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Abstract 

Background: The definition of mental illness is characterized by a lack of management 

regarding mood, thoughts or behavior. It is difficult for the person to cope with 

everyday duties as well as relationships with other people. 

The study revealed that the society should take action to prevent social isolation for 

those with mental illness. The central concepts of care theory is love, learning and well-

being, where nurses' conditions and actions create results in the patient. 

Aim: Describe skills and prerequisites nurses need at the meeting of patients with 

mental illness. A further aim was to examine the ethical considerations included studies 

made use of. 

Method: A descriptive literature study  

Main result: Nurses feel they do not have skills regarding mental illness. When nurses 

care for patients with mental illness are often formed stigmatizations regarding these 

patient groups and care will suffer. That creates difficulties in dealing with situations 

where patients' mental health problems are preventing optimal care efforts. The nurses 

felt that the general nursing care was better if the right knowledge and training in mental 

health raised further. 

Conclusion: Nurses need increased knowledge and training regarding mental illness in 

order to have skills and opportunities.  

Keywords: Nurses, Patients, Clinical Competence & Mental Disorders 



 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Definitionen av psykisk ohälsa kännetecknas av bristande hantering 

gällande humör, tankar eller beteende. Det är svårt för personen att klara av vardagens 

bestyr men även relationer till andra människor. I studien framgick att samhället borde 

agera för att motverka utanförskap för personer med psykisk ohälsa. Enligt 

omsorgsteorin av Katie Eriksson ska omvårdnaden understödjas av människans natur 

och dennes hälsa. De centrala begreppen i omsorgsteorin är kärlek, lärande och 

välbefinnande, där sjuksköterskors förutsättningar och handlingar skapar resultat hos 

patienten. 

Syfte: Beskriva färdigheter och förutsättningar sjuksköterskor behöver vid mötet av 

patienter med psykisk ohälsa. Vidare var syftet att granska de etiska överväganden som 

inkluderade studier använt sig av. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. 

Huvudresultat: Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckliga färdigheter gällande 

psykisk ohälsa. När sjuksköterskor vårdar patienter med psykisk ohälsa, bildas ofta 

stigmatisering gällande dessa patientgrupper och omvårdnaden blir lidande. Det skapar 

svårigheter att hantera situationer där patienternas psykiska ohälsa står i vägen för 

optimala vårdinsatser. Sjuksköterskorna upplevde att den omvårdnaden blev bättre om 

kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa lyftes ytterligare. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver ökade kunskaper inom psykisk ohälsa för att ha 

färdigheter och förutsättningar.  

Nyckelord: Färdigheter, Sjuksköterskor, Patienter & Psykisk ohälsa 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

ICN- International Council Of Nurses 

Enligt ICN:s etiska koder (2007) finns fyra grundläggande ansvarsområden som bör stå 

som grund för omvårdnaden. Dessa är att behålla hälsan, motverka sjukdom, förebygga 

ohälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden ska byggas av respekten för mänskliga 

rättigheter och patienterna ska behandlas efter dessa. Omvårdnaden ska inte påverkas av 

patientens ålder, härkomst, genus, social status, sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Sjuksköterskan huvudsakliga ansvar är att vårda människor, men även skapa goda 

förutsättningar och värderingar hos individer, familjer och samhälle (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor bör skapa förtroende till patienterna, där omvårdnaden är tillförlitlig och 

inte dömande gentemot patienterna (Friberg & Öhlèn, 2009). Något sjuksköterskor 

också har betydande roll i är att informera, undervisa och handleda patienter utifrån ett 

pedagogiskt upplägg, där patienternas egna förutsättningar spelar stor roll. Detta skapar 

gemenskap och känslan av att känna sig sedd hos patienterna. Dessa egenskaper ger 

goda förutsättningar till bättre relation mellan sjuksköterskor och patienter (Glinsvad, 

1996 ). Sjuksköterskor bör vara en inspiration för patienter, där det finns ett aktivt 

engagemang och positiv inställning till omvårdnaden. En vilja från sjuksköterskorna att 

vårda, möta patienterna och deras omvårdnadsbehov (Salmela, Eriksson & Fagerström, 

2013). Sjuksköterskorna bör sträva efter att ge patienter evidensbaserad vård. Det 

innebär att föreslå patienterna den bästa tänkbara vård utifrån vetenskap och pålitlig 

kunskap. Genom att evidensbaserad vård ges till patienterna utifrån väl beprövad teori 

och praktisk kunskap skapar det goda förutsättningar för sjuksköterskorna (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Psykisk ohälsa 

Goldman & Grob (2006) definierar psykisk hälsa när den mentala förmågan fungerar i 

samband med vardagen och dess aktiviteter. Psykisk hälsa är även förmågan att klara av 

störningar kring diverse skeenden i livet såsom relationer till människor eller hantering 

av motgångar. Definition av psykisk ohälsa kännetecknas av bristande hantering 

gällande humör, tankar eller beteende. Det är svårt för personen att klara vardagens 

bestyr men även relationer till andra människor. Psykisk ohälsa påverkas av miljön, 

andra människor, ärftlighet samt förutsättningar att hantera sitt liv (Goldman & Grob, 
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2006). Psykisk ohälsa är vanligt i dagens samhälle. En av tre personer drabbas av 

psykisk ohälsa någon gång i livet, vilket är 33% av befolkningen. Psykisk ohälsa finns 

inom alla patientgrupper och ibland syns det inte utifrån att någon har psykisk ohälsa. 

Det finns många symtom och sjukdomstillstånd inom psykisk ohälsa (Skärsäter, 2010). 

Psykisk ohälsa kan leda till mentala begränsningar hos människan, vilket kan orsaka 

problem att hantera vardagen (Goldman & Grob, 2006). Enligt socialstyrelsen (2012) 

har psykiska besvär ökat mer hos kvinnor än hos män. Psykiska besvär såsom oro, 

ångest och sömnbesvär ökade mest. Psykisk ohälsa kan även öka om det finns hög 

arbetslöshet i samhället, där män oftast påverkas mer av arbetslöshet än vad kvinnor gör 

(Socialstyrelsen 2012). I Folkhälsorapporten (2009) har depressioner och ångest ökat 

mest bland ungdomar i åldrarna 20-24 år. Ofta synes det psykisk ohälsa hos studenter än 

hos arbetstagarna. Psykisk ohälsa är väldigt individuellt, och många personer kan 

uppleva psykisk ohälsa på olika sätt. När psykisk ohälsa påverkar individerna, kan det 

leda till allvarliga sjukdomstillstånd, bland annat depressioner, sänkt livskvalitet, 

nedstämdhet men även suicid (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Suicid 

Suicid betyder självmord, det vill säga att ”ta sitt liv”. Riskfaktorer kan påverka risken 

för suicid, bland annat olika psykiatriska sjukdomstillstånd, ärftlighet, negativa 

livshändelser, sociala problem men även psykologiska faktorer, såsom känsla av 

hopplöshet eller andra jobbiga händelser i livet. Suicid kan tydas av en personlig kris 

eller depression, där den psykiska ohälsan har stor betydelse för personens välmående 

(Skärsäter, 2010). Folkhälsorapporten från (2009) redovisade att riskfaktorer för suicid 

en viktig faktor att uppmärksamma hos människor med psykisk ohälsa. Det gäller att 

sjuksköterskorna upptäcker tidiga tecken på depressioner, nedstämdhet och känsla av 

hopplöshet för att kunna påverka den psykiska ohälsan. Riskfaktorerna kan leda till 

suicid (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa där personliga kriser eller depressioner 

leder till suicid bör förebyggas och uppmärksammas redan i tonåren, för att personen 

ska få förutsättningar i vuxen ålder (Rice & Sher, 2013). Dock ökar suicid mer hos män 

än hos kvinnor. Risken för suicid ökar hos personer som har kortare utbildning än 

personer med längre utbildning (Socialstyrelsen 2012). 
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Omvårdnadsteori 

Studien av Eriksson (2007) förklarar att omsorg är en viktig del i människans liv. Utan 

omsorg blir det svårt att vårda patienterna. Katies omsorgsteori grundas utifrån 

människan, hälsan, miljön samt omvårdnaden. Enligt omsorgsteorin ska omvårdnaden 

understödjas av människans natur och dennes hälsa. De centrala begreppen i 

omsorgsteorin är kärlek, lärande och välbefinnande, där sjuksköterskors förutsättningar 

och handlingar skapar resultat hos patienten. Enligt Katie Eriksson är människan en 

unik individ, där sjuksköterskor bör se helheten i lidandet och ge lindring. Vårdandet 

blir bättre om människan behandlas efter sina egna förutsättningar (Eriksson, 2007).  

