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Sammanfattning 

Patienter med psykisk störning riskerar att få sämre behandling när de söker vård för 

somatiska sjukdomar. Patienter med psykisk störning upplever också att de blir sämre 

bemötta än patienter utan psykiska diagnoser inom den somatiska vården. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med 

psykiska störningar inom den somatiska vården. Syftet var också att som 

kvalitetsgranskning beskriva de utvalda studiernas undersökningsgrupp och bortfall. 

Studien är en litteraturstudie med beskrivande design där13 artiklar inkluderades från 

databaserna PubMed och Scopus. Studien pekar på att sjuksköterskor hade attityder till 

patienter med psykisk störning som krävande patienter som riskerade att skada sig själv 

och andra. Patienter med psykisk störning ansågs inte vara på rätt ställe inom vården när 

de behandlades på en somatisk avdelning. Avdelningarnas fysiska miljö och bemanning 

ansågs inte anpassade för denna patientgrupp. Sjuksköterskor hade attityden att deras 

förmåga var otillräcklig i vården av patienter med psykisk störning. De ansåg sig sakna 

kunskap och utbildning samt att de inte alltid såg det som att det låg i deras roll som 

sjuksköterskor på en somatisk vårdavdelning att vårda patienter med psykisk störning.  

Slutsatsen är att sjuksköterskor inom den somatiska vården många gånger har negativa 

attityder mot patienter med psykisk störning som leder till generaliseringar av 

patientgruppen. Brist på utbildning och tron på den egna förmågan pekar på att 

sjuksköterskor behöver ett bättre stöd vid vård av patienter med psykisk störning på 

somatiska avdelningar. Studien visar också på att en helhetssyn på omvårdnad inte är 

tydlig när det gäller vård av patienter med psykisk störning inom den somatiska vården.  

 

Nyckelord: attityd, psykiska störningar, sjuksköterska, somatisk vård 
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Abstract 

Patients suffering from mental disorders receive worse treatment for their somatic 

illnesses than people in general. Patients with mental disorders believe they are treated 

differently from other people without psychiatric diagnosis in general hospitals. The 

aim of this review was to describe what attitudes nurses in somatic care have towards 

patients with mental disorders. The aim was also to examine the quality of the included 

articles by describing the sample and response rate. This review has a descriptive design 

and 13 articles were included from the databases PubMed and Scopus. 

The results imply that the attitude nurses had towards patients with mental disorders is 

that they were not only demanding but also a risk to themselves and to others. Somatic 

wards are not considered to be the right place for patients with mental disorders. The 

physical environment and the number of staff were not adjusted when caring for 

patients with mental disorders. Nurses perceived their own ability to care for these 

patients to be limited. They felt that they lacked knowledge and education and that they 

did not always consider the mental disorder to be their responsibility as nurses in 

somatic care. The conclusion is that nurses in somatic care many times have negative 

attitudes towards patients with mental disorders which may lead to generalizing about 

this group of patients. Lack of education and faith in their own ability shows that nurses 

need more support in caring for patients with mental disorders in somatic wards. The 

review also implies that an approach that treats the whole patient is not clear when it 

comes to the care of patients with mental disorders in somatic care. 

 

Keywords: attitude, mental disorders, nurse, somatic care
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1. Introduktion 

Personer med psykiska störningar riskerar att få sämre behandling när de söker vård för 

somatiska sjukdomar, vilket leder till sämre hälsa och ökad dödlighet jämfört med befolkningen i 

övrigt (Socialstyrelsen 2013b). Till exempel får inte patienter med psykiska störningar, som 

insjuknat för första gången i akut hjärtinfarkt, ballongvidgning i samma utsträckning som andra 

hjärtinfarktspatienter. Personer med psykiska störningar hämtar också i lägre utsträckning ut 

läkemedel som skrivs ut för att förhindra ytterligare hjärtinfarkter. Detta innebär att denna 

patientgrupp har en ökad risk att avlida på grund av hjärtinfarkt. En del av förklaringen till 

skillnader i vårdåtgärder mellan psykiskt sjuka och övriga kan vara att omhändertagandet skiljer 

sig åt (Socialstyrelsen 2011). 

 

Personer med bipolär sjukdom har liksom personer med schizofreni en hög samsjuklighet när det 

gällde ett flertal fysiska tillstånd. Till exempel så drabbas bipolära oftare av 

sköldkörtelsjukdomar, kroniska njursjukdomar, kronisk smärta, KOL och diabetes än de utan 

psykisk störning (Smith et al. 2013). Prevalensen för diabetes mellitus hos personer med 

schizofreni och bipolär sjukdom är två till tre gånger högre än den genomsnittliga populationen. 

Risken ökar även signifikant för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket också är den 

vanligaste dödsorsaken hos personer med allvarlig psykisk störning (De Hert et al. 2011). Enligt 

Zolnierek (2009) har patienter med psykiska störningar en längre sjukhusvistelse än andra 

patienter när de vårdas inom den somatiska vården. Dessutom använder patienter med psykisk 

samsjuklighet mer resurser när man granskade frekvensen av tester, konsultationer och 

sjukhusavgifter. Dessa skillnader borde enligt Zolnierek (2009) bidra till att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal ser möjligheten och plikten att bättre förstå och förbättra vården för denna 

patientgrupp.  

 

Patienterna upplever att de behandlas annorlunda på grund av sin psykiatriska diagnos. De 

känner sig bedömda på ett negativt sätt och upplever sig ofta ignorerade (Liggins & Hatcher 

2005). Patienter med diagnostiserad schizofreni upplever att deras behov och perspektiv inte 

tillgodoses inom den somatiska vården. De som har en dokumenterad historia av psykiatrisk vård 

upplever att deras fysiska problem inte tas på allvar och att de ofta blir remitterade tillbaka till 

psykiatrin (Schulze & Angermeyer 2003). 
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Attityder till personer med psykisk störning hos allmänheten har enligt Ineland et al. (2008) 

förändrats över tid. Nästan hälften av de som tillfrågades 2003 ansåg att personer med psykisk 

störning oftare utförde våldsdåd än personer utan störning, jämfört med att lite mer än en 

femtedel tyckte samma sak 1975. Flera uttryckte också en negativ attityd 2003 än 1975 till att 

anlita en person som barnvakt som tidigare hade blivit behandlad på en psykiatrisk klinik. 

Attityderna hos allmänheten till medicinering vid behandling av psykiska störningar hade blivit 

mer positiva över tid (Ineland et al. 2008). Högberg et al. (2012) såg en mer positiv trend i 

attityder till personer med psykisk störning hos allmänheten. Majoriteten av de tillfrågade hade 

en positiv attityd till att både interagera med personer med psykisk störning och att inte känna 

rädsla och undvika personer med psykisk störning. Däremot kunde bara en femtedel av de 

tillfrågade tänka sig att anlita någon som barnvakt som tidigare varit intagen på grund av sin 

psykiska störning.  Kvinnor var också mer positiva än män när det gällde attityden till att ha en 

person med psykisk störning boende i ens område.  

 

1.2 Definition av begrepp 

1.2.1 Attityder 

Enligt Nationalencyklopedin, NE (2014) är en attityd en inställning eller förhållningssätt som 

uppkommer genom erfarenhet och som resulterade i att man är för eller emot något. En attityd 

består av tre komponenter: den kognitiva, den affektiva samt den intentionella. Den kognitiva är 

vad en person vet eller tror om en företeelse. Det affektiva området visar på hur starkt en person 

tar ställning för eller emot, positivt eller negativt. Intentionella området visar slutligen på vilken 

beredskap till handling personen har när det gäller det som man var för eller emot.  Fördomar är 

en undergrupp till negativa attityder som ofta ledder till diskriminerande behandling av dem som 

den är riktad emot. 

 

1.2.2 Psykisk störning 

Det övergripande begreppet psykisk ohälsa innefattar både psykiska besvär och psykiska 

störningar. Psykisk störning avgränsas genom att det innebär ett lidande och/eller en 

funktionsnedsättning. När symtom och funktionsnedsättning är av en sådan grad att de påverkar 
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möjligheten att klara av aktiviteter inom viktiga livsområden uppfylls kriterierna för diagnos 

(Socialstyrelsen 2013a). 

 

Psykisk störning innefattar enligt WHO (2013) ett brett spektrum av problem med flera olika 

symtom. Symtomen karaktäriseras av en kombination av störda tankar, känslor, beteende och 

störda relationer med andra. Exempel på psykiska störningar är depression, ångest, bipolär 

sjukdom och schizofreni. 

 

Det bedöms att psykiska störningar drabbar en tredjedel av befolkningen i Europa varje år. 

Vanligast är depression och ångest. Ungefär 1-2 % av den europeiska befolkningen är 

diagnostiserad med en psykisk störning (WHO 2013). 

