköterskor och patienter i studien 

(Kutney-Lee et al. 2008). Ett konsekutivt urval innebär att forskaren tar med deltagare i 

studien i följd genom att exempelvis dela ut enkäter till de första 50 personerna som 

söker för vård. Ett konsekutivt urval skall helst endast användas för att analysera 

patienter inom vården. Det kan dock finnas en risk med att använda ett konsekutivt 

urval eftersom deltagarna kanske inte passar in för den aktuella studien (Forsberg & 

Wengström 2008). Till den föreliggande litteraturstudien ansåg författarna att den valda 

urvalsmetoden kunde vara både en svaghet och en styrka. Forskarna använde sig av rätt 

urvalsmetod för att undersöka patienternas åsikter men däremot var inte urvalsmetoden 

lika passande när de undersökte sjuksköterskornas åsikter. En svaghet till att forskarna 

använde sig av ett konsekutivt urval var att det fanns en risk med att inte finna lämpliga 

deltagare som passade in i studien.  

 

Tre av de valda vetenskapliga artiklarna med kvalitativ ansats använde sig av ett 

bekvämlighetsurval (Atkins et al. 2005; Poggenpoel et al. 2011; Payne et al. 2011). 

Dessa tre artiklar använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. I Atkins et al. 
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(2005) studie framkom det inte hur urvalet utfördes. Detta ansåg författarna till 

föreliggande litteraturstudie som en svaghet eftersom då vet inte läsaren hur urvalet har 

gått till och det minskar tillförlitligheten till studien. Författarna till den föregående 

litteraturstudien ansåg att det var en passande urvalsmetod utifrån studiernas syfte och 

datainsamlingsmetod.  Genom att använda sig av ett bekvämlighetsurval kan forskaren 

finna deltagare som är tillgängliga och har möjlighet att delta i intervjuerna.  

 

En av de valda artiklarna med kvalitativ ansats utfördes genom ett kriteriebaserat urval 

(Carlsson et al. 2004).  Enligt Polit och Beck (2012) innebär ett kriteriebaserat urval att 

forskaren inkluderar deltagare i den aktuella studien som uppfyller specifika kriterier 

och denna urvalsmetod används ofta i kvantitativa studier. Kriterierna i Carlsson et al. 

(2004) studie var att deltagarna i studien skulle ha upplevt våldsamma möten och att de 

var villiga att berätta om dessa händelser. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

ansåg att studiens urvalsmetod var passande men att det var något få kriterier som 

inkluderades i urvalet.  

 

MacNeela et al. (2012) använde sig av ett strategiskt urval i sin kvalitativa studie. 

Forskaren använde sig av ett strategiskt urval eftersom hon ville titta på variationen av 

de kliniska erfarenheterna hos deltagarna. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

ansåg att studiens urvalsmetod var en svaghet eftersom forskarna kunde påverka 

studiens resultat genom att välja ut de deltagarna genom en personlig bedömning.  

 

Reed et al. (2005) använde sig av ett slumpmässigt stratifierat urval i sin kvalitativa 

studie. Enligt forskarna användes denna urvalsmetod för att ge två vårdavdelningar 

samma möjlighet att bli vald för att få delta i studien samt att risken för att utvald utifrån 

forskarens relation till deltagarna minimerades. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär ett slumpmässigt stratifierat urval att forskaren slumpmässigt väljer ut deltagare 

i studien samt att bestämma att ett visst antal av deltagare skall delta som innehar 

specifika egenskaper som är av intresse för studien. Detta anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie är en styrka eftersom forskaren tydligt beskriver varför 

urvalsmetoden har används samt att inga personliga relationer skall kunna påverka 

inkludering av deltagare och således studiens resultat.  