 

Stigmatisering 

Jang, Lim1, Oh, Lee, Kim1 & Lee (2012) tittade på hur attityder påverkar individer med 

psykisk ohälsa negativt, till exempel att bli dömda på förhand (Jang et al. 2012). 

Horsfall, Cleary & Hung (2010) förklarar att stigmatisering mot psykisk ohälsa är 

underliggande negativa attityder, exempelvis samhällets förutfattade meningar gentemot 

människor med psykisk ohälsa. Patienter med psykisk ohälsa förknippas med våld, hot 

och negativism av samhället. Vårdpersonal upplever psykisk ohälsa hos patienter på ett 

negativt sätt och har föreställningar om vad psykisk ohälsa innebär (Horsfall et al. 

2010). Stigmatiseringen påverkas av allmänhetens syn på psykisk ohälsa där variabler 

som ålder, kön och utbildning indirekt påverkar omdömet. I studien framgick även att 

samhället borde agera för att motverka utanförskap för personer med psykisk ohälsa 

(Jang et al. 2012). Enligt Hansson, Jormfeldt, Svedberg, Svensson (2011) svenska 

studie visade det att vårdpersonal överlag negativa attityder gentemot psykisk ohälsa. 

Studien visade att en arbetsgivare hellre skulle välja en person utan psykisk ohälsa före 

en person med psykisk ohälsa, trots att de delar samma grundförutsättningar (Hansson 

et al. 2011). 

 

1.2 Problemformulering 

Chen, Lee, Weng och Chen, (2010) betonar att det är viktigt att sjuksköterskor får ökade 

kunskaper gällande psykisk ohälsa, för att kunna bemöta dessa patienter inom vården 

(Chen et al. 2010). ICN (2007) är sjuksköterskornas etiska kod och tillämpas inom 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna ska inte begränsas av patienternas ålder, hudfärg eller 

sjukdomar. Att vårda alla människor oavsett kultur, religion, social status, kön, sexuell 

läggning eller andra olikheter. Sjuksköterskor arbetar efter fyra huvudsakliga 

ansvarsområden: att gynna hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att stilla 



8 
 
 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). När sjuksköterskor möter patienter med 

psykisk ohälsa, är det av yttersta vikt att kunna hantera dessa patienter på rätt sätt. 

Främst gäller det att inte ha förutfattade åsikter om personer med psykisk ohälsa. 

Studien av Hansson et al. (2011) visar att sjuksköterskor överlag har liknande attityder 

som i samhället, där det existerar en stigmatiserad syn på psykisk ohälsa (Hansson et al. 

2011). Dagens stigmatiserade syn på psykisk ohälsa påverkar även vårdpersonalen. 

Något som kan tydas i en negativ attityd hos sjuksköterskorna i mötet med patienter 

med psykisk ohälsa (Hansson et al. 2011). För att kunna förändra attityder och 

stigmatisering behöver sjuksköterskorna förstå vilka färdigheter man behöver i mötet 

med denna patientgrupp samt förutsättningar som behövs för att kunna utföra god vård. 

Arbetet vill beskriva de färdigheter och förutsättningar som hittats i sökningen mot ett 

bättre möte för patienter med psykisk ohälsa. Studien kan därmed ge betydelse för både 

sjuksköterskor och patienter. Med detta som utgångspunkt vill författarna i föreliggande 

studie beskriva förutsättningar och färdigheter sjuksköterskor behöver i mötet med 

denna patientgrupp. 

 

1.3 Syfte 

Beskriva färdigheter och förutsättningar sjuksköterskor behöver vid mötet av patienter 

med psykisk ohälsa. Vidare var syftet att granska etiska överväganden som inkluderade 

studier använt sig av. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

1. Vilka färdigheter sjuksköterskor behöver vid mötet av patienter med psykisk 

ohälsa? 

2. Vilka förutsättningar sjuksköterskor behöver vid mötet av patienter med psykisk 

ohälsa? 

3. Har artiklarna reflekterat över de etiska aspekterna, samt blivit granskade av ett 

etiskt råd? 
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2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wennström, 2013, Polit & Beck, 2008). 

 

2.2 Urvalsmetod 

Efter en genomgång av litteraturen berörande psykisk ohälsa användes sökorden 

färdigheter, sjuksköterskor, patienter och psykisk ohälsa. Databaserna som användes var 

PubMed och Cinahl. Resultatet av sökningen visas i (tabell 1). Urvalskriterierna för 

studien var att artiklarna skulle svara emot författarnas syfte och frågeställningar vara 

publicerade mellan åren 2008-2013 samt var skrivna på engelska. Författarna önskade 

aktuell forskning inom området, därigenom årtalen. Artiklar som inte var gratis via 

databaserna exkluderades. Inga artiklar exkluderades av eget tycke. 

 

Tabell 1. Redovisar utfall av sökningen av artiklar, databaser, söktermer, antal träffar 

och valda källor 

Databas Söktermer Antal träffar 

nuvarande 

(tidigare) 

Antal valda 

artiklar/ källor 

PubMed "Patients"[Mesh] AND "Clinical 

Competence"[Mesh] 

150 1 

PubMed "Nurses"[Mesh] AND "Patients"[Mesh] 

AND "Mental Disorders"[Mesh] 

18 1 

Cinahl Nurses AND Patients AND Mental 

Disorders 

217 7 

Cinahl Clinical Competence AND Mental 

Disorders 

144 2 

  Totalt: 11 

 

2.3 Dataanalys 

Vald litteratur bearbetades, värderades och analyserades under 12 veckors tid. Arbetet 

är upplagt efter riktlinjerna för examensarbete på Högskolan i Gävle. I databaserna 

Pubmed och Cinahl gjordes en sökning för att få en överblick inom det valda 

ämnesområdet. Därefter tog problemformuleringen form samt syfte och 

frågeställningar. Sedan gjordes en systematisk artikel sökning genom att tillämpa 

sökorden Nurses, Patients, Mental Disorder, Clinical Competence, tillsammans med 

exkluderingskriterier och inkluderingskriterier. Därefter läste författarna tittarna 

tillsammans och reflekterade om de stämde överens med syftet och frågeställningarna. 

Vid överensstämmande titel lästes abstrakt. De artiklar som stämde överens här 

granskades djupare. Efter artiklarna granskats djupare valdes artiklarna som 
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överensstämde med syftet och frågeställningar ut. Då bildade författarna tabeller för att 

kort presentera artiklarna (bilaga 1, tabell 2 och 3).. Därefter läste författarna igenom 

materialet ett flertal gånger och då kunde resultatet bildas. Författarna valde att definiera 

svåra begrepp för att öka förståelsen hos läsarna. Därefter undersöktes artiklarna om de 

hade gjort ett forskningsetiskt övervägande. Artiklarna värderades och analyserades till 

text. Resultatet till föreliggande studie består av 11 artiklar, 8 kvalitativa och 3 

kvantitativa. 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Datainsamlat material var objektivt presenterat i resultatet. Författarna har inte plagierat 

övervägande. Genom att författarna gjort en deskriptiv litteraturstudie krävdes ingen 

ansökan till forskningsetiska rådet eller haft med eget tyckande i resultatet. De artiklar 

som inkluderades hade ett etiskt övervägande. 

 

3. Resultat 

 

3.1 Erfarenhet 

I en studie från Jordanien av Hamdan-Mansour & Wardam (2009) beskrev 

sjuksköterskorna var inte nöjda med den vård som levererades till patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna där hade överlag negativ attityd angående psykisk ohälsa, men 

tyckte att den psykiska hälsan egentligen förtjänade lika stor plats som den fysiska 

hälsan (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009). För sjuksköterskor som arbetade på en 

akutmottagning i USA gav arbetserfarenheten bättre förståelse för patienternas behov. 