 

1.2.3 Somatisk vård 

Somatisk vård i denna studie avser vård som har primärt fokus på kroppsliga sjukdomar, t.ex. 

hjärt- och kärlsjukdom, och som inte bedrivs inom den psykiatriska vården. Studien kommer att 

ta upp attityder på medicin-, kirurg- och akutvårdsavdelningar på allmänna sjukhus. 

 

1.3 Sjuksköterskans uppgift 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga omvårdnadsbehov. De ska möta och uppmärksamma hur patienten 

upplever sin sjukdom och sitt lidande och så långt det går försöka att lindra detta med lämpliga 

åtgärder. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är tydlig gällande att alla patienter har rätt till 

lika vård. Sjuksköterskor inom den somatiska vården ska ha samma bemötande mot patienter 

oberoende psykisk störning eller ej (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012).  

 

1.4 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee lyfter fram begrepp som mänskliga relationer, kommunikation, människan som 

individ, lidande och mening. Travelbee talar om att varje enskild individ har sin egen upplevelse 

av sjukdom, förlust och lidande och dess erfarenheter är personliga för individen. Varje 

människa är unik och ska bemötas där den befinner sig och på lika villkor. Travelbees teori talar 

starkt emot generalisering av människor. Hon anser att generalisering bidrar till en förenklad syn 

på människor. Stereotypa föreställningar skapar etiketter på dem vi möter (Kirkevold 2000). Den 
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generaliserande synen styr och förminskar egenskaper som är unika för individen.  Den 

stereotypa uppfattningen hos sjuksköterskan präglar intrycket av patienten. En självinsikt hos sig 

själv som sjuksköterska och sina värderingar är av vikt i mötet med patienten.  En god relation 

och en medvetenhet om sin attityd är en förutsättning för att uppnå en äkta mellanmänsklig 

relation (Kirkevold 2000). Lidande är ofrånkomligt och lidande kan vara fysisk, emotionell eller 

andlig. Upplevelsen är helt och hållet individuell. Lidande härleds ofta till sjukdom och kan 

orsaka förlust av emotionell, andlig och kroppslig integritet (Travelbee 1971). Travelbee anser 

att sjuksköterskans uppgift är att förhålla sig till individens upplevelse av sin sjukdom, mer än 

sin egen diagnos eller klassificering av patientens tillstånd. Travelbee talar om vikten av att 

upprätta mening och mellanmänskliga relationer, en relation där individen, familjen och 

samhällets behov av omvårdnad tillgodoses. Detta är enligt Travelbee viktigaste syftet med 

omvårdnad (Kirkevold 2000). 

 

1.5 Problemformulering 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) så 

har alla patienter rätt till lika vård och samma bemötande. Tidigare studier menar att patienter 

med psykisk störning riskerar att få sämre behandling när de söker vård för somatiska 

sjukdomar. Patienter med psykisk störning upplever också att de blir sämre bemötta än patienter 

utan psykiska diagnoser inom den somatiska vården.  Denna studie ville därför sammanställa 

kunskap som finns ångående sjuksköterskans attityder till patienter med psykisk störning inom 

den somatiska vården.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykiska störningar inom den 

somatiska vården. Syftet var också att som kvalitetsgranskning beskriva de utvalda studiernas 

undersökningsgrupp och bortfall. 

 

Vilka attityder har sjuksköterskor till patienter med psykiska störningar som vårdas inom den 

somatiska vården? 

  

Vilken kvalitet har de utvalda studiernas undersökningsgrupp och vilket bortfall har skett?  
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2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med beskrivande design valdes för att kunna besvara studiens syfte i kontexten 

av redan existerande kunskap (Polit och Beck 2012). 

  

2.2 Databaser 

Artikelsökningar genomfördes via biblioteket på Högskolan i Gävle i databaserna MEDLINE via 

PubMed och Scopus. MEDLINE/PubMed är enligt Polit och Beck (2012) en av de särskilt 

användbara databaserna för forskning inom omvårdnad, men även Scopus rekommenderas som 

en potentiellt användbar databas för sjuksköterskor. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

I sökningen användes MeSH-termer samt den booleska termen ”AND” för att göra sökningen så 

bred som möjligt och för att inkludera artiklar som har använt olika termer för samma begrepp 

(Willman et al. 2011, Polit & Beck 2012).  Detta var speciellt med tanke på begreppet psykisk 

störning som både på svenska och engelska kan ha andra benämningar. Sökord som har använts 

är MeSH-termerna “Mental disorders” och “Attitude of health personnel” samt “Nursing staff, 

hospital”. Sökordet “nurs” med trunkering inkluderades också eftersom det var relevant att utöka 

sökningen med varianter av ordet nurse för att t.ex. få med nursing (Willman et al. 2011, Polit & 

Beck 2012). Sökningen begränsades till de artiklar som hade tillgängligt abstract, full text och 

var skrivna på engelska och svenska. För att få ett tillräckligt stort underlag av artiklar så var det 

nödvändigt att inkludera artiklar som var publicerade mellan årtalen 2000 till 2014. Sökningen 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: Presentation av databaser, söktermer, antal träffar och valda källor. 

 

  

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Tänkbara 

källor 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

källor  

PubMed "Mental Disorders"[Mesh] 342246   

PubMed "Attitude of Health Personnel"[Mesh] 47361   

PubMed “Nursing staff, Hospital” [Mesh] 8841   

PubMed nurs* 178803   

PubMed 

 

"Mental Disorders"[Mesh] AND 

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] 

AND “Nursing staff, Hospital AND 

Nurs* 

241 17 11 

Scopus "Attitude of Health Personnel" 51962   

Scopus "Mental Disorders" 75905   

Scopus “Nursing staff, Hospital” 14567   

Scopus Nurs * 275058   

Scopus "Mental Disorders" AND "Attitude of 

Health Personnel"  AND “Nursing staff, 

Hospital” AND Nurs* 

101  0  

Manuell 

sökning 

Relevans för syfte och frågeställning  2 2 

TOTALT     19 13 
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2.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats i studien och inga begränsningar har 

gjorts när det gäller geografi och ålder. I urvalet inkluderades artiklar som tar upp attityder som 

sjuksköterskor i den somatiska vården har i mötet med människor med psykisk störning. 

Exklusionskriterier är systematiska litteraturstudier och studier som enbart har fokuserat på 

attityder och bemötande från sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Exklusion har även 

gjorts av studier som enbart tar upp attityder till kognitiva störningar, ätstörningar samt 

drogrelaterade störningar. 

 

2.4 Utfall av databassökningar 

Totalt 342 artiklar identifierades i sökningarna med kombinerade sökord, se tabell 1. Samtliga 

titlar granskades och utifrån dem lästes flertalet abstract. Ett första urval av 17 artiklar gjordes 

som motsvarade syftet. Av dessa exkluderas fem stycken som ej fanns fritt tillgängliga i full text 

via Högskolan i Gävles databaser, och en som vid närmare granskning ej motsvarade studiens 

syfte. Två artiklar tillkom genom manuell sökning via funna artiklars referenslista, se figur 1.  
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2.5 Dataanalys 

En tabell med de valda artiklarna sammanställdes så att det funna materialet på bästa sätt kunde 

struktureras utifrån innehåll och resultat samt dess likheter och skillnader (Polit & Beck 2012), 

se bilaga 1. Utifrån studiens syfte lästes artiklarna ingående och artiklarnas huvudresultat skrevs 

därefter i korta sammanfattande meningar på en whiteboard. Utifrån meningarna framkom fyra 

olika teman som benämndes med koderna siffrorna ett till fyra. De olika temana var: attityder till 

patienten, attityder till psykisk störning, attityder i vårdsituationen och attityder till den egna 

förmågan. Artiklarna lästes sedan igen och resultatet i texten markerades och kodades med 

siffrorna ett till fyra (Polit & Beck 2012). För att minimera subjektiviteten så läste båda 

författarna igenom samtliga artiklar och utförde kodningen oberoende från varandra (Willman et 

al. 2011). Författarna gick sedan igenom kodningen tillsammans och kom överens om vilket 

resultat som passade in under vilket tema. 

 

Vid kvalitetsgranskning av de genomförda studierna som presenteras i artiklarna beskrevs 

undersökningsgruppen och vilket bortfall som skett. Undersökningsgruppen granskades utifrån 

om den är representativ utifrån den population som studien avsett att forska på samt att urvalets 

storlek är rimlig utifrån ett kvantitativt eller kvalitativt perspektiv. Bortfall och svarsfrekvens 

anlyserades och diskuterades om det hade någon påverkan på resultatet (Polit & Beck 2012). 