 

Totalt sex artiklar presenterade inte deltagarnas åldersspridning (Atkin et al. 2005; 

Carlsson et al. 2004; Keller et al.2004; McDonald et al. 2003; MacNeela et al. 2012; 



Sofie Svensson & Amanda Mörth 
                        

22 
 

Reed et al. 2005), detta anser författarna var en svaghet då ålder är relevant att veta 

utifrån deltagarnas arbetslivserfarenhet i de respektive studierna. Sju artiklar 

presenterade ingen könsfördelning (Carlsson et al. 2004; Clark et al. 2005; Keller et al. 

2004; Kutney-Lee et al. 2008; Payne et al. 2011; Reed et al. 2005; Svediene et al. 

2009). I de artiklar där könsfördelning fanns representerade varierade åldern mellan 20-

60 år. Att artiklarna presenterar könsfördelningen är en styrka till föregående 

litteraturstudie då författarna ansåg att könsfördelning på deltagarna gav ett bredare 

resultat eftersom deras erfarenheter, kunskaper och reflektioner kunde skilja sig åt.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde författarna att göra en litteraturstudie 

med en beskrivande design eftersom den ansågs mest lämpad (Polit & Beck 2012). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en litteraturstudie att studien beskriver 

ett specifikt kunskapsområde som undersöker det valda forskningsområdet. 

Författarna valde artiklar som publicerats mellan år 2003-2012 för att finna aktuell 

forskning inom det valda området.  Artiklarna skulle även finnas fritt tillgängligt, detta 

ansåg författarna som en svaghet eftersom många artiklar har behövt exkluderats på 

grund av att de inte fanns tillgängliga gratis. Artiklarna skulle även vara skrivna på 

engelska eller svenska. Författarna valde att inkludera både artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats eftersom det ansågs som en styrka då det öppnade upp för en större 

bredd av artiklar som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Artikelsökningen utfördes via de två databaserna Pubmed och Cinahl. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie valde dessa två databaser eftersom författarna ville finna 

artiklar som fokuserade omvårdnad. Sökorden valdes tydligt ut utifrån studiens syfte 

och frågeställningar för att författarna skulle finna relevanta artiklar. Endast två av de 

fem valda sökorden var MesH-termer, nurse - patient relation och nursing care. 

Anledningen till endast två MesH-termer hittades och användes var på grund av att 

författarnas svårigheter att finna relevanta artiklar via sökningen som besvarade syftet 

och frågeställningarna. Det såg författarna som en stor svaghet att tre av de valda 

sökorden inte fanns som MesH-termer, encounter, mental illness och somatic care, men 

dessa kunde inte exkluderas då de var relevanta för litteraturstudien. Författarna 

använde sig av den booelska sökoperatoren AND (Forsberg och Wengström 2008) för 

att kunna smalna av sökningen och minska ner antalet träffar av artiklar men som i sin 

tur skulle leda fram till relevanta träffar.  
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Författarna valde att exkludera artiklar som inte berörde studiens syfte och dess 

frågeställningar samt de artiklar som inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Detta 

för att finna aktuell vetenskaplig forskning som skulle vara relevant för litteraturstudien.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie använde sig av en strukturerad urvalsmetod. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär ett strukturerat urval att datans resultat 

skall ha en tydlig struktur och vara beskriven så att läsaren finner en förståelse.  

Författarna valde att individuellt granska artiklarnas titlar och därefter relevanta 

abstract. Författarna valde sedan ut 12 stycken artiklar som besvarade studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter översattes artiklarna och granskades tydligt för att finna 

relevant material till föreliggande litteraturstudie.  Artiklarna granskades individuellt 

utifrån en förskriven tabell i Polit och Beck (2012). Detta för att tydligt strukturera upp 

artiklarnas författare, publicerings år, land, titel, syfte, design, ansats, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys samt huvudresultat, se bilaga 

2. Av de 12 valda vetenskapliga artiklarna var sex stycken kvantitativa och sex stycken 

kvalitativa. Enligt Polit och Beck (2012) går kvalitativa studier djupare och kvantitativa 

studier är en något ytligare ansats då information fångas in hos en större 

undersökningsgrupp. Detta anser författarna som en styrka då resultatet i föreliggande 

litteraturstudie får ett bredare resultat av reflektioner, åsikter och upplevelser genom att 

inkludera både enkäter och intervjuer. En svaghet med att granska engelska 

vetenskapliga artiklar var att feltolkningar hos författarna kan ha uppstått då författarna 

saknar daglig vana i det engelska språket.  