Deltagarna hade erfarenhet av att patienterna med psykisk ohälsa var manipulativa, 

vilket gjorde sjuksköterskorna oroliga över att de såg förbi patienternas sjukdom (Plant 

& White, 2013). En annan studie av McConachie & Whitford (2008) beskriver hur 

Skotska sjuksköterskor kände ångest när de hanterade patienter med psykisk ohälsa, 

patienter som hade förlossningspsykos. Förmågan att hantera dessa patienter 

försvårades när patienten just hade fått barn, de skulle inte endast ta hand om patienten 

utan barnet också. Sjuksköterskorna oroade sig för att kunskapen inte skulle räcka till i 

vården av patienterna. Deras erfarenheter visade att kvinnor med förlossningspsykos 

många gånger försöker dölja sin psykiska ohälsa. Det togs många etiska beslut i vården 

av de psykiskt sjuka mödrarna, sjuksköterskorna uttalar sig om att endast modern till 

barnet, patienten själv kunde ta det slutgiltiga etiska besluten (McConachie & Whitford, 

2008). En studie från USA av Zolnierek & Clingerman (2012) visade att 

sjuksköterskorna hade känslan av att inte vara förberedd i mötet med patienter som har 

psykisk ohälsa. Det saknades viktig utbildning och kompetens för att tillhandahålla 
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effektiv vård för patienten. Behandla patienter med psykisk ohälsa var svårt, eftersom 

området berördes ytligt på sjuksköterskeutbildningen (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Sjuksköterskorna tvingades fatta svåra beslut gällande smärtlindring av patienter med 

psykisk ohälsa. De måste kunna lokalisera var smärtan kommer ifrån samt om 

läkemedel ska ges och sammanföra det med karaktären på sjukdomen som patienten 

har. Om smärtan kommer från ett uppenbart sår eller sjukdomsprocess är det uppenbart 

att patienten behöver smärtlindring. Om det snarare är psykisk smärta eller om patienten 

har tidigare beroende problem blir det betydligt svårare (Dewar, Osborne, Mullett, 

Langdeau & Plummer, 2009).  

 

Sjuksköterskor med inriktning på psykisk ohälsa i Storbritannien, kände att det var 

viktigt att se till psykiska vårdbehoven men även ha erfarenhet av arbetet med patienter 

med psykisk ohälsa (Howard & Gamble, 2010). Det fanns behov att ständigt vara 

medveten om säkerheten kring patienter med allvarlig psykisk ohälsa (Zolnierek & 

Clingerman, 2012). I en studie från Italien av Camuccio, Chambers, Välimäki, Farro & 

Zanotti (2012) ansåg sjuksköterskorna att patienterna hanterades lättare om 

sjuksköterskorna tidigare hade mött dem i vården. Sjuksköterskorna upplevde rädsla för 

aggressiva patienter med psykisk ohälsa. De kände osäkerhet i mötet med denna 

patientgrupp, dels för sin egen säkerhet men även för patienternas säkerhet. Det 

framgick även att sjuksköterskor kände större rädsla för patienter med psykisk ohälsa 

vilket inte varit i kontakt med vården tidigare. Sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationssvårigheter med patienter som visade aggressivitet samt hade psykisk 

ohälsa. Speciellt om patienterna hade flera diagnoser tillsammans med drogmissbruk 

upplevdes rädslan större (Camuccio et al. 2012). Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland 

(2011) beskriver hur sjuksköterskorna i Ghana bemöter patienter med psykisk ohälsa 

genom deras religion. Majoriteten såg på patienterna genom samhällets syn. Några 

sjuksköterskor såg på patienterna utifrån sjukdomen, där patienterna behövde hjälp att 

hantera sin sjukdom. En del sjuksköterskor beskrev hur de använde förolämpningar för 

att förhindra patienterna att begå suicid, vilket är kriminellt i Ghana. Ett fåtal 

sjuksköterskor ansåg att patienterna inte skulle dömas utan få professionell hjälp (Osafo 

et al. 2011). 



12 
 
 

 

3.2 Stigmatisering 

Sjuksköterskor i studien av Osafo et al. (2011), beskrev hur suicid upplevdes vara 

tabubelagt. Majoriteten av sjuksköterskorna från Ghana ser patienterna utifrån 

religionens synsätt. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter om att suicid stigmatiserar 

hela patienternas familj och menar därmed att de måste förhindra att någon tar sitt liv. 

Sjuksköterskorna uttryckte i intervjuer hur de föreställer sig psykiskt sjuka patienter de 

tänkte på galna personer som kunde utföra hemska ting (Osafo et al. 2011). Även 

studien av Zolnierek & Clingerman (2012) visar upplevelser om att patienter med 

psykisk ohälsa hade ökad risk för självskador och våld, samt var oförutsägbara i 

händelser. De förklarade hur rädsla och oro för patienter och psykiska ohälsa resulterade 

i anspänningar hos sjuksköterskorna (Zolnierek & Clingerman, 2012). I Jordanien ansåg 

sjuksköterskorna att patienter med psykisk ohälsa kunde uppträda farligt och skötte sin 

personliga hygien dåligt. Sjuksköterskorna beskrev patienterna som känslokalla och 

omogna, trots att 50 % av de svarande sjuksköterskorna tyckte att patienterna uppträdde 

artigt vid möten de haft (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009). I en studie av Kluit, 

Goossens & Leeuw (2013) från Nederländerna framgick att det var viktigt med 

attityderna hos sjuksköterskorna gällande psykisk ohälsa. Resultatet visade starkt 

samband mellan sjuksköterskornas attityder och känslan av ha kunskap (Kluit et al. 

2013). I studien av McConachie & Whitford (2008) diskuterade sjuksköterskor i 

fokusgrupper om stigmatisering där omtalades screening av havande mödrar, en 

genomsökning efter förlossningspsykos. De kunde se riskerna med förlossningspsykos 

och fördelarna med screeningen men de diskuterade omkring stigmatiseringen av svaren 

mödrarna kunde få (McConachie & Whitford, 2008). Dewar, et al. (2009), beskrev i 

studien från Kanada om hur sjuksköterskornas beslut påverkas vid omvårdnad av 

patienter som är kända inom vården för exempelvis missbruk. Studien visar att det 

påverkar deras beslut i exempelvis smärtbehandling (Dewar et al. 2009). 
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3.3 Kompetens 

Studien av Plant & White (2013) med fokusgrupper, där belyses en önskan att hjälpa 

patienter med psykisk ohälsa, men sjuksköterskorna på akutmottagningar upplevde 

saknad av färdigheter i behandling och kunskap om diagnoserna. De fanns önskan hos 

sjuksköterskorna att få mera kunskap om psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). 

Happell, Platania-Phung & Scott (2013), klarlägger i deras studie från Australien att 

sjuksköterskor kände behov av att få ytterligare kunskap inom psykisk ohälsa. Tidigare 

har sjuksköterskorna i studien av Happell et al. (2013) inte visat intresse för psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde att psykisk ohälsa finns inom alla patientgrupper och 

ville ha ökade kunskaper, för att kunna skapa bra omvårdnad till dessa patientgrupper. 

Över 60 % av 400 deltagande sjuksköterskor uttryckte intresse för att lära sig mer om 

psykisk ohälsa. Det framgick även att 70 % upplevde att omvårdnaden blir bättre genom 

ökade kunskaper inom psykisk ohälsa (Happell et al. 2013). Sjuksköterskornas attityder 

blev influerade av arbetsplatsen samt om de hade fått special träning inom psykiatri. 

Nivån på utbildning och titel hade minimal påverkan på deras beteende. Däremot syntes 

skillnader om de hade fått specialträning inom psykiatri (Hamdan-Mansour & Wardam, 

2009). Deltagarna i studien av Plant & White (2013) visade att de deltagande ansåg att 

oavsett deras nuvarande kunskap, färdigheter, identifiering och prioritering av patienter 

med psykisk ohälsa har alltid och fortsätter vara utmanande (Plant & White, 2013). 