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som inkluderades i denna litteraturgenomgång valdes ut objektivt utifrån studiens 

syfte. I enlighet med god vetenskaplig sed har data inte fabricerats, plagierats samt felaktigt 

inkluderats eller exkluderats (Polit & Beck 2012). En strävan i denna litteraturstudie har varit att 

inkludera artiklar där noggranna etiska överväganden gjorts (Forsberg & Wengström 2013). 
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3. Resultat 

I studiens 13 ingående artiklar så framkom fyra teman: attityder till patienten, attityder till 

psykisk störning, attityder i vårdsituationen och attityder till den egna förmågan. Resultatet 

redovisas här nedan under respektive tema. Artiklarna sammanfattades i bilaga 1 utifrån 

författare, årtal, land, titel, syfte, design och ansats, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, 

dataanalys och huvudresultat. De ingående artiklarna har kvalitetgranskats utifrån 

undersökningsgrupp och vilket bortfall som skett och sammanfattas i bilaga 2. 

Kvalitetsgranskningen redovisas under egen rubrik i slutet av resultatdelen. 

 

3.1 Attityder till patienten  

Sjuksköterskan upplevde ofta en patient med psykisk störning som en risk vilket innebar att 

patienten konstant måste hållas under uppsikt. Risken ansågs vara att patienten kunde bli 

våldsam mot personal och andra patienter, men även att patienten kunde skada sig själv 

(Mavundla 2000, Zolnierek & Clingerman 2012). Även MacNeela et al. (2012) pekar på att 

patienterna uppfattades som en risk, vilket innefattade att patienterna sågs både som aggressiva 

och krävande. Sjuksköterskorna ansåg även att patienterna utgjorde en risk för att försvinna från 

vårdavdelningen. I motsats till att se patienten som en aktiv risk så fanns det enligt MacNeela et 

al. (2012) även sjuksköterskor som beskrev patienter med psykisk störning som sårbara och 

hjälplösa. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter med somatiska symtom som har en psykologisk orsak, 

nästan i hälften av fallen upplevdes som manipulativa och irriterande (Ahern et al. 2009). 

Patienter med psykiska störningar beskrevs skapa en frustration hos sjuksköterskor eftersom de 

upplevdes ha ett oförutsägbart beteende. De upplevdes som motvilliga till samarbete och var 

svåra att ha att göra med (Reed & Fitzgerald 2005, Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskor 

upplevde ofta en rädsla för patienterna vilket både grundade sig på upplevda erfarenheter men 

även på vad sjuksköterskorna trodde skulle kunna hända (Mavundla 2000, Reed & Fitzgerald 

2005). Björkman et al. (2008) har även undersökt hur attityder till patienten skiljer sig åt 

beroende på vilken psykisk sjukdom som patienterna på de somatiska avdelningarna har. De 

menar att patienter med schizofreni sågs som mest oberäkneliga medan bara lite mer än en 
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tredjedel ansåg att patienter med depression var oberäkneliga. Schizofrena var även den grupp 

som sågs som mest annorlunda. 

 

3.2 Attityder till psykisk störning 

En del sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning undvek patienter med psykisk störning. 

Sjuksköterskorna föredrog ”riktiga patienter” som t.ex. traumaoffer. Patienter med psykisk 

störning som ansågs ha ett dåligt beteende triagerades lägre, d.v.s. hur deras tillstånd 

prioriterades, och fick på därav vänta längre på behandling (Kerrison & Chapman 2007).  Den 

fysiska omvårdnaden prioriterades framför patienters psykiska behov (Atkin et al. 2005, Reed & 

Fitzgerald 2005, Arnold & Mitchell 2008, Poggenpoel et al. 2011). 

 

Sjuksköterskor såg inte de fysiska symtomen på samma sätt om patienten hade en psykiatrisk 

diagnos. McDonald et al. (2003) menade på att sjuksköterskor i mindre grad tolkar symtom på 

hjärtinfarkt hos patienter som i sin medicinlista har mediciner som används för att behandla 

schizofreni. Däremot lade sjuksköterskorna ner lika mycket tid på omvårdnaden av patienterna, 

vare sig de hade en eventuell psykiatrisk diagnos eller inte.  

Arnold och Mitchell (2008) och Švediene et al. (2009) beskriver att akutsjuksköterskor hade 

intentionen och viljan att ge patienter med psykisk störning samma vård som patienter med 

enbart somatiska sjukdomar. Arnold och Mitchell (2008) menar vidare sjuksköterskorna i 

undersökningsgruppen ansåg att de var vanligt att de omedvetet stämplade patienter med psykisk 

störning, attityder gjorde att de ibland inte tog med i beräkningen att det kunde vara orsaker i 

vårdsituationen och det fysiska måendet som påverkade patientens beteende.  

Flera psykiska störningar ansågs kunna botas eller förbättras genom rätt behandling. Schizofreni 

var dock det tillstånd som sjuksköterskor var mest pessimistiska till när det gällde bot och 

förbättring (Björkman et al. 2008).  Enligt Švediene et al. (2009) ansåg väldigt få sjuksköterskor 

att psykiska sjukdomar gick att bota. Majoriteten ansåg att psykiska störningar delvis gick att 

bota. Björkman et al. (2008) visade på att sjuksköterskor som har en vän eller anhörig med 

psykisk störning hade en mer positiv attityd när det gäller förbättring genom behandling och 

tillfrisknande. Arvaniti et al. (2009) såg även de ett samband mellan att ha en nära bekantskap 

med en person med psykisk störning och mindre socialt diskriminerande attityder. 
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3.3 Attityder i vårdsituationen  

Sjuksköterskor uppfattade att patienter med psykisk störning orsakade ett slöseri med 

sjuksköterskan och läkarens tid, kommentarer som återkom var att dessa patienter tog av 

avdelningens resurser (Mavundla 2000, Ahern et al. 2009, Poggenpoel et al. 2011). Patienter 

med psykisk störning ansågs störa vården och de vanliga rutinerna på vårdavdelningen, att de 

orsakade problem och hade ett störande beteende (Mavundla 2000, Atkin et al. 2005). Enligt 

Zolnierek och Clingerman (2012) ansåg sjuksköterskan att vårdbehovet var överväldigande när 

det gällde dessa patienter. Attityden till att ha patienter med psykisk störning på sin avdelning 

och i sitt ansvar hindrade sjuksköterskan att sköta de vardagliga arbetsrutinerna. 

 

Sjuksköterskor ansåg att en somatisk avdelning inte var rätt ställe för dessa patienter (Ahern et 

al. 2009). Enligt Arvaniti et al. (2009) ansåg mer än hälften av sjuksköterskorna att patienter som 

led av psykisk störning inte skulle vårdas på samma sjukhus som patienter som enbart led av 

somatisk sjukdom. Švediene et al. (2009)  beskriver att mer än hälften av sjuksköterskorna ansåg 

att endast specialister inom psykiatri ska vårda dessa patienter.   

 

Enligt Atkin et al. (2005) uttryckte sjuksköterskor åsikter som att patienter med psykisk störning 

inte får samma kvalitet av vård varken för deras fysiska eller psykiska åkomma som andra 

patienter med enbart somatiska sjukdomar. Även Kerrison och Chapman (2007) visade på att 

sjuksköterskor ansåg att behandlingen av patienter med psykisk störning var bristfällig. De 

upplevde att det många gånger användes ett olämpligt sätt att kommunicera med patientgruppen. 

Enligt Poggenpoel et al. (2011) och Kerrison och Chapman (2007) gjorde kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor att de inte kunde läsa av och kommunicera med patienten och att de ansåg att det 

skapade hinder i vårdsituationen. Sjuksköterskor upplevde att de var enkelspåriga i sitt agerande 

mot våldsamt beteende att de inte anpassade sina metoder efter situationen. 

Sjuksköterskor ansåg att miljön på en allmänavdelning inte var anpassad för patienter med 

psykisk störning att det var svårt att ha en överblick över patienten. Svårt att observera och svårt 

att kalla på hjälp och en risk att patienten kommer åt verktyg och instrument som kan skada 

(Mavundla 2000, Reed & Fitzgerald 2005, Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskor upplevde att 

de inte fick hjälp av andra yrkeskategorier och detta skapade en känsla av desperationen och 

frustrationen (Mavundla 2000). Sjuksköterskorna ansåg att patientens säkerhet var en utmaning 
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för personalen när det gällde suicidrisk (Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskor ansåg att 

personalbrist och överbeläggningar gjorde det svårt att ge patienter med psykisk störning fullgod 

vård. Det gjorde det även svårt att finna tid att utveckla en relation med patienter med psykisk 

störning att det blir svårt att kunna uppmärksamma och konsultera patienten då tiden går åt till 

rutinarbete för sjuksköterskan (Mavundla 2000). Brist på vårdplatser gör att patienter hamnar på 

vårdavdelning där de här patienterna inte passar in och därmed ökar risken för skada och 

sjuksköterskorna ansåg att de måste hantera dem längre än vad de önskade sig (Reed & 

Fitzgerald 2005). Sjuksköterskor hade uppfattningen av att på en ”vanlig” avdelning vart dessa 

patienter ofta sederade på grund av sitt beteende, vilket ledde till förseningar av undersökningar 

och utredningar (Reed & Fitzgerald 2005). Enligt Švediene et al. (2009) var sjuksköterskornas 

attityder till hur de skulle hantera en konflikt varierande. Det visade det sig att nästan hälften 

skulle hantera den med läkemedel, cirka en tredjedel skulle använda sig av kommunikation och 

en endast en liten del skulle använda sig av fysiska begränsningar. 