Författarnas etiska överväganden var att de vetenskapliga artiklarna har granskats och 

analyserats objektivt och resultatet har inte felaktigt återgetts i litteraturstudien, detta 

gjorde författarna för att undvika personliga tolkningar av resultatet. De enskilda 

artiklarnas innehåll har heller inte plagierats (Polit & Beck 2010). Dessa etiska 

överväganden valde författarna att följa för att föreliggande litteraturstudie skulle vara 

sanningsenlig och trovärdig.  

 

4.4 Allmän diskussion  

Enligt föreliggande litteraturstudie fanns det brister hos sjuksköterskans kompetens och 

utbildning gällande patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård.  

Sjuksköterskan hade övervägande negativa attityder och strategier till denna 

patientgrupp såsom rädsla, frustration och ilska. Detta resultat ansåg författarna inte 

som någon överraskning då författarnas egna upplevelser utifrån iakttagelser har upplevt 

att psykiatriska patienter inom den somatiska vården har fått ett negativt bemötande. 
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Författarna kunde tydligt se att det fanns brister i relationen mellan sjuksköterska och 

patient då sjuksköterskan kunskaper inte var tillräckliga. Ytterligare ett resultat i den 

föreliggande litteraturstudien var att en del sjuksköterskor inom den somatiska vården 

ansåg att det inte var deras skyldighet att ge omvårdnad till psykiatriska symptom utan 

att endast ge omvårdnad till somatiska symptom. En orsak till detta kunde vara på grund 

av tidsbrist då sjuksköterskorna ansåg att tiden inte räckte till. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ansåg att detta var ett stort problem eftersom 

sjuksköterskorna inte såg den hela människan utan fokuserade bara på den fysiska 

problematiken.  

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet var två komponenter i föreliggande litteraturstudie 

som påverkade sjuksköterskan interaktion och omvårdnad till psykiatriska patienter. Det 

framkom att sjuksköterskan hade för lite utbildning om psykiatriska sjukdomar och 

bemötande av denna patientgrupp. Författarna anser att det behövs redan inom 

sjuksköterskeprogrammet ytterligare klinisk tillämpning om psykiatriska sjukdomar då 

de patienterna förekommer inom alla olika vårdinstanser. Författarna kan även förstå 

sjuksköterskornas upplevelser och attityder som uppstod i mötet med de psykiatriska 

patienter då saknad av kunskap kunde utveckla en rädsla och en negativ attityd.  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2008) skall sjuksköterskan oavsett 

patientens kön, ålder, nationalitet och diagnos behandlas lika och med respekt. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade tydligt att sjuksköterskorna inte följer 

dessa koder. Författarna hoppas att med denna litteraturstudie skapa en förståelse om 

sjuksköterskornas beteende till patienter med psykiatrisk sjukdom och att det tydligt 

framkommer att kunskap är grunden i bemötandet till den psykiatriska patienten inom 

den somatiska vården.  

 

4.5 Slutsats  

I resultatet av denna studie fanns det tydliga brister på kunskap hos sjuksköterskorna 

som i sin tur ledde till negativa upplevelser kring psykiatriska sjuka patienter inom den 

somatiska vården. Författarna ansåg att anledningen till sjuksköterskans bemötande 

grundade sig i brist på utbildning och kunskap. Vidare ansåg författarna att mer 

forskning behövs om sjuksköterskans bemötande kring patienter med psykiatrisk 

sjukdom inom somatisk vård eftersom psykiatriska patienter också är i behov av 

somatisk vård samt att sjuksköterskan har brister i hur denna patientgrupp ska bemöttas. 
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Bilaga 1. Presentation av fullständig artikelsökning. 

 

Databas Söktermer Antal 

Träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda källor  

(exl. 