Studien visade att sjuksköterskorna bör veta när de ska ge smärtbehandling till patienter 

med psykisk ohälsa och att sjuksköterskorna kände en oro över att patienterna kunde bli 

våldsamma. Sjuksköterskorna var ansvariga för att skapa god vårdmiljö och vara 

vaksamma för att förutse våldsamheter det påverkade sjuksköterskornas beslutsfattande. 

Sjuksköterskorna ansåg att information borde framföras lugnt, objektivt och inte 

tillämpa personliga värderingar, därför sjuksköterskornas interaktioner mellan varandra 

påverkar deras syn på patienterna och i sin tur smärtbehandlingen. Även personliga 

erfarenheter och synsätt om smärta, oro över manipulering och beroende kan påverka 

sjuksköterskornas synsätt (Dewar et al. 2009).  

 

Studien av Howard & Gamble (2010) visade att sjuksköterskor i Storbritannien kände 

osäkerhet med diverse vårdbehov, där patienterna hade psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna kände att de inte fick tillräckligt med utbildning eller några riktlinjer 

med avseende på psykisk ohälsa. Majoriteten av sjuksköterskorna var övertygade om att 

psykiska och fysiska behoven måste ses över. Kompetens om medicinsk bakgrund och 

om livsstil, för att tillämpa rätt färdigheter i vården är också av nödvändighet (Howard 
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& Gamble, 2010). Forskningen visar att kunskap och attityder påverkar mötet med 

patienter. Det visade sig att det var viktiga faktorer när man möter patienter med flera 

psykiska sjukdomar i bakgrunden. Sjuksköterskorna kände även att det var viktigt att 

kunna stödja patienten, känna öppenhet samt ha den rätta personligheten, det påverkade 

mötet med patienterna. För att kunna ta hand om dessa patienter på var det viktigt att 

känna en säkerhet gällande sin kompetens (Kluit et al. 2013). I studien av Faay et al. 

(2013), från Nederländerna, fick några sjuksköterskor testa ett instrument, Kenneth Axis 

V vilket är ett mätinstrument och kan hjälpa till vid bedömningen av riskerna för våld 

samt vid andra negativa konsekvenser. Detta instrument ökar de kliniska färdigheterna 

inom psykisk ohälsa. Studien visade att detta instrument var viktigt för den kliniska 

färdigheten inom psykisk hälsa. Sjuksköterskorna ansåg att detta instrument bör 

användas för att kunna riskbedöma situationer samt att det skulle gynna patienterna. Det 

framgick även att sjuksköterskorna ansåg att det behövs mer utbildning på jobbet för att 

kunna tillämpa instrumentet fler gånger. Sjuksköterskorna rapporterade även positiva 

upplevelser, bland annat att kunna observera våldsamt beteende samt att det var 

effektivt att använda sig av instrumentet inom vården (Faay et al. 2013). 

 

3.4 Granskning av forskningsetiska överväganden 

 

Godkännande av etisk kommitté 

Alla artiklar reflekterade över godkännande att utföra deras studie. Två stycken studier 

ansåg att de inte behövde ett godkännande av en etisk kommitté (Camuccio et al. 2012, 

Kluit et al. 2013). Camuccio et al. (2012) fick sitt godkännande av lokala vård 

auktoriteter medan Kluit et al. (2013) ansåg att frågorna i studien inte behövde granskas 

av etisk kommitté (Camuccio et al. 2012, Kluit et al. 2013). Fem stycken studier 

godkändes av etisk kommitté, (Hamadan- Mansour & Wardam, 2009, McConachie et 

al. 2008, Faay et al. 2013, Happell et al. 2013, Howard & Gamble, 2010). Howard & 

Gamble (2010) fick även tillstånd att utföra studien från avdelningscheferna på 

sjukhuset där studien tog plats (Howard & Gamble 2010). Två stycken av artiklarna fick 

godkännande från respektive universitets etiska kommittéer (Zolnierek & Clingerman, 

2012, Dewar et al. 2009). Dewar et al. (2009) hade tre vårdauktoriteter som godkände 

arbetet förutom universitets kommitté (Dewar et al. 2009). De kvarvarande två 

studierna fick godkännande att utföra studien av sjukhusen där studierna tog plats (Plant 

& White, 2013, Osafo et al. 2012).  
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Anonymitet, konfidentialitet samt medgivande till studien 

Hanterande av studien på ett konfidentiellt sätt samt anonymitet hos deltagarna 

försäkrades av två studier (Camuccio et. al. 2012, Plant & White, 2013). Garanti av 

anonymitet bland de deltagande i studien gavs av fyra studier (Kluit et al. 2013, 

Hamdan-Mansour & Wardam, 2009, Osafo et al. 2012, Howard & Gamble, 2010). 

Studien av Happell et al. (2013) försäkrade deltagarna att materialet behandlades 

konfidentiellt och endast forskningsteamet hade tillgång till personfakta (Happell et al. 

2013). McConachie et al. (2008) kunde inte ge anonymitet men garanterade att studien 

behandlades på ett konfidentiellt sätt (McConachie et al. 2008). Tre stycken av 

studierna nämner inget om anonymitet och konfidentiellt (Dewar et al. 2009, Faay et al. 

2013, Zolnierek & Clingerman, 2012). Ett skriftligt medgivande erhölls av deltagarna i 

två studier (Camuccio et al. 2012, Dewar et al. 2009). Studien av Zolnierek & 

Clingerman (2013) tillhandahöll muntligt medgivande till studien (Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Två studier byggdes på informerat samtycke (McConachie & 

Whitford, 2008, Kluit et al. 2013). Däremot beskrev sex stycken artiklar inget 

medgivande för deltagandet i deras studier (Faay et al. 2013, Happell et al. 2013, 

Howard & Gamble, 2010, Osafo et al. 2012, Plant & White, 2013, Hamdan-Mansour & 

Wardam, 2009). 

 

Information om studien till de deltagande 

Information om hur studien skulle genomföras gavs till deltagarna i åtta stycken studier 

(Hamdan-Mansour & Wardam, 2009, Plant & White, 2013, McConachie et al. 2008, 

Zolnierek & Clingerman, 2012, Kluit et al. 2013). Osafo et al. (2012) beskrev hur 

författarna informerat på sjukhuset om studien (Osafo et al. 2012). I en av studierna är 

det svårt att tyda om information gällande studien delas ut, de beskriver en inbjudan till 

studien via mail men beskriver ej om det finns information om studiens 

tillvägagångssätt och innehåll (Happell et al. 2013). Två av studierna nämner inget om 

deltagarna fått information om studien (Camuccio et al. 2012, Howard & Gamble 

2010). 

 

Frivillighet att delta i studien 

Studien av Camuccio et al. (2012) beskrev att det var frivilligt att delta och deltagarna 

fick dra sig ur när som helst (Camuccio et al. 2012). Två artiklar påvisar att deltagandet 

i studien var frivilligt (Happell et al. 2013, Plant & White, 2013). Tre artiklar nämner en 

inbjudan till att delta men det framträder inte om det är frivilligt att delta (Dewar et al. 
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2009, Hamdan-Mansour & Wardam, 2009, Faay et al. 2013). Fyra stycken artiklar 

förklara inte om det är frivilligt att delta i studien (McConachie et al. 2008, Howard & 

Gamble 2010, Zolnierek & Clingerman 2012, Kluit et al. 2013). I studien av Osafo et 

al. (2012) beskriver de att information har getts att alla som önskar att delta i studien 

fick delta (Osafo et al. 2012). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskor upplever att de inte har utbildning eller färdighet gällande psykisk 

ohälsa. När sjuksköterskor vårdar patienter med psykisk ohälsa, bildas ofta 

stigmatisering gällande dessa patientgrupper och omvårdnaden blir lidande. Det i sig 

skapar svårigheter att hantera situationer där patienternas psykiska ohälsa försvårar 

optimala vårdinsatser. Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden blev bättre om 

kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa lyftes ytterligare. Det forskningsetiska 

huvudresultatet är att alla inkluderade artiklar har ett forskningsetiskt övervägande. 