 

3.4 Attityder till den egna förmågan 

Negativa attityder hos sjuksköterskan var förenat med lägre grad av befattning och kortare 

utbildning inom sjuksköterskegruppen (Ahern et al. 2009). Sjuksköterskor uttalade en önskan om 

bredare kunskap och bättre förståelse för patientgruppen, attityden var att de kände sig okunniga 

och att de hade en för dålig kunskap med sig ifrån grundutbildningen. Sjuksköterskor ifrågasatte 

sig själva om de hade kunskap och möjlighet att hantera patienternas problem och symtom. En 

majoritet ansåg att de låg utanför deras kunskap (Mavundla 2000, Atkin et al. 2005, Arnold & 

Mitchell 2008).   Sjuksköterskor ansåg sig inte klara av patientgruppen, att de inte hade 

förmågan att vårda dessa patienter. Attityden till begränsad förmåga ledde till ett sämre 

självförtroende hos sjuksköterskan att handla i vissa situationer (Reed & Fitzgerald 2005, 

Kerrison & Chapman 2007, Poggenpoel et al. 2011, Zolnierek & Clingerman 2012). Enligt 

Björkman et al. (2008) kunde man se skillnader i attityd beroende på när sjuksköterskorna hade 

gått sin utbildning och om de hade en kortare eller längre erfarenhet i professionen.  Enligt 

Ahern et al. (2009) ansåg mer erfarna sjuksköterskor att nyutbildade sjuksköterskor tog efter 

äldres negativa attityder och detta medförde att patienterna fick en sämre vård och omsorg. 
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Det visade sig att det fanns ett starkt samband mellan kunskap kring psykisk störning och vilka 

attityder en person hade i mötet med patienter med psykisk störning och i uppfattningen om 

patientens farlighet och detta kunde kopplas till vilken klinisk kunskap och utbildning 

sjuksköterskan hade (Mavundla et al. 2000). Nästan alla sjuksköterskor ansåg att de skulle ha en 

mer positiv attityd att möta denna patientgrupp om de skulle erhålla mer kunskap (Švediene et al. 

2009). 

 

Det visade sig att intresset var lågt för dessa patienter, många sjuksköterskors attityd var att de 

inte var villiga att lägga tid och engagemang på patientgruppen och som de dessutom inte förstod 

sig på (Mavundla 2000, Ahern et al. 2009, Poggenpoel et al. 2011). Nästan en fjärdedel av 

sjuksköterskorna visade en attityd till att det inte var deras jobb att vårda patienter med psykisk 

störning (Arvaniti et al. 2009). Sjuksköterskor uttryckte att de inte förstod vad patientens 

egentliga problem var (Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskor visade attityder som att det inte 

var deras roll att ta hand om patienter med psykisk störning och om de hade kunna undvika dessa 

patienter skulle de göra det. Sjuksköterskor uttryckte att det inte berodde på patienternas 

beteende utan motvilja hos dem själva att närma sig dessa patienter (Reed & Fitzgerald 2005). 

  

Sjuksköterskor ansåg att vårdandet av dessa patienter krockade med deras ansvarsroll, att de inte 

hanterade situationen och att de påverkade deras säkerhet i arbetet. Sjuksköterskorna upplevde 

en känsla av rädsla och att inte kunna hantera situationen, som resulterade i en attityd till att 

arbetsplatsen var osäker. Sjuksköterskor uttryckte att de inte vet hur de ska hantera personer med 

psykisk störning på grund av att de finner dem oberäkneliga att de kände sig missmodiga och 

upplevde en rädsla som påverkade hela vårdsituationen (Reed & Fitzgerald 2005). Attityder till 

att inte vilja interagera med patienter med psykisk störning och att detta ledde till problem som 

bidrog till en ökad rädsla och ilska. Sjuksköterskor uppgav att de tappade humöret gentemot 

patienten. Sjuksköterskor uttryckte att det inte var deras uppgift att kontrollera beteendet hos 

patienter med psykisk störning. Sjuksköterskor kände missmod och rädsla som påverkade hela 

vårdsituationen (Poggenpoel et al. 2011) 

  

Erfarenheterna bidrog till hur sjuksköterskan ansåg sig kunna hantera vården av patienter med 

psykisk störning och sjuksköterskans inställning till patienten. Gamla erfarenheter professionella 
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eller personliga som är negativa eller positiva bidrog till sjuksköterskans attityd till patienten, 

dessa erfarenheter påverkade sjuksköterskans förmåga att möta patientgruppen (Mavundla 2000, 

Reed & Fitzgerald 2005). Sjuksköterskor hade känsla av otillfredsställelse i sin professionella 

roll, att de inte kunna uppfylla patientens behov. De upplevde känsla av hopplöshet som skapar 

en attityd att det finns inget att göra, patienten vill ändå inte vill inte följa råd och instruktioner 

(Zolnierek & Clingerman 2012). Återkopplingen sjuksköterskan fick i vårdsituationen visar 

många gånger på att de inte lyckades. Sjuksköterskorna undvek djupare samtal med patienten, de 

var rädda för att säga fel saker att de skulle orsaka patienten mer oro. Därmed ökade risken för 

våld. Detta spädde på känslan av motstånd till patienten och ökade känslan av osäkerhet hos 

sjuksköterskan (Reed & Fitzgerald 2005). Det löd delade meningar om vikten av att låta 

patienter tala om sina mentala problem. Vissa sjuksköterskor ansåg att det var ett viktigt moment 

andra trodde att man skapade ett problem och ett behov som man inte kunde hantera (Arnold & 

Mitchell 2008). 

 

3.5 Granskning av de ingående artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall 

Studierna sammanfattades utifrån undersökningsgruppens storlek och hur den representerade den 

population som studien avsett undersöka på samt vilket bortfall som skett. De utvalda artiklarna 

hade en relativt jämn fördelning med fem kvantitativa respektive åtta kvalitativa ansatser. Se 

bilaga 2. 

 

3.5.1 Undersökningsgrupp i artiklarna med kvantitativ ansats 

I studiens fem artiklar med kvantitativ ansats hade två studier större undersökningsgrupper och 

tre mindre.  Arvaniti et al. (2009) och Švediene et al. (2009) hade 130 respektive 128 

sjuksköterskor i sina undersökningsgrupper. Övriga hade mellan 44-69 deltagare (McDonald et 

al. 2003, Björkman et al. 2008, Ahern et al. 2009). 

 

Alla artiklar utom McDonald et al. (2003) och Ahern et al. (2009) hade angivit om 

sjuksköterskorna var rekryterade från olika avdelningar. Arvaniti et al. (2009) är den studie som 

hade störst spridning och variation i sin undersökningsgrupp när de gällde avdelningar. Studien 

genomfördes på åtta olika avdelningar. Däremot preciserade de inte närmare om 

sjuksköterskorna eventuellt var överrepresenterade på någon specifik avdelning då studien som 
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helhet även inkluderade läkare och medicinstudenter. Även Švediene et al. (2009) inkluderade 

flera avdelningar i sin studie, sju stycken. Björkman et. al (2008) utförde sin studie på en och 

samma somatiska avdelning. 

 

När det gällde fördelningen av kön i undersökningsgrupperna så hade Björkman et al. (2008) den 

största representationen av manliga sjuksköterskor (22 %). I Ahern et al (2009), Arvaniti et al. 

(2009) och McDonald et al. (2003) varierade antal män mellan 6,7 till 15 procent. Švediene et al. 

(2009) angav ej hur många i undersökningsgruppen som var män respektive kvinnor. 