Dubbletter) 

Cinahl Nurse - patient 

relation 

2249 0 0 0 

Cinahl Encounter (ej 

Mesh-term) 

1194 0 0 0 

Cinahl Mental illness 3444 0 0 0 

Cinahl Somatic care 

(ej Mesh-term) 

196 0 0 0 

Cinahl Nursing care 20205 0 0 0 

Cinahl Nurse – patient 

relations AND 

Encounter 

61 61 61 0 

Cinahl Encounter 

AND Mental 

illness 

25 25 25 0 

Cinahl Mental illness 

AND Somatic 

care 

14 14 14 1 

Cinahl Nurse – patient 

relations AND 

Mental illness 

65 65 30 0 

Cinahl Mental illness 

AND Nursing 

care 

339 339 83 3 

Cinahl Nurse – patient 

relations AND 

Encounter 

AND Mental 

ilness 

3 3 3 0 

Cinahl Nurse – patient 

relations AND  

Mental illness 

AND Somatic 

care 

0 0 0 0 

Cinahl Mental illness 

AND Somatic 

care AND 

Nursing Care 

1 1 1 0 

Cinahl  Nurse-patient 

relation AND 

Encounter 

AND Mental 

illness AND 

Somatic care 

0 0 0 0 

Cinahl  Nurse-patient 

relation AND 

Encounter 

0 0 0 0 
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AND Mental 

illness AND 

Somatic care 

AND Nursing 

care 

Pubmed Nurse - patient 

relations 

450 0 0 0 

Pubmed Encounter (ej 

mesh-term) 

1652 0 0 0 

Pubmed Mental illness 55824 0 0 0 

Pubmed Somatic care 

(ej mesh-term) 

353 0 0 0 

Pubmed Nursing care 10085 0 0 0 

Pubmed  Nurse – patient 

relations AND 

Encounter 

10 10 3 0 

Pubmed Nurse – patient 

relations AND 

Mental illness 

 

56 56 10 3 

Pubmed  Encounter 

AND Mental 

illness 

146 146 5 0 

Pubmed Mental illness 

AND Somatic 

care 

179 179 25 1               

Pubmed Mental illness 

AND Nursing 

care 

1428 0 0 0 

Pubmed Nurse – patient 

relations AND 

Encounter 

AND Mental 

illness 

0 0 0 0 

Pubmed Nurse – patient 

relations AND  

Mental illness 

AND Somatic 

care 

1 1 0 0 

Pubmed Mental illness 

AND Somatic 

care AND 

Nursing Care 

10 10 2 0 

Pubmed  Nurse-patient 

relation AND 

Encounter 

AND Mental 

illness AND 

0 0 0 0 
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Somatic care 

Pubmed Nurse-patient 

relation AND 

Encounter 

AND Mental 

illness AND 

Somatic care 

AND Nursing 

care 

0 0 0 0 

Manuell 

sökning I 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar 4 

Totalt  12 
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Bilaga 2. Beskrivning över de ingående artiklarnas författare, publicerings år, land, titel, syfte, design, ansats, urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och dataanalysmetod samt huvudresultat. 

Författare/år 

/land 

Titel Syfte Design & 

ansats 

Urval & under- 

sökningsgrupp 

n= antal 

Data- 

Insamlings- 

metod 

Dataanalys Huvudresultat 

Atkin K. et al. 

England, 2005. 

Provision of care 

for older people 

with co-morbid 

mental illness in 

general hospitals: 

general nurses’ 

perceptions of 

their training 

needs. 

Syftet med denna studie 

var att utforska allmän 

sjuksköterskans 

utbildningsbehov i 

omvårdnaden med äldre 

personer som har komorbid 

psykisk sjukdom. 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ 

design. 

Bekvämlighetsurval. 

n= 19 sjuksköterskor, 

17 kvinnliga och två 

manliga. Ingen ålder 

angavs.  

Intervju. Ramverksinnehåll

s- 

analys. 