Vilket presenteras på olika sätt i artiklarna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Erfarenhet 

Studien av Zolnierek & Clingerman (2012) från USA visade att sjuksköterskorna ofta 

kände sig oförberedda i mötet med psykisk ohälsa hos patienterna. Det saknades 

utbildning och kompetens för att kunna tillhandahålla effektiv vård för patienten. 

Sjuksköterskeutbildningen gav inte tillräckligt med kunskaper inom psykisk ohälsa 

(Zolnierek & Clingerman 2012). Medan studien av Howard & Gamble (2010) från 

Storbritannien visade att sjuksköterskor med inriktning på psykisk ohälsa kände att det 

var viktigt att se till de psykiska vårdbehoven men även ha rätt erfarenhet och kunskap 

hos patienter med psykisk ohälsa (Howard & Gamble, 2010). I en studie från Italien 

(Camuccio et al. 2012) visade att det fanns rädsla för aggressiva patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kommunicera med dessa 

patientgrupper då de visade aggressivitet. Rädsla för aggressiva patienter i kombination 

av oerfarenhet och bristande utbildning skapar sämre förutsättningar för patienter med 

psykisk ohälsa (Camuccio et al. 2012, Zolnierek & Clingerman, 2012). I en studie från 

Storbritannien (Howard & Gamble, 2010) förtydligar att erfarenheter och kunskaper hos 

patienter med psykisk ohälsa var viktigt hos sjuksköterskorna. Studien från Ghana 

(Osafo et al. 2011) ansåg att psykisk ohälsa och suicid inte är enligt med deras religion. 

Majoriteten såg på patienterna genom allmänhetens stigmatisering. En del 
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sjuksköterskor använde till och med förolämpningar för att hindra dem att begå suicid 

(Osafo et al. 2011). Studien från Jordanien (Hamadan- Mansour & Wardam, 2009) 

beskrev att sjuksköterskorna inte var nöjda med vården till patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna i studierna visade negativa attityder angående psykisk ohälsa, 

men ansåg att psykisk hälsa egentligen förtjänade lika stor plats som den fysiska hälsan 

(Hamdan-Mansour & Wardam, 2009, Osafo et.al 2011, Zolnierek & Clingerman, 2012, 

Camuccio et al. 2012, McConachie et al. 2008) uppger i sina studier att bristande 

erfarenhet gällande psykisk ohälsa var en gemensam faktor. Studien av Howard & 

Gamble, (2010) i Storbritannien anser att det är viktigt med erfarenheter och kunskaper 

inom psykisk ohälsa, för att tillfredsställa de vårdbehov patienterna har. Även studien av 

Dewar et al.(2009) ifrån Kanada anser att psykisk smärta är något som måste behandlas, 

trots att smärtan inte syns i egenskap av ett öppet sår. Dock är det svårare att upptäcka 

psykisk smärta än fysisk smärta (Dewar et al. 2009). Enligt Erikssons (2007), 

omvårdnadsteori beskrivser att det är viktigt att människan inte döms utifrån en specifik 

sjukdom. Människan är unik av naturen och genom att visa kärlek, vänlighet, 

tillgivenhet och öppenhet mot patienter, skapar det goda förutsättningar för en bra 

omvårdnad. Det gäller att se till omsorg och hälsa oavsett diagnos hos patienterna. Finns 

det kärlek i omvårdnaden, bidrar det inte till stigmatisering av patienter (Eriksson, 

2007). I en studie från Jordanien av Hamdan-Mansour & Wardam, (2009) visade  

stigmatisering gällande psykisk ohälsa, men sjuksköterskorna ansåg att psykiska hälsan 

är minst lika viktigt som den fysiska hälsan (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009). 

 

Stigmatisering 

I studien från Jordanien (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009), ansåg sjuksköterskorna 

att patienter med psykisk ohälsa kunde ha ett farligt uppträdande samt att de skötte sin 

personliga hygien dåligt. Sjuksköterskorna stigmatiserade patienterna och beskrev dem 

som känslokalla och omogna, trots att 50 % av de svarande sjuksköterskorna tyckte att 

de uppträdde artigt vid möten de haft med patienterna (Hamdan-Mansour & Wardam, 

2009). Även studien från Ghana av Osafo et al. (2011) stigmatiserar sjuksköterskor 

patienter med psykisk ohälsa. Där anses bland annat suicid vara tabubelagt utifrån 

religionens synsätt. Sjuksköterskorna beskrev att suicid stigmatiserar hela patientens 

familj (Osafo et al. 2011). Studien från USA av Zolnierek & Clingerman (2012) ansåg 

att psykisk ohälsa hade ökad risk för självskador och våld, samt att de var förutsägbara i 

händelser. Sjuksköterskorna kände rädsla och oro för patienter med psykisk ohälsa och 

stigmatiserade dessa patienter utifrån detta (Zolnierek & Clingerman, 2012). I studien 

från Nederländerna (Kluit et al.2013), ansåg sjuksköterskorna att stigmatisering mot 
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psykisk ohälsa är viktigt att motverka men även attityderna och kunskap har starka 

samband med varandra (Kluit et al. 2013). Stigmatisering gällande patienter med 

psykisk ohälsa påverkar omvårdnaden negativt (Hamdan-Mansour & Wardam, 2009, 

Osafo et al. 2011, Zolnierek & Clingerman, 2012, Kluit et al. 2013). McConachie et al. 

(2008) studie ifrån Skottland diskuterar sjuksköterskors stigmatisering samt dess 

påverkan hos havande mödrar och känner en oro när de tänker på psykisk ohälsa 

(McConachie et al. 2008). Flera studier (Hamdan-Mansour & Wardam 2009, Dewar, et 

al. 2009, Osafo et al. 2011) visade ofta stigmatiseringar mot patienter med psykisk 

ohälsa, medan Nederländerna (Kluit et al. 2013) ansåg att stigmatisering bör motverkas, 

för att omvårdnaden påverkas negativt. 

Kompetens 

I studien från USA av Plant & White (2013) fanns det en önskan om att hjälpa patienter 

med psykisk ohälsa, men sjuksköterskorna på akutmottagningar upplevde en saknad av 

färdigheter i behandling och kunskap om diagnoserna. Det fanns dock en vilja hos 

sjuksköterskorna att få mera kunskap om psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). Även i 

studien  (Happell et. al. 2013),  från Australien av klarlägger sjuksköterskor ett behov 

av ytterligare kunskap inom psykisk ohälsa. Tidigare fanns det inget engagemang hos 

sjuksköterskorna gällande psykisk ohälsa, men sjuksköterskorna upptäckte att psykisk 

ohälsa finns inom alla patientgrupper (Happell et al.2013). Studien från Jordanien 

(Hamdan-Mansour & Wardam 2009) visade att sjuksköterskornas attityder påverkades 

av arbetsplatsen men även om de hade fått kompetens inom psykisk ohälsa. Det syntes 

dock skillnader om sjuksköterskorna hade fått utbildning i psykisk ohälsa. Plant & 

White, (2013) från USA & Happell et al. (2013) från Australien ansåg att ytterligare 

kunskap behövdes inom psykisk ohälsa samt att omvårdnaden blir bättre genom ökade 

kunskaper. Medan studien ifrån Jordanien av Hamdan-Mansour & Wardam (2009) 

märkte att attityderna influerades starkt av själva arbetsplatsen, men det syntes dock 

skillnad på sjuksköterskorna om de hade rätt kompetens inom psykisk ohälsa.  

Dewar et al. (2009) från Kanada visade att sjuksköterskor måste ha rätt kompetens när 

de ska behandla patienter med psykisk ohälsa samt kunna förutse när våld uppstår. 