 

Fyra av fem artiklar angav en medelålder på undersökningsgruppen som varierade mellan 34-40 

år (McDonald et al. 2003, Björkman et al. 2008, Ahern et al. 2009, Švediene et al. 2009). Två av 

studierna (Björkman et al. 2008, Švediene et al. 2009) angav förutom medelålder vilket 

ålderspann som deltagarna hade.  De hade båda en stor spridning när det gällde åldern på 

deltagarna. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet beskrevs varierande i artiklarna med kvantitativ ansats. Björkman 

et al (2008) och McDonald et al. (2003)  beskrev att deras undersökningsgrupp i medel hade en 

erfarenhet på 7-11 år. McDonaldet al. (2003) preciserade erfarenheten ytterligare genom att ange 

att de hade i medel en erfarenhet på 9,7 år från den typ av vård där studien utfördes. Švediene et 

al. (2009) angav att nästan två tredjedelar av deras undersökningsgrupp hade arbetet upp till 20 

år. 27,4 procent hade arbetat som sjuksköterskor i över 20 år. Ahern et al. (2009) och Arvaniti et 

al. (2008) angav ej hur lång erfarenhet sjuksköterskorna i deras undersökningsgrupper hade. 

3.5.2 Bortfall i artiklarna med kvantitativ ansats 

McDonald et al. (2003) hade minst bortfall i sin undersökningsgrupp där ingen av de 60 

kontaktade sjuksköterskorna tackade nej. Även Švediene et al. (2009) hade en hög svarsfrekvens 

på 96,4 procent. Lite lägre svarsfrekvens hade Ahern et al. (2009) och Arvaniti et al. (2008) med 

67 procent respektive 75,2 procent. Arvaniti et al. (2009) preciserade ej hur svarfrekvensen 

fördelade sig mellan sjuksköterskor, medicinstudenter och läkare. Samma sak gällde för 

Björkman et al. (2008) där svarsfrekvensen på 80 procent inkluderade både somatiska och 
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psykiatriska sjuksköterskor.  Björkman et. al trodde att bortfallet berodde på att informationen 

om studien inte nått fram till alla deltagarna. 

3.5.3 Undersökningsgrupp i artiklarna med kvalitativ ansats  

Sex av de åtta kvalitativa artiklarna hade en undersökningsgrupp på 8-14 personer (Mavundla 

2000, Atkin et al. 2005, Reed & Fitzgerald 2005, Kerrison & Chapman 2007, Arnold & Mitchell 

2008, Poggenpoel et al. 2011, MacNeela et al. 2012). Kerrison och Chapman (2007) hade endast 

fem medverkanden och Zolnierek och Clingerman (2012) hade endast en sjuksköterska i sin 

undersökningsgrupp. 

 

Arnold och Mitchell (2008) hittade sina 14 deltagare genom att skicka ut 60 förfrågningar 

slumpmässigt till sjuksköterskor som var registrerade hos Nursing and Midwifery Council och 

motsvarade vissa inklusionskriterier. Även Mavundla (2000) valde att utgå från en population 

där alla sjuksköterskor på ett allmänsjukhus ingick. Utifrån det valdes 12 medverkande utifrån 

flertalet inklusionskriterier tills saturation var uppnådd. De tolv deltagarna kom från sex olika 

avdelningar. Atkin et al. (2005) angav att de skickat ut förfrågningar till en mångfald av 

specialiteter på ett akutsjukhus, men har inte angivit närmare hur många avdelningar det i 

praktiken rörde sig om. Kerrison och Chapman (2007) använde fem medverkande från en och 

samma akutvårdsavdelning. McNeela et al. (2012) inkluderade 13 sjuksköterskor på medicin-

kirurgiska avdelningar från två akutsjukhus. Poggenpoel et al. (2011) hade en 

undersökningsgrupp som kom från tre olika medicinavdelningar och Reed and Fitzgerald (2005) 

en grupp som slumpades från två avdelningar. Zolnierek och Clingerman (2012) hade endast en 

medverkande från en medicin-kirurgisk avdelning. 

 

Även i artiklarna med kvalitativ ansats bestod undersökningsgrupperna huvudsakligen av 

kvinnor. I tre av artiklarna så bestod gruppen av enbart kvinnor (Poggenpoel et al. 2011, 

MacNeela et al. 2012, Zolnierek & Clingerman 2012). Atkin et al. (2005) hade 90 procent 

kvinnor och de övriga uppgav inte vilket kön som deras undersökningsgrupp bestod av 

(Mavundla 2000, Kerrison & Chapman 2007, Arnold & Mitchell 2008). 
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Ålder angavs inte i majoriteten av artiklarna med kvalitativ ansats (Mavundla 2000, Atkin et al. 

2005, Reed & Fitzgerald 2005, Kerrison & Chapman 2007, Arnold & Mitchell 2008, MacNeela 

et al. 2012). Endast Poggenpoel et al. (2011) uppgav att sjuksköterskorna i 

undersökningsgruppen var mellan 30-50 år samt Zolnierek och Clingerman (2012) som uppgav 

att deras enda informant var 26 år. 

 

När det gällde erfarenheten hos sjuksköterskorna i undersökningsgrupperna hade två artiklar 

enbart angett vilka inklusionskriterier de hade för sjuksköterskorna och inte vilken enfarenhet 

som sedan faktiskt fanns hos de utvalda. Både Mavundla (2000) och Poggenpoel (2011) 

inkluderade deltagare med minst 2 års respektive 1 års erfarenhet. Kerrison och Chapman (2007) 

hade en spridning i sin grupp på en erfarenhet mellan 6 månader till 15 år. McNeela et al. (2012) 

uppgav att av deras 13 deltagare så hade 3 mindre än 5 års erfarenhet men nästan hälften över 10 

års erfarenhet. Sjuksköterskan i studien av Zolnierek och Clingerman (2012) hade 4 års 

erfarenhet. Två studier angav varken inklusionskriterier eller faktisk erfarenhet (Atkin et al. 

2005, Arnold & Mitchell 2008). 

3.5.4 Bortfall i artiklarna med kvalitativ ansats 

Bortfall presenterades inte i någon av artiklarna med kvalitativ ansats. Fem studier har dock 

presenterat flertalet inklusionskriterier när deras undersökningsgrupp har valts (Mavundla 2000, 

Kerrison & Chapman 2007, Arnold & Mitchell 2008, Poggenpoel et al. 2011, MacNeela et al. 

2012). Däremot redovisar ingen av artiklarna med kvalitativ ansats hur de har gått från gruppen 

som matchade inklusionskriterierna till den undersökningsgrupp som slutligen valdes. Två 

studier angav att saturation var uppnådd i sin undersökningsgrupp (Mavundla 2000, Poggenpoel 

et al. 2011). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk störning inom den somatiska vården 

utkristalliserades i fyra stycken teman: attityder till patienten, attityder till psykisk störning, 

attityder i vårdsituationen och attityder till den egna förmågan. Attityder till patienten var att 

patienten sågs som en risk, både mot sig själv och mot personalen. Patienter med psykisk 

störning ansågs också aggressiva, krävande och oförutsägbara. De upplevedes som att de ej ville 

samarbeta och svåra att ha att göra med. Attityder till psykisk störning, innebar att sjuksköterskor 

prioriterade den fysiska omvårdnaden framför patienternas psykiska behov och tolkade fysiska 

symtom annorlunda då de hade vetskap om att patienten förutom en somatisk sjukdom hade en 

psykisk störning. Attityden till psykisk störning var att den inte eller delvis var botbar. Den 

inställning som sjuksköterskan hade i vårdsituationen var att patienter med psykiska störningar 

var tidskrävande och hindrade sjuksköterskan att hinna med sin övriga arbetsuppgifter. Patienter 

med psykisk störning ansågs ej heller vara på rätt ställe. Lokalerna och bemanningen ansågs ej 

vara anpassade och de ansågs bättre omhändertagna av specialister inom psykiatri. 

Sjuksköterskor ansåg sig inte klara av patientgruppen, att de inte hade förmågan eller 

utbildningen att vårda dessa patienter. Attityden till begränsad förmåga ledde till ett sämre 

självförtroende hos sjuksköterskan att handla i vissa situationer. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Attityder till patienten 

Sjuksköterskor uppfattade patienter med psykisk störning som en risk, de upplevde att 

patienterna var aggressiva och krävande. Patienterna förväntades vara våldsamma mot 

personalen, sig själva och andra patienter (MacNeela et.al. 2012, Zolnierek & Clingerman 2012).  