Studien påvisade att deltagarna 

identifierande de äldre 

personerna med psykisk sjukdom 

genom deras beteende. De 

ansågs sig sakna tillräckligt med 

kunskaper och resurser för att 

kunna hantera ohälsa inom 

allmän sjukvården. 

Björkman T. et al. 

Sverige, 2008. 

Attitudes towards 

people with 

mental illness: a 

cross-sectional 

study among 

nursing staff in 

psychiatric and 

somatic care. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

vårdpersonalen inom 

somatisk och psykiatrisk 

vårds attityder till psykisk 

sjukdom och till personer 

med psykisk sjukdom. 

Beskrivande och 

jämförande 

design. 

Kvantitativ 

ansats.  

Bekvämlighetsurval. 

n= 69 sjuksköterskor 

inom somatisk vård. 

Ålder 22-63 år, 15 män 

och 54 kvinnor.  

Enkät. Deskriptiv och 

korrelativ samt 

komperativ 

statistik. Pearson, 

t-test, Mann- 

Whitney, U-test, 

multipel 

regressionsanalys.  

I resultat undersöktes attityder 

till sju psykiska störningar och 

man fann varierande attityder, 

det mest uppenbara skillnaderna 

var kring tillfriskning, hotfullhet 

och oförutsägbarhet bland 

patienterna. Man kunde också se 

tydliga attitydskillnader bland 

personalens sociodemografiska 

faktorer som kön och ålder. 

Carlsson G. et al.  

Sverige, 2004. 

 

Violent 

encounters in 

psychiatric care: 

a 

phenomenologic

al study of 

embodied caring 

knowledge 

Syftet med denna studie 

var att fördjupa och förstå 

vårdgivarens erfarenheter 

och upplevelser om 

våldsamma möten inom 

psykiatriska vården. 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ 

ansats. 

Kriterieurval. 

n=2 sjuksköterskor och 

11 undersköterskor. 

Ingen ålder eller 

könsfördelning angavs. 

 

Intervju. Fenomenologisk 

analys enligt 

Dahlberg (2003). 

I resultatet beskrivs de 

våldsamma mötena ur två 

perspektiv, ett negativt och ett 

positivt. Det positiva mötet 

kopplas samman i närvaro, trots 

rädslan kunde man stanna kvar 

och hantera situationen. I det 

negativa mötet associerar man 

till frånvaro, en rädsla som gör 

att man inte kan hantera mötet. 
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Clark C. et al. 2005, 

Australien. 

Rural generalist 

nurses’ 

perceptions of 

the effectiveness 

of their 

therapeutic 

interventions for 

patients with 

mental illness. 

Studiens syfte var att 

utforska landsbygdens 

sjuksköterskors 

uppfattningar om deras 

effektivitet av de 

terapeutiska insatserna i 

vården med psykiskt sjuka 

klienter samt deras 

utbildningsbehov. 

Beskrivande och 

jämförande 

design. 

Kvantitativ 

ansats. 

Bekvämlighetsurval. 

n= 90 sjuksköterskor. 

Ålder 20 >45 år. Ingen 

könsfördelning angavs. 

Enkät. Deskriptiv och 

korrelativ 

statistik. 

Cronbach´s alpha, 

Pearson, 

ANOVA, oparade 

t-test, Spearman 

rangordnings 

correlations 

kofficenter. 

Resultatet visar att de 

sjuksköterskor som dagligen 

behandlar dessa patienter har ett 

betydligt högre terapeutisk 

engagemang. 12,2% av 

deltagarna ansågs sig ha fått 

tillräckligt med stöd från de 

mentalvårdstjänsterna utanför 

deras distrikt. 

Keller M. et al. 

2004, Tyskland. 

Recognition of 

distress an 

psychiatric 

morbidity in 

cancer patients: a 

multi –method 

approach. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

krisdrabbade patienter kan 

identifieras i en specifik 

miljö för att ge lämpligt 

stöd genom att fastställa 

förekomsten av samtidig 

psykiatrisk sjuklighet och 

psykiskt lidande hos 

cancerpatienter som 

behandlats på en kirurgisk 

enhet. 