Sjuksköterskorna insåg att information bör framställas på ett lugnt och objektivt sätt, då 

det i sin tur påverkar patienten och dennes behandling (Dewar et al. 2009). Dock kände 

sjuksköterskor från Storbritannien i studien av Howard & Gamble (2010) saknad av 

utbildning och riktlinjer avseende psykisk ohälsa och majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg att ytterligare kompetens behövdes, för att tillämpa färdigheter inom vården 

(Howard & Gamble, 2010). Även sjuksköterskor från Nederländerna ansåg att kunskap 
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och attityder var viktiga faktorer inom psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna kände att 

kompetens bestod av förmågan att stödja patienten, kunna känna öppenhet samt ha den 

rätta personligheten inom psykisk ohälsa (Kluit et al. 2013). I en annan studie (Faay et 

al. 2013) från Nederländerna fick några sjuksköterskor testa ett instrument, för att kunna 

öka de kliniska färdigheterna inom psykisk ohälsa. Resultatet visade att detta instrument 

var viktigt för den kliniska färdigheten inom psykisk hälsa (Faay et al. 2013). Två 

studier från Nederländerna  förtydligar att det är viktigt med kompetens inom psykisk 

ohälsa och var medvetna om att kompetens skapar goda förutsättningar inom 

omvårdnaden (Kluit et al. 2013 & Faay et al. 2013). Dock anser en studie från USA av 

Plant & White (2013) och en studie från Australien av Happell et al.(2013) att 

sjuksköterskorna saknar kompetens och vill få in mer kunskap inom psykisk ohälsa. 

Forskningsetiska överväganden resultat diskussion 

Alla artiklarna i föreliggande studie reflekterade omkring var forskningsetiska 

godkännande (Camuccio et al. 2012, Kluit et al.2013, Hamadan- Mansour & Wardam, 

2009, McConachie et al.2008, Faay et al.2013, Happell et al.2013, Howard & Gamble, 

2010, Zolnierek & Clingerman, 2012, Dewar et al.2009, Plant & White, 2013, Osafo et 

al.2012). Sju artiklar hade forskningsetiskt godkännande från antingen en etisk 

kommitté eller vårdauktoriteter (Camuccio et al. 2012, Kluit et al. 2013, Hamadan- 

Mansour & Wardam, 2009, McConachie et al.2008, Faay et al.2013, Happell et 

al.2013, Howard & Gamble, 2010, Zolnierek & Clingerman, 2012, Dewar et al.2009). 

Dock förklarade två av studierna att de inte behövde något forskningsetiskt övervägande 

(Camuccio et al. 2012, Kluit et al.2013). De kvarvarande två studierna fick ett 

godkännande att utföra studien av sjukhusen där studierna tog plats (Plant & White, 

2013, Osafo et al.2012).  

 

Studien hanterades av ett konfidentiellt sätt samt anonymitet hos deltagarna försäkrades 

i två av studierna (Camuccio et al. 2012, Planet et al.2013). Medan en garanti om 

anonymitet gavs i fyra studier (Kluit et al. 2013, Hamdan-Mansour et al.2009, Osafo et 

al. 2012, Howard et al. 2010). Studien av Happell et al. (2013) och studien av 

McConachie et al. (2008) försäkrade deltagarna om studien behandlades på ett 

konfidentiellt sätt (Happell et al. 2013, McConachie et al. 2008). Dock är det tre 

stycken studier som inte nämner något om anonymitet eller konfidentialitet (Dewar et 

al.2009, Faay et al. 2013, Zolnierek et al. 2012). Det finns tre stycken studier som 

nämner att deltagarna har lämnat ett medgivande till studien (Camuccio et al.2012, 

Dewar et al. 2009, Zolnierek et al. 2013). Det fanns även två studier som var 
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uppbyggda på ett informerat samtycke (McConachie et al. 2008, Kluit et al. 2013). Det 

finns sex stycken artiklar där inget medgivande beskrivs för deltagandet i deras studier 

(Faay et al. 2013, Happell et al.2013, Howard et al. 2010, Osafo et al. 2012, Plant et al. 

2013, Hamdan-Mansour et al. 2009). Information om studien syfte samt 

tillvägagångssätt gavs till deltagarna i åtta av studierna (Kluit et. al.2013, Hamadan- 

Mansour et al. 2009, McConachie et al.2008, Faay et al.2013, Zolnierek et al. 2012, 

Dewar et al. 2009, Plant et al. 2013, Osafo et al. 2012). I en av studierna otydligt 

beskrivet om informationen har getts ut (Happell et al. 2013). Två av studierna nämner 

inget om hur eller om deltagarna fått information om studien (Camuccio et al. 2012, 

Howard et al. 2010). Frivillighet att delta i studien beskrivs i två artiklar (Happell et al. 

2013, Plant et al. 2013). En inbjudan att delta i studien framkommer i fyra av studierna, 

men det framgår ej om detta er ett frivilligt deltagande (Dewar et al. 2009, Hamdan-

Mansour & Wardam, 2009, Faay et al. 2013, Osafo et al. 2012). Det framgår inte i fyra 

artiklar om det är frivilligt att delta i studien (McConachie et al. 2008, Howard & 

Gamble, 2010, Zolnierek & Clingerman, 2012, Kluit et al. 2013). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Denna beskrivande litteraturstudie av Andersson & Frykman (2013) använde Forsberg 

och Wennström (2013) samt Polit och Beck (2008) för att få riktlinjer. Utifrån angivet 

syfte och frågeställningar utfördes en sökning med sökorden ”Clinical Competences, 

Nurses, Patients and Mental disorders” i databaserna PubMed och Cinahl samt 

fritextsökningar. Genom att skriva ”Nurses” och ”Patients” istället för ”Nurse” och 

”Patients” resulterade det i flest antal artiklar, men också i ett stort antal träffar. I 

databaserna PubMed och Cinahl kombinerades de angivna sökorden med varandra, för 

att få lämpliga artiklar till litteraturstudien. Däremot gav Cinahl färre antal artiklar än 

vad PubMed. Sökningen i PubMed resulterade i fler tillgängliga artiklar än Cinahl, även 

det kan ha påverkat sökningen. De utvalda artiklarna från sökningen redovisades i 

tabellform samt i löpande text. Totalt erhölls 22 vetenskapliga artiklar, men utifrån 

syftet och frågeställningarna valdes 11 artiklar ut till litteraturstudien, vilket bestod av 3  

kvantitativa och 8 kvalitativa. För övrigt betraktades sökorden i databaserna vara 

relevanta till syftet. Författarna till föreliggande studie valde årtalen 2008-2013, för att 

få uppdaterad vetenskap inom valda ämnesområdet samt att de skulle vara skrivna på 

Engelska. Det i sig var en styrka i sökningen då författarna fick uppdaterad vetenskap 

detta resulterade i många bra och användbara vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. 

Att artiklarna var skrivna på Engelska var både en för- och nackdel. Engelska är ett 

internationellt språk och används ofta i forskarvärlden, dock valde författarna att 
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exkludera artiklar på andra språk än Engelska. Författarna använde kostnadsfria artiklar  

,vilket kan ha påverkat resultatet kan resultatet negativt genom bortfall av artiklar. 

 

Vid urvalsprocessen av artiklarna, stod det ofta ”Staff” istället för ”Nurses”. Det 

resulterade i många bortfall, även om artiklarna var intressanta för litteraturstudien. 

Även om ”Nurses” fanns med i artiklarna, redovisade en del artiklar dock ”Staff” ,vilket 

visade sig vara en svaghet.  Det i sig kan ha påverkat artiklarnas resultat negativt och 

vara missvisande. Artiklarna bearbetades noggrant, även hänsyn till de etiska 

övervägandena eftersom en av frågeställningarna handlade om etiska överväganden. 

Författarna valde det eftersom det var en styrka i litteraturstudien, för att trovärdigheten 

gällande artiklarnas studier förstärktes ytterligare. Författarna var noggranna att 

kontrollera artiklarnas resultat för att urskilja sjuksköterskorna i resultatet . Artiklarna 

redovisade likvärdiga resultat, trots att studierna hade utförts i olika länder. Det stärkte 

resultatet ytterligare och gav ett starkt och enhetligt resultat. Det är en styrka att 

redovisa resultat från olika länder, men det kan även vara en svaghet eftersom vissa 

länder har olika förutsättningar än andra.  Dock önskades ett mer specifikt resultat i 

artiklarna, där en erfaren forskare hade kunnat använda mer specifika sökord. De 11 

artiklarna ansågs dock vara relevanta för litteraturstudien.  Två artiklar i resultatet från 

samma land kom fram till likvärdig vetskap i studierna, vilket lyfter resultatet 

ytterligare.  Resultatet redovisade att erfarenhet, kompetens, stigmatisering och 

granskning av etiska överväganden, skapar fler möjligheter att kunna påverka 

omvårdnaden till det positiva. Även om resultatet redovisade en saknad av erfarenhet 

och kompetens, är sjuksköterskorna ändå medvetna om att det problemet.  