Travelbee (1971) talar starkt emot generalisering av människor, generaliseringen skapar en 

förenklad syn av människan man möter. Stereotypa föreställningar skapar etiketter på människor, 

anser hon. Den stereotypa uppfattningen hos sjuksköterskan präglar intrycket av patienten 

(Travelbee 1971). Författarna anser att en redan förutbestämd inställning kan sätta stämpeln på 

hur hela mötet och vårdtiden kommer att fortlöpa, att patienten känner en förväntan på hur hen 

kommer agera och reagera och därmed blir reaktionen en självuppfyllande profetia. 
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Sjuksköterskorna hade en föreställning om att patienten var tidskrävande, en extra börda och ett 

hinder för sjuksköterskan (Mavundla 2000, Arnold & Mitchell 2008, Poggenpoel et.al 2011, 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Patienter upplevdes manipulativa, irriterande (Ahern et al 

2009). Sjuksköterskan uppfattade att patienten hade ett oförutsägbart beteende och inte ville 

samarbeta (Reed & Fitzgerald 2005, Poggenpoel et.al 2011). Enligt Travelbee (1971) kan 

sjuksköterskans förmåga att verkligen se patienten påverka. Att skapa sig ett intresse för 

människan som individ göra att sjuksköterskan får förståelse för patientens situation och 

upplevelse. Kommunikation är ett sätt att lära känna patienten. Om inte interaktion används som 

en hjälp att uppnå omvårdnadsmålen är det en risk att sjuksköterskans egna handlingar är det 

som är i fokus och inte individens bästa som är i centrum (Travelbee 1971). Författarna anser att 

sjuksköterskan går in med en förutfattad mening om patienten och inte ser patienten som en 

individ. Sjuksköterskan har en förutbestämd attityd till patienten och har svårt att sätta sig in i 

patientens situation och upplevelse av omvårdnaden. 

 

Sjuksköterskor upplevde rädsla grundad på tidigare erfarenhet i mötet med patienten eller på vad 

sjuksköterskan trodde sig kunna möta (Mavundla 2000, Reed & Fitzgerald 2005). Patienter med 

psykisk störning så som schizofreni sågs som de mest annorlunda och oberäkneliga patienterna 

sjuksköterskorna har kontakt med (Björkman et al. 2008). Travelbee (1971) anser att empati bör 

finnas för att interaktionen med den sjuksköterskan möter ska bli fördelaktig. Hon ser empati 

som en intellektuell process som inte är kontinuerlig utan uppstår till och från (Travelbee 1971). 

För att känna empati måste sjuksköterskan ha ett öppet sinne och ett intresse av att se människan 

de möter, sjuksköterskan måste ha ett intresse av att interagera med den hon möter och inte 

avfärda denne som ett problem utan som en utmaning. Att se förbi sin förutbestämda attityd till 

patienten och patientgruppen och rent intellektuellt ta sig an patientens behov. Enligt Ross och 

Goldner (2009) har studier visat att den psykiatriska sjuksköterskan innehar överlag en mer 

positiv attityd än den somatiska sjuksköterskan gentemot den psykiatriske patienten. Negativa 

attityder fanns dock mot patienter med borderline personlighetsstörning. De patienterna 

uppfattades av sjuksköterskor inom psykiatrin som krävande, irriterande och manipulativa.   

4.2.2 Attityder till psykisk störning 

Sjuksköterskor hade en undvikande attityd gentemot patienter med psykisk störning (Kerrison & 
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Chapman 2007). Enligt Travelbee (1971) är sjuksköterskans viktigaste redskap kommunikation 

och interaktion för att ömsesidigt kunna förmedla sig och kunna nå omvårdnadsmål. 

Kommunikation är en ständigt pågående process, verbalt och icke verbalt. Författarna anser att 

om sjuksköterskan har en undvikande attityd kommer hon inte ens i närheten av att kunna börja 

kommunicera med patienten, hon ger det inte en chans. Sjuksköterskans ovilja lyser igenom i 

den icke verbala kommunikationen genom hennes kroppsspråk och gör kommunikationen svår 

kanske rent utav omöjlig. 

Patienterna togs inte på allvar, symtom hos patienter med psykisk störning tolkades annorlunda. 

Patienterna fick inte samma förutsättningar som patienter med enbart somatisk sjukdom på grund 

av sitt beteende och sin grundsjukdom (Atkin et.al 2005, Arnold & Mitchell 2008, Poggenpoel 

et.al 2011). Sjuksköterskans uppgift är att förhålla sig till individens upplevelse av sin sjukdom, 

mer än sin egen diagnos eller klassificering av tillstånd (Travelbee 1971). En förringande attityd 

gentemot patienten gör så att sjuksköterskan inte ser patientens verkliga behov. En förringande 

attityd gör så att patienten inte blir lyssnad på och leder även till att patienten inte får den vård 

den har rätt till enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2012). 

Sjuksköterskor uppvisar en pessimistisk inställning till möjlighet och chans till bättring av 

sjukdomstillstånd hos patienter med psykisk störning. Mest pessimistisk inställning till bättring 

visade de sig vara gentemot patienter med schizofreni (Björkman et al. 2008). Enligt Švediene 

et.al 2009) var det väldigt få psykiska störningar som ansågs kunna botas enligt sjuksköterskor.  

Enligt Ross och Goldner (2009) hade sjuksköterskor inom psykiatrin en mer negativ attityd till 

prognos och tillfrisknande för patienter med psykisk störning än människor i allmänhet. En 

bidragande faktor till den pessimistiska inställningen kan vara att attityderna uppkommer genom 

deras professionella erfarenheter.  

 

Travelbee (1971) talar om lidande som ofrånkomligt och att lidandet kopplas till sjukdom som 

ger en förlust hos patienten känslomässigt, kroppsligt och andligt. Patientens integritet går 

förlorad. Travelbee (1971) talar om vikten av att upprätta mening och att skapa mellanmänskliga 

relationer där individen och de närståendes omvårdnad tillgodoses. Detta är det viktigaste syftet 

med omvårdnad (Travelbee 1971). Författarna anser att det är sjuksköterskans roll att inge 
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patienten hopp och en tro på att, kanske inte kunna bli botad, men att kunna ha ett så gott och 

fullvärdigt liv som möjligt (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 2012). Att inte kunna känna 

hopp gör att patientens lidande ökar till mer än vad det redan är eller behöva vara. Attityden 

hopplöshet sprider sig från sjuksköterska till patient. 

När sjuksköterskor har egen erfarenhet eller nära bekantskap med en person som har psykiatrisk 

diagnos och störning innebar det en mindre diskriminerande attityd (Björkman et al. 2008, 

Arvaniti et al. 2009). Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att personer som möts har likartade 

erfarenheter för bästa omvårdnad. Empati resulterar i sympati och enligt Travelbee kan inte 

sympati uppstå om det saknas närhet till den man möter. Igenkänning i det man möter skapar 

alltid en trygghet anser författarna. Attityden till det/den sjuksköterskan möter kan bli mer 

avslappnad och utan förutfattade meningar, vilket leder till en större öppenhet och närhet i mötet. 

Detta kan leda till att sjuksköterskan får en mer sympatisk attityd till patienten. Även Ewalds-

Kvist et al. (2013) menar att erfarenhet av personer med psykisk störning har en positiv inverkan 

på attityder. Sjuksköterskestudenter som har en anhörig eller på något sätt erfarenhet av psykisk 

störning visar en mer positiv attityd än de som saknade någon form av kontakt med personer med 

psykisk störning.   

4.2.3 Attityder i vårdsituationen 

Sjuksköterskor uppfattar att patienter med psykisk störning orsakar ett slöseri av sjuksköterskans 

tid (Mavundla 2000, Ahern et al. 2009, Poggenpoel et al. 2011). Patienterna ansågs störande och 

vara väldigt krävande, sjuksköterskan upplevde att patienternas vårdbehov var överväldigande. 

Sjuksköterskan ansåg att patienter med psykisk störning hindrade sjuksköterskan att sköta de 

vardagliga arbetsrutinerna på avdelningen (Zolnierek & Clingerman 2012). Sjuksköterskor hade 

en attityd till att dessa patienter befinner sig på fel ställe, att de inte passade in och att det var rent 

av olämpligt att patienten befann sig på en allmän vårdavdelning (Mavundla 2000, Ahern et al 

2009, Arvaniti et al 2009, Švediene 2009). När Travelbee (1971) utformade sin teori tog hon 

bestämt avstånd till avhumaniseringen samt till vård på institution. Hon ansåg att vården skulle 

genomsyras av ett existentiellt och humanistiskt synsätt. För att uppnå detta förespråkade hon en 

nära relation en ömsesidig respekt och ett förtroende mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold 

2000). Författarna anser att ha en attityd till någon att denne inte passar in att den inte bör vara 

där leder till att den som blir bemött känner sig utstött, även om attityden inte uttalas verbalt. Det 
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är en brist i sjuksköterskans humanistiska förhållningssätt när patienten blir stigmatiserad på 

grund av sin sjukdom.  