Beskrivande 

design. 

Kvantitativ 

ansats. 

Randomiserat urval. 

n= 45 sjuksköterskor. 

Ingen ålder eller 

könsfördelning angavs. 

Enkät samt 

patientjour 

naler.  

Deskriptiv och 

korrelativ 

statistik. 

Spearman 

rangordnings 

korrelations 

kofficienter. 

Cronbach alpha, 

Kappa-statistik.  

 

Resultatet visade att kirurgerna 

såg ett psykiskt lidande hos 75 % 

av patienterna med en 

psykiatrisk diagnos och 

sjuksköterskorna såg ett psykiskt 

lidande hos 75 %. 

Sjuksköterskan kände en 

osäkerhet i 24 % av fallen 

huruvida patienten behövde 

psykosocialt stöd eller inte. 

Kutney-Lee A. et al. 

2008, USA. 

Effect of nurse 

staffing and 

education on the 

outcomes of 

surgical patients 

with comorbid 

serious mental 

illness. 

Syftet med denna studie 

var att identifiera 

kirurgiska patienter med en 

allvarlig psykiatrisk 

sjukdom, jämföra sina 

resultat med de patienterna 

utan allvarlig psykiatrisk 

sjukdom samt bestämma 

effekterna utifrån 

sjuksköterskans bemanning 

och utbildningsnivå utifrån 

patientens resultat. 

 

 

Beskrivande och 

jämförande 

tvärsnitts-studie. 

Kvantitativ 

ansats. 

Konsekutivt urval. 

 n= 9989 

sjuksköterskor. Ingen 

ålder eller 

könsfördelning angavs. 

Enkät samt 

patientjou -

nal. 

Beskrivande och 

korrelativ 

statistik. Odds 

ratios.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor behöver större 

bemanning och bättre kunskaper 

för att ta hand om en patient med 

en psykiatrisk diagnos. 
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Mcdonald D. et al.  

2003, USA. 

Effect of a 

psychiatric 

diagnosis on 

nursing care for 

nonpsychiatric 

problems 

Syftet med denna studie 

var att testa hur kunskap 

om en patients psykiatriska 

diagnos kan påverka 

omvårdnaden under ett 

akut medicinskt problem. 

Experimentell 

design.  

Kvantitativ 

ansats. 

Randomiserat urval. 

n= 60 sjuksköterskor 

inom medicin och 

kirurg. 93,3% kvinnor 

och ingen ålder 

angavs. 

Enkät.  Deskriptiv 

statistik. Chi
2
-test, 

ANOVA-test. 

Innehållsanalys 

enligt Holsti 

(1969). 

Resultatet visade att gruppen 

som fick veta att patienten stod 

på psykofarmaka uppskattade en 

mindre sannolikhet att patienten 

hade en hjärtinfarkt. En ökad 

medvetenhet om att stereotyper 

till patienter med en psykiatrisk 

diagnos kan hjälpa 

sjuksköterskan till en bättre vård. 

Macneela P. et al.  

2012, Irland. 

A risk to himself: 

Attitudes toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies among 

nurses in medical 

– surgical units 

Syftet med denna studie 

var att bedöma om 

sjuksköterskor som arbetar 

på allmänna sjukhus har 

tillgång till stereotypa 

uppfattningar eller 

specifika kunskaper om 

psykiatriska patienter. 

Beskrivande 

design.  

Kvalitativ 

ansats. 

Strategiskt urval.  

n= 13 kvinnliga 

sjuksköterskor. Ingen 

ålder angavs. 

Intervju Tematisk analys 

enligt Braun & 

Clarke (2006) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

& Lundman 

(2005) 

 

Resultatet i studien visade att 

sjuksköterskorna hade två olika 

attityder till patienten, antingen 

att de såg patienten som en risk 

eller att patienten var sårbar. De 

flesta sjuksköterskor såg 

patienten som en risk för sig 

själv och andra. 