 

4.4 Allmändiskussion 

Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori är alla människor värda lika mycket, samt att de 

ska betraktas med kärlek (Eriksson, 2007). Dock påverkar stigmatiseringen 

sjuksköterskornas förutsättningar i mötet med patienten. Även Zolnierek et. al. (2012) 

beskrev hur det ansamlas spänningar och oro i vården av psykiskt sjuka patienter, vilket 

försämrar sjuksköterskornas färdigheter i arbetet med patienterna. För att förstå vilka 

färdigheter och förutsättningar sjuksköterskorna behöver i mötet med dessa 

patientgrupper, hade en egen studie varit lämplig. Där skulle en empirisk studie vara av 

intresse, då man får förstahandsinformation ifrån sjuksköterkorna i det dagliga mötet 

med patienter som har psykisk ohälsa. Enligt HSL- Hälso- och Sjukvårdslagen 

(1982:763) är målet att erbjuda en god hälsa där människor får likvärdiga villkor. 

Vården ska vara lättillgänglig och av god kvalitet men även tillgodose patienternas 
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behov av kontinuitet. Sjuksköterskornas viktigaste uppgifter består av att hjälpa 

patienter med deras hälsoproblem samt att förhålla sig till god hälsa (1982:763). Genom 

att sjuksköterskorna upplevde att de saknar kompetens och erfarenhet inom psykisk 

ohälsa, påverkas patienterna och deras omvårdnad. Det skapar utanförskap hos 

patienterna. Detta är ett aktuellt ämne, eftersom psykisk ohälsa finns överallt i samhället 

inom olika patientgrupper. För mer kompetens bör sjuksköterskorna få djupgående 

utbildning inom psykisk ohälsa redan vid sjuksköterskeutbildningen. Det kan skapa 

bättre färdigheter och förutsättningar för sjuksköterskorna att möta psykisk ohälsa ute i 

verksamheten, men även bättre erfarenheter att hantera dessa patientgrupper. Genom 

ökade erfarenheter och ytterligare kompetens kan stigmatisering minskas och 

patienterna får bättre omvårdnad. Det kan vara en framtida lösning inom psykisk ohälsa. 

Litteraturstudien stärker relevansen om psykisk ohälsa och det kan skapa bra 

förutsättningar att utveckla omvårdnaden ytterligare. Förslag på vidare forskning är att 

en egen studie borde utföras, för att få bättre insikt vad sjuksköterskorna behöver för 

färdigheter och förutsättningar. 

 

5. Slutsats 

Sjuksköterskor anser att de inte har tillräckliga kunskaper inom psykisk ohälsa. Därför 

behövs förbättrade färdigheter och förutsättningar för sjuksköterskor i det aktuella 

ämnet psykisk ohälsa. Bristande kunskap och stigmatiseringen försämrar vården för 

dessa patientgrupper. Detta påverkar sjuksköterskornas professionella förhållningssätt 

mot patienter med psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1.  

Tabell 2, Redovisar utfall av valda artiklar, deras författare, publikationsårtal, land, syfte & resultat. 

Författare, 

publikationsårtal, 

land 

Syfte Resultat 

1. Camuccio, 

Chambers, 

Välimäki, Farro & 

Zanotti (2012).  

 

Italien 

Vilka känslor har italienska 

sjuksköterskor erfarenhet av när de 

hanterar aggressiva och oroliga 

patienter? 

Sjuksköterskor hade erfarenhet att lättare hantera patienter med psykisk 

ohälsa varit i kontakt med vården tidigare. Sjuksköterskorna kände en 

osäkerhet inför denna patientgrupp, dels för deras egen säkerhet men även 

för patienternas säkerhet.  

2. Dewar, Osborne, 

Mullett, 

Langdeau& 

Plummer, (2009).  

 

Kanada 

Syftet med denna forskning var att 

åtgärda bristen på kunskap om  

smärtlindring genom att undersöka 

komplexiteten i sjuksköterskornas 

beslutsfattande av inneliggande 

psykiatriska patienter. 

Sjuksköterskor måste besluta var smärtan kommer ifrån och om de ska ge 

läkemedel eller inte och sammanföra det med karaktären på sjukdomen 

som patienten har. 

3.Faay, Sande, 

Gooskens & 

Hafsteinsdóttir, 

(2013). 

 

Nederländerna 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera reliabiliteten och kliniska 

färdigheten av instrumentet när det  

används av sjuksköterskor i daglig 

vård av patienter med psykisk 

sjukdom. 

Resultatet visade att instrumentet är viktigt för den kliniska färdigheten 

inom den psykiska hälsan. Sjuksköterskorna ansåg att detta instrument bör  

användas för att kunna riskbedöma situationer samt för att det kan gynna 

patienterna. 

4.Hamdan-Mansour 

& Wardam, (2009). 

 

Jordanien 

Syftet med denna studie var att 

undersöka Jordanska 

psykiatrisjuksköterskors attityder 

mot psykisk ohälsa och patienter 

med psykisk ohälsa. 

Generellt har psykiatrisjuksköterskorna negativa attityder om psykisk 

ohälsa. Men psykiatrisjuksköterskor hade även positiva attityder. 

5. Happell, Platina-

Phung & Scott, 

(2013). 

 

Australien 

Denna studie undersökte hur 

Australienska sjuksköterskor 

intresserade sig för utbildning 

inom områdena psykisk ohälsa, 

inklusive livsstilsfaktorer, hjärt- 

kärlsjukdomar, och identifiering 

om diverse hälsorisker. 

Denna studie kartlägger att sjuksköterskor kände ett ökat behov av att få 

ytterligare kunskap inom psykisk ohälsa.  

6. Howard & 

Gamble (2010),  

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka 

psykiatrisjuksköterskornas synsätt 

och deras praktiska färdigheter av 

psykisk ohälsa samt vårdhantering 

för vuxna med svår psykisk 

sjukdom inom akuta 

intagningsformer.  

Sjuksköterskorna kände en viss osäkerhet av vårdbehoven med patienter 

med psykisk ohälsa. Det framgick att sjuksköterskorna anser överlag att de 

behöver mer utbildning och färdigheter inom just psykisk ohälsa. 

7. Kluit, Goossens & 

Leeuw, (2013). 

 

Nederländerna 

Syftet med studien var att 

klarlägga sjuksköterskornas 

attityder till patienter med psykisk 

ohälsa samt vilka faktorer är det 

som påverkar attityderna. 

Sjuksköterskornas kunskap och attityder visade sig vara viktiga faktorer i 

mötet med patienter som har flera psykiska sjukdomar i bakgrunden. 

Studien fick även fram att det viktigt med inställningen till psykisk ohälsa 

hos sjuksköterskorna.  

 

8. McConachie & 

Whintford, (2008). 

 

Skottland 

Syftet är att utforska känslor och 

attityder från sjuksköterskorna 

gentemot vården av kvinnor med 

svår psykisk ohälsa efter 

förlossningen. 

Dessa sjuksköterskor kände en känsla av ångest när de hanterade patienter 

med förlossningspsykos. Sjuksköterskorna upplevde en större svårighet i 

mötet med dessa kvinnor. Sjuksköterskor oroade sig för att deras kunskap 

inte var tillräcklig. 

 

9. Osafo, Knizek, 

Akotia, & 

Hjelmeland, (2011). 

 

Ghana 

Syftet var att förstå attityderna hos 

hälsopersonalen mot 

självmordsbeteende och prevention 

mot detta i Ghana. 

Denna studie beskriver hur självmord är tabubelagt i Ghana och 

majoriteten av sjuksköterskorna ser på patienterna utifrån ett religiöst 

synsätt.  

10. Plant & White, Syftet med denna studie var att Oavsett av deras antal år som sjuksköterskor, nivå på utbildning, 
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(2013). 