Sjuksköterskor uttryckte åsikter som att patienter med psykisk störning inte får samma vård som 

den enbart somatiskt sjuke patienten. De ansåg att det fanns en brist på kvaliteten och att 

patienterna får en bristfällig omsorg (Atkin et al. 2005, Kerrison & Chapman 2007). Travelbee 

(1971) anser att när en patient upplever problem eller är i kris och därför söker vård är det för att 

patienten verkligen är i behov av omvårdnad. Även patienter som är oförmögna att hantera och 

förklara sin situation är i behov av omvårdnad. Individens välbefinnande och hälsa är 

sjuksköterskans ansvar och hantera och skapa begriplighet för patienten är omvårdnadens fokus 

(Travelbee 1971). 

Enligt Socialstyrelsen (2013b) får patienter med psykisk störning sämre somatisk vård. Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) ska alla patienter behandlas lika. Författarna anser att 

det strider mot sjuksköterskan uppdrag när patienten inte blir trodd eller behandlad på ett 

likvärdigt sätt. 

Sjuksköterskornas upplevda kunskapsbrist gjorde att de inte kunde läsa av och kommunicera 

med patienten. Denna attityd skapade hinder i vårdsituationen. Sjuksköterskor uppgav att det 

fanns en enkelspårig attityd och att de var dåliga på att individanpassa sitt bemötande (Kerrison 

& Chapman 2007, Poggenpoel et al. 2011). Sjuksköterskan behöver kunskap som innefattar 

olika kommunikationstekniker, t.ex. känsla för timing och en fingertopps- känsla. Samtidigt 

uttrycker Travelbee att kommunikation inte alltid är lätt (Kirkevold 2000). Kommunikationsbrist 

hos patienter med psykiatrisk diagnos gör dem svårlästa för sjuksköterskan. Att sjuksköterskan 

sedan saknar färdighet och kunskap i psykiatri och kommunikation problematiserar situationen.  

Sjuksköterskor ansåg det svårt att finna tid att utveckla en relation med patienter med psykisk 

störning att det var svårt att uppmärksamma och konsultera patienten då mycket av tiden går åt 

till rutinarbete för sjuksköterskan (Mavundla 2000). Ur sympati uppkommer en känsla av 

omsorg kring patienten, som uttrycks i umgänge och omvårdnad. Detta lindrar lidandet och 

ensamheten hos patienten, ger ömsesidig kontakt och förståelse sinsemellan (Kirkevold 2000). 

Brist på resurser som tid och personal försvårar att ge patienter med psykisk störning den tid som 
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krävs för att komma nära och skapa sig en förståelse för individen. Behovet av resurser ökar i 

detta vårdmöte än om patienten endast skulle lida av en somatisk sjukdom 

Arnold och Mitchell (2008) berättar att akutsjuksköterskor har en intention och en vilja att vårda 

patienten med psykisk diagnos likväl som patienten med enbart somatisk sjukdom. Ur sympati 

uppkommer en känsla av omsorg kring patienten som uttrycks i umgänge och omvårdnad. 

(Travelbee 1971). När sjuksköterskan upplever att denne kan påverka patientens lidande 

uppstår tillfredsställelse. Om patientens kris inte kan påverkas riskerar sjuksköterskan att själv 

bli lidande. Att känna sympati kräver ett viss mått av mod hos sjuksköterskan (Rich 2003). 

4.2.4 Attityder till den egna förmågan 

Sjuksköterskor ifrågasatte sig själva om de hade kunskap och möjlighet att hantera patienternas 

problem och symtom. En majoritet av sjuksköterskorna hade attityden att det låg utanför deras 

kunskap och att de var dåligt förberedda ifrån sin grundutbildning (Mavundla 2000, Arnold & 

Mitchell 2008, Atkin et. al 2005). Enligt Björkman et al. (2008) kunde det skönjas skillnader i 

sjuksköterskornas attityd beroende på hur åldrad deras utbildning var och hur länge de hade 

befunnit sig i sjuksköterskeprofessionen. Ahern et al. kunde visa på att sjuksköterskor med 

kortare erfarenhet tog efter mer erfarna sjuksköterskors negativa attityder, vilket resulterade i 

sämre vård och omsorg för patienten. Detta stöds också av Clark et al. (2005) som menar att 

sjuksköterskor tvivlar på sin kompetens i vården av patienter med psykisk störning. Många 

sjuksköterskor ansåg att de varken hade tillräckligt med kunskap eller färdighet att identifiera, 

behandla och utvärdera patienter med psykisk störning. 

Travelbee (1971) talar om sjuksköterskan som ett verktyg i terapeutiskt syfte. Till detta krävs 

självinsikt förståelse för dynamiken i en utförd handling, samt en förmåga att tolka sina egna och 

andras handlingar och för att detta skall kunna ske behövs en grundläggande förståelse av egna 

värderingar och en känsla för den andres villkor (Kirkevold 2000). Uppmärksammad oförmåga 

och okunskap kan vara positivt om viljan finns att utvecklas. Sjuksköterskan bör se sig själv som 

en resurs, istället för att fokusera på de bitar som brister. Då kan sjuksköterskans självkänsla och 

attityd ändras i vårdmötet. 
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Intresset var lågt för patienter med psykiatrisk diagnos, många sjuksköterskors attityd var att de 

inte ville engagera sig i dessa patienter, som de dessutom inte förstod sig på. (Ahern et al. 2009, 

Poggenpoel et al 2011, Mavundla 2000). Sjuksköterskor uttryckte att det inte var deras jobb att 

vårda patienter med psykisk störning (Arvaniti et al. 2009). Travelbee (1971) talar om 

omvårdnadsprocessen i flera steg. Att observera och att utröna omvårdnadsbehoven. Bekräfta 

eller avkasta omvårdnadsbehovet i samtal med patienten. Sjuksköterskan bör själv analysera om 

hon är kapabel att tillgodose behoven (Travelbee 1971). Viktigast anser författarna är att 

sjuksköterskan innehar kunskap och insikt för att kunna identifiera patientens behov. När 

sjuksköterskan uttrycker ett motstånd och en ovilja mot patienten kan det vara ett försvar för sin 

osäkerhet, som resulterar i en attityd att inte bry sig vilket skapar ett ointresse hos sjuksköterskan 

att ens försöka. 

Sjuksköterskor visade attityder som, om de skulle kunna undvika patienter med psykisk störning 

skulle de göra det. Sjuksköterskor uppgav att det inte berodde på patienternas beteende utan på 

motstridiga känslor hos dem själva att komma nära patienten (Reed & Fitzgerald 2005). 

Travelbee (1971) vill undvika en människosyn där man drar upp skarpa linjer mellan de 

psykologiska och de fysiologiska delarna hos människan. Hon anser att omvårdnaden ska 

erbjuda och upprätthålla en stödjande funktion. Författarna anser att för att uppnå detta mål krävs 

det en attitydförändring, insikt och färdighet samt bred kunskap hos sjuksköterskan. En person 

med psykisk störning är inte sin sjukdom, det finns en människa bakom och det ligger i 

sjuksköterskans uppdrag att se personen bakom.  

4.3 Diskussion kring de ingående artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall 

Undersökningsgrupp och bortfall kvalitetsgranskades i artiklarna med kvantitativ ansats utifrån 

validitet samt artiklarna med kvalitativ ansats utifrån pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. 

Detta för att kunna komma närmare en slutsats huruvida resultatet i artiklarna är generaliserbart 

på en större population (Polit & Beck 2012).  

4.3.1 Undersökningsgruppen och bortfall utifrån ett kvantitativt perspektiv 

Två artiklar med kvantitativ ansats i litteraturstudien hade större undersökningsgrupper (Arvaniti 

et al. 2009, Švediene et al. 2009) och tre hade mindre (McDonald et al. 2003, Björkman et al. 

2008, Ahern et al. 2009). Enligt Polit och Beck (2012) är det en risk att för små 
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undersökningsgrupper leder till svårigheter att göra statistiska samband, vilket minskar studiens 

validitet. Ahern et al. (2009) som hade 68 sjuksköterskor i undersökningsgruppen hade preciserat 

kön och medelålder, men inte gått närmare in på om deltagarna hade någon spridning på olika 

avdelningar inom neuroenheten.  Studien är inte avsedd att generalisers på något annat än 

sjuksköterskor inom neurologi, men en spridning av undersökningsgruppen på flera avdelningar 

hade ändå gett en större generalisering. Ahern et. al (2009) hade även en låg svarsfrekvens på sin 

enkät.  Arvaniti et al. (2009) hade störst undersökningsgrupp men samtidigt en svarsfrekvens på 

endast 75,2 %. Det var inte möjligt att identifiera orsakerna till bortfallet då enkäten var helt 

anonym. Även med en stor undersökningsgrupp kan ett högt bortfall innebära att en viss del av 

populationen inte har undersökts, vilket innebär att undersökningsgruppen kan vara partisk (Polit 

& Beck 2012). Švediene et al. (2009) var den studie som hade en stor undersökningsgrupp, var 

spridd på sju olika somatiska avdelningar och som hade ett litet bortfall. De hade även beskrivit 

sin undersökningsgrupp med ålder och att de tillfrågade hade minst ett års erfarenhet. Däremot 

presenterades inte undersökningsgruppens könsfördelning. Polit och Beck (2012)  menar att en 

utförlig beskrivning av undersökningsgruppen är ett första steg i att bedöma kvaliteten på 

urvalet. Saknas information blir det svårt att dra slutsatser om resultatet i studien är applicerbart 

på den kliniska verksamheten. Björkman et al (2008) hade en relativt liten undersökningsgrupp 

men hade en stor spridning på åldern och könsfördelningen. Var femte tillfrågade hade dock inte 

svarat på enkäten och de tillfrågade var också från en och samma avdelning.  Om populationen 

är relativt homogen så kan det vara tillräckligt med en mindre undersökningsgrupp. Samtidigt är 

risken att ju mindre gruppen är desto svårare att få med en tillräckligt stor variation (Polit & 

Beck 2012). Författarna ser det därför som en styrka i de studier där flera olika avdelningar har 

undersökts eftersom det ökar möjligheten att få en större variation i attityder. McDonald et al. 