Payne M. et al.  

2011, USA. 

Primary Care 

Providers’ 

Perspectives On 

Psychoactive 

Medication 

Disorders in 

Older Adults 

Syftet med denna studie är 

att förstå primärvårdens 

perspektiv om 

omfattningen och kliniska 

framträdanden av 

felanvändning samt 

missbruk av psykofarmaka 

hos äldre patienter, och 

även utforska 

primärvårdens upplevda 

hinder för att identifiera 

drabbade. 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlighetsurval. 

n= 5 sjuksköterskor 

inom primärvården. 

Ålder 25-60 år. Ingen 

könsfördelning angavs. 

Semistruktur

erad 

fokusgrupp 

intervju. 

Tematisk 

innehållsanalysan

alys 

enligt Hsieh & 

Shannon (2005). 

Nvivo. 

 

Studiens resultat visade att ca 8 

% av patienterna som använde 

psykofarmaka missbrukade 

läkemedlet. Dessa patienter 

upplevde primärvården som en 

belastning. Primärden upplevde 

hinder i omvården till dessa 

patienter såsom en bristande 

kommunikation mellan patient 

och vårdgivare. 

Poggenpoel M. et al. 

2011, Sydafrika. 

 

Registered nurses 

experiences of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att integrera 

med patienter som har 

psykisk sjukdom inom de 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlighetsurval 

n= 8 kvinnliga 

sjuksköterskor inom en 

medicin avdelning. 

Ålder 30-50 år. 

 

Intervju. Metodanalys 

enligt Creswell 

(2007). 

I resultatet fann man att 

sjuksköterskorna upplevde klar 

frustration, otillfredsställning, 

fara och rädsla när de 

interagerade med dessa patienter. 

Man tror att detta beror på 
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medical wards in 

Johannesburg. 

 

medicinska avdelningarna i 

Johannesburg. 

 

 

 

bristande färdigheter och 

kunskaper inom psykisk hälsa. 

Reed F. et al.  

2005, Australien 

 

The mixed 

attitudes of 

nurses to caring 

for people with 

mental illness in 

a rural general 

hospital. 

Studiens syfte var att 

undersöka sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter 

med psykisk sjukdom på 

ett allmän sjukhus 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ 

ansats. 

Ett slumpmässigt 

stratifierat urval.  

n= 10 sjuksköterskor 

som saknade 

erfarenhet och 

utbildning om 

patienter med psykisk 

sjukdom. Ingen ålder 

eller könsfördelning 

angavs. 

Semistruktur

erad 

intervju. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Burnard 

(1991). 

I resultatet fann forskarna 

mycket varierande attityder i 

mötet med dessa patienter som 

var kopplat till frågor som rörde 

sjuksköterskornas förmåga att ge 

vård. Trots negativa attityder var 

de flesta överens om att de vill 

hjälpa dessa patienter men att de 

saknade kunskap och förståelse. 

Svediené L. et al.  

2009, Litauen 

Competence of 

general practice 

nurses caring for 

patients with 

mental health 

problems in the 

somatic 

departments 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

kompetensen hos allmänna 

sjuksköterskor gällande att 

ta hand om patienter med 

en psykisk sjukdom på 

somatiska avdelningar. 

Beskrivande och 

jämförande 

design. 

Kvantitativ 

ansats. 

Strategiskt urval.  

n= 128 sjuksköterskor. 

Ålder 20-55 år, från 

sju olika somatiska 

avdelningar med minst 

ett års klinisk 

erfarenhet. 

Könsfördelning 

uppgavs ej. 

Enkät. Deskriptiv och 

korrelativ 

statistisk.    

Spearman 

rangordnings 

korrelations 

kofficienter, 

Kendall´s 

kofficient,  

Studiens resultat visade att det 

fanns ett samband mellan 

erfarenhet och kunskap. 

Allmänna sjuksköterskor har inte 

den kunskap som krävs för att ta 

hand om en patient med en 

psykiatrisk diagnos på en 

somatisk avdelning. 