 

USA 

undersöka, beskriva och tolka 

erfarenheterna av akutmottagnings 

sjuksköterskor som vårdar 

patienter med psykisk sjukdom.  

sjuksköterskornas ålder, alla deltagande sa att de hade kunskap, färdigheter 

och självförtroende att prioritera och vårda patienter med psykisk ohälsa. 

11. Zolnierek & 

Clingerman, (2012). 

 

USA 

Syftet var att undersöka en 

medicinsk- kirurgisk sjuksköterska 

och dennes uppfattningar om vård 

av personer med allvarlig psykisk 

ohälsa. 

Sjuksköterskan ansåg att det var svårt att förbereda sig på patienter med 

psykisk ohälsa, eftersom det var lite utbildning på den tidigare 

sjuksköterskeutbildningen. 

 

 

Tabell 3, Redovisar utfall av valda artiklar, deras författare, publikationsårtal, land, titel, design, 

undersökningsgrupp, dataanalys, dataanalysmetod & forskningsetiska överväganden 
Författare, 

publikationså

rtal & land 

Titel  Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Forskningsetisk

a överväganden  

1. Camuccio, 

Chambers, 

Välimäki 

Farro & 

Zanotti 

(2012) 

 

Italien 

Managing 

distressed 

and 

disturbed 

patients: the 

thoughts and 

feelings 

experienced 

by Italian 

nurses. 

Kvalitativ 

ansats med 

kohortstudie 

33 sjuksköterskor som 

arbetar inom 

akutpsykiatriska miljöer 

Intervju med fokusgrupp Innehållsanalys Hanterande av 

studien på ett 

konfidentiellt 

sätt samt 

anonymitet hos  

deltagarna  

försäkrades. 

beskrev att det 

var frivilligt att  

delta. Ett 

skriftligt 

medgivande 

erhölls 

godkännande av 

lokala 

vårdauktoriteter 

2. Dewar, 

Osborne, 

Mullett, 

Langdeau & 

Plummer, 

(2009).  

 

Kanada 

Psychiatric 

Patients: 

How Can 

We Decide if 

You Are in 

Pain? 

Kvalitativ 

studie med 

utforskande 

design. 

16 registrerade 

sjuksköterskor eller 

registrerade psykiatri 

sjuksköterskor.  

Semistrukturerad intervju Systematiskt 

kvoturval 

 

Ett skriftligt  

medgivande  

erhölls.  

godkännande 

från universitets  

etisk kommitté 

samt tre vård 

auktoriteter som  

godkände  

arbetet 

3. Faay, 

Sande, 

Gooskens & 

Hafsteinsdótti

r, (2013). 

 

Nederländern

a 

Kennedy 

Axis V: 

Clinimetric 

properties 

assessed by 

mental 

health nurses 

Kvasi- 

experimentel

l design 

23 sjuksköterskor Enkät med fokus på 

verksamheten, 

slumpmässigt urval. 

Beskrivande statistik  Studien 

godkändes av 

den lokala 

medicinsk etisk 

kommittén. 

4. Hamdan-

Mansour & 

Wardam, 

(2009). 

 

 

Jordanien 

Attitudes of 

Jordanian 

Mental 

Health 

Nurses 

Toward 

Mental 

Illness and 

Patients with 

Mental 

Illness 

En 

beskrivande 

korrelationss

tudie 

88% svarade, 92 stycken 

svarande sjuksköterskor. 

Frågeformulär Cranach’s alpha, 

Mann-Whitney U-

test, 

χ2 

Godkändes etisk 

kommitté, 

Information hur 

studien skulle gå 

till. Garanti av 

anonymitet hos 

deltagarna.   

5. Happell, 

Platina-

Phung & 

Scott, (2013). 

 

Australien 

 

Physical 

health care 

for people 

with mental 

illness: 

Training 

needs for 

nurses 

Tvärsnittsstu

die,internetb

aserad 

undersöknin

g 

 

643 sjuksköterskor inom 

mentalvården, 

ACMHN(Australian 

College of Mental 

Health Nurses) 

ansvarade för studien 

Strategiskt urval med icke 

slumpmässigt urval. 

Fenomenografisk 

metod 

Godkändes av en 

etisk kommitté. 

Frivillig studie, 

deltagarna 

försäkrades att 

studien 

behandlades  

konfidentiellt. 
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6.Howard & 

Gamble 

(2010),  

 

Storbritannie

n 

Supporting 

mental 

health nurses 

to address 

the physical 

health needs 

of people 

with serious 

mental 

illness in 

acute 

inpatient 

care settings 

Beskrivande 

design 

78 sjuksköterskor Enkät samt granskning av 

journaler. 

Beskrivande statistik Godkändes  

av etisk  

kommitté. 

Tillstånd att 

utföra studien 

från 

avdelningschefer

na. Anonymitet  

hos deltagarna 

garanterades. 

7.Kluit, 

Goossens & 

Leeuw, 

(2013). 

 

Nederländern

a 

 

Attitude 

Disentangled

: A Cross-

Sectional 

Study into 

the Factors 

Underlying 

Attitudes of 

Nurses in 

Dutch 

Rehabilitatio

n Centers 

toward 

Patients with 

Comorbid 

Mental 

Illness 

Explorativ 

design med 

tvärsnittsstud

ie 

353 sjuksköterskor Enkätundersökning Chi-Square (X2). 

användes för 

statistisk analys. 

Deltagarna fick 

information hur 

studien skulle 

genomföras. 

Garanti av  

anonymitet hos 

deltagarna och 

informerat 

samtycke. 

8.McConachi

e & 

Whintford, 

(2008). 

 

Skottland 

Mental 

health 

nurses' 

attitudes 

towards 

severe 

perinatal 

mental 

illness 

 

Explorativ 

design med 

tvärsnittsstud

ie 

69 Registrerade Mental 

sjuksköterskor som 

arbetar i offentlig vuxen 

mental-och 

hälsovårdstjänster deltog 

i tre fokusgrupper under 

2007. 

 

Intervjuer med 

fokusgrupper 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

ljudinspelning och 

transkribering.  

Godkändes av 

etisk kommitté. 

Information 

om hur studien 

skulle 

genomföras 

till deltagarna 

och garanterade 

att studien 

behandlas 

konfidentiellt. 

Informerat 

samtycke 

9. Osafo, 

Knizek, 

Akotia, & 

Hjelmeland 

(2011). 

 

Ghana 

Attitudes of 

psychologist

s and nurses 

toward 

suicide and 

suicide 

prevention in 

Ghana: A 

qualitative 

study 

Beskrivande 

design 

9 psykologer och 8 

akutsjuksköterskor  

En semistrukturerad 

intervjuguide 

En tolkande 

fenomenlogisk 

analys 

information  

om studien, var 

frivilligt att 

delta, Garanti av  

anonymitet  

hos deltagarna. 

Godkännande att 

utföra studien av  

sjukhusen där 

studierna tog 

plats 

10. Plant & 

White, (2013). 

 

USA 

Emergency 

Room 

Psychiatric 

Services: A 

Qualitative 

Study of 

Nurses' 

Experiences. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

studie 

Totalt: 10 deltagare, alla 

kvinnor  

Fokusgrupper Innehållsanalys som 

kodades genom 

Krueger & Caseys 

metod (2009)  

Hantering av 

studien på  

konfidentiellt 

sätt samt 

anonymitet hos  

deltagarna 

försäkrades. 

Information om 

studien till 

deltagarna.  

Frivilligt att delta 

Godkännande 

att utföra studien 

av sjukhusen  

där studierna  

tog plats. 

11. Zolnierek A Medical– Beskrivande, 1 registrerad Slumpmässigt urval Kvalitativ Information  
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& 

Clingerman, 

(2012).  

 

USA 

Surgical 

Nurse’s 

Perceptions 

of Caring for 

a Person 

With Severe 

Mental 

Illness 

kvalitativ 

design  

sjuksköterska med 4 år 

erfarenhet av att arbeta 

på en medicinsk-

kirurgisk enhet i USA. 

Innehållsanalys med 

ljudinspelning och 

transkribering 

 

 

om hur studien  

skulle 

genomföras  

gavs till 

deltagarna och.  

fick muntligt  

medgivande. 

Studien 

godkändes av 

universitets  

etiska kommitté. 

 

 