(2003) har inte preciserat om deras 60 sjuksköterskor är rekryterade från en och samma 

avdelning och har heller inte angivit hur dessa 60 valdes ut. Ingen av deltagarna har dock tackat 

nej när de väl fått information om studiens syfte. Studien är även den enda som inte enbart har 

beskrivit sjuksköterskornas generella erfarenhet, utan också beskrivit hur länge de har arbetat i 

den vård där undersökningen har gjorts. 

 

Svarsfrekvensen redovisas i samtliga av de kvantitativa artiklarna, men ingen förutom Björkman 

et. al (2008) kommenterade bortfallet.  Enligt Polit och Beck (2012) är det idealiska att förutom 
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svarfrekvensen även ta upp möjliga skillnader mellan deltagarna och de som tackade nej till 

studien. 

4.3.2 Undersökningsgruppen och bortfall utifrån ett kvalitativt perspektiv 

Undersökningsgruppernas storlek varierade i artiklarna med kvalitativ ansats från 1 deltagare till 

14. Enligt Polit och Beck (2012) är inte antalet informanter det viktiga utan att de har erfarenhet 

och av det som avses undersökas. Majoriteten av studierna har presenterat inklusionskriterier för 

deltagarna (Mavundla 2000, Kerrison & Chapman 2007, Arnold & Mitchell 2008, Poggenpoel et 

al. 2011, MacNeela et al. 2012). Två studier angav att saturation var uppnådd i deras 

undersökningsgrupper (Mavundla 2000, Poggenpoel et al. 2011). Detta anses enligt författarna 

vara en indikation på att de ingående studiernas undersökningsgrupp har den erfarenhet som 

avses undersökas. Zolnierek och Clingerman (2012) hade en deltagare i sin studie. Enligt Polit 

och Beck (2012) kan en studies pålitlighet ifrågasättas om den inte skulle upprepa sitt resultat om 

den utförs ytterligare en gång med en liknande deltagare under liknande omständigheter. Har 

studien ingen pålitlighet så försvinner också studiens trovärdighet. Författarna har under analys 

av resultatet funnit att Zolnierek och Clingerman (2012) har stor överensstämmelse med övriga 

artiklars resultat, vilket borde vara peka på att studien trots endast en deltagare är pålitlig och 

trovärdig. 

 

Flera av de ingående studierna med kvalitativ ansats har rekryterat sin undersökningsgrupp från 

fler än en avdelning eller flera sjukhus (Mavundla 2000, Atkin et al. 2005, Reed & Fitzgerald 

2005, Poggenpoel et al. 2011, MacNeela et al. 2012). Detta borde enligt författarna innebära att 

studiernas generaliserbarhet ökar. Polit och Beck (2012) menar att överförbarheten av studiernas 

resultat innebär att resultatet kan appliceras i andra miljöer och i andra grupper. 

 

Fem av åtta artiklar med kvalitativ ansats angav könsfördelningen i studierna (Atkin et al. 2005, 

Poggenpoel et al. 2011, MacNeela et al. 2012, Zolnierek & Clingerman 2012) och två av 

artiklarna angav ålder (Poggenpoel et al. 2011, Zolnierek & Clingerman 2012). Även när det 

gällde erfarenhet i undersökningsgrupperna varierade det hur detta redovisats. Enligt Polit och 

Beck (2012) är en utförlig beskrivning av egenskaper i undersökningsgruppen nödvändiga för en 

värdering av resultatet. Författarna anser att det är viktigt att framförallt erfarenhet hos 
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deltagarna redovisas. Kerrison och Chapman (2007) hade fem deltagare som hade en spridning 

på erfarenhet mellan 6 månader till 15 år. Det kan enligt författarna ses som en styrka att det 

fanns stor variation på erfarenhet i undersökningsgruppen men frågan kan också väckas huruvida 

sex månader är en tillräckligt lång erfarenhet.  

 

4.4 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har 13 artiklar granskats med syftet att studera sjuksköterskors attityder 

till patienter med psykisk störning inom den somatiska vården. Psykisk störning är ett begrepp 

som innefattar flertalet störningar och författarna valde att inte inkludera kognitiva-, ät- och 

drogrelaterade störningar. Detta beslut togs för att området som avsågs granskas inte skulle bli 

allt för stort.  

 

Trots denna exklusion så ansågs MeSH-termen “Mental disorders”, som inkluderar alla psykiska 

störningar, vara den bäst lämpade för att få den bredd som författarna eftersträvade. En sökning 

gjordes även på enskilda störningar då “Mental disorder” byttes ut mot “schizofrenia”, men 

sökningen blev då för smal. Övriga sökord som valdes var MeSH-termerna “Attitude of health 

personnel” och “Nursing staff, hospital” samt “nurs*” som fritext. “Nursing staff, hospital” 

valdes för att få en inriktning mot den somatiska vården i sökningen. Sökord som “somatic care” 

och “general hospital” användes i en första sökning men ingen av sökorden genererade någon 

bredd av artiklar. Sökningen gjordes både i PubMed och i Scopus. Scopus valdes därför att 

sökningen kunde göras med samma MeSH-termer som använts i PubMed samt att Scopus 

inkluderar databasen PsychInfo som författarna trodde kunde ha artiklar av relevans. Sökningen i 

Scopus resulterade dock endast i dubbletter.  

 

Trots att sökningen utfördes med sökord som inkluderade flera olika psykiska störningar och att 

sökningen gjordes i två databaser så fick författarna utöka tidsintervallet till 14 år för att få ett 

tillräckligt underlag för en litteraturstudie. Det visade sig dock att tidsintervallet inte spelade 

någon roll när de olika attityderna sammanställdes i resultatet. Den äldsta artikeln från 2000 hade 

stor samstämmighet med artiklarna från 2012. 
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De ingående artiklarna hade en geografisk spridning där USA, Europa, Afrika och Australien är 

representerade. Förutsättningarna för sjuksköterskor både vad gäller arbetssituation och 

utbildning samt synen på psykisk störning skiljer sig mycket åt mellan de olika länderna. Detta 

visade sig dock vid analysen utgöra ett mindre problem än vad författarna först befarat eftersom 

attityderna som framkom var mer lika än olika. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Examensarbetet påvisar vilka attityder som finns hos sjuksköterskor inom den somatiska vården 

gentemot patienter med psykisk störning. Dessa attityder kan finnas sedan tidigare hos 

sjuksköterskor och synliggöras i mötet mellan sjuksköterska och patient i vårdsituationen. 

Bemötandet kan medföra att patienter med psykisk störning upplever brister i vården. 

Examensarbetet kan därför användas som grund för diskussioner som syftar till att blotta 

attityder och belysa svårigheter i vårdsituationer för att utveckla en patientsäker vård inom den 

somatiska vården, för patienter med psykisk störning. Författarna föreslår vidare forskning om 

hur dessa attityder gentemot patienter med psykisk störning uppstår. Vidare kan forskning göras 

för att tydliggöra hur dessa attityder påverkar vården samt vad som kan påverka till förbättrade 

attityder i mötet med patienter med psykisk störning. 

 

4.6 Slutsats 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården har många gånger negativa attityder mot patienter 

med psykisk störning som leder till generaliseringar av patientgruppen. Sjuksköterskor har 

attityder till patienter med psykisk störning som krävande patienter som riskerar att skada sig 

själv och andra. Sjuksköterskor anser att patienter med psykisk störning inte är på rätt ställe inom 

vården när de behandlades på en somatisk avdelning. Brist på utbildning och tron på den egna 

förmågan pekar på att sjuksköterskor behöver ett bättre stöd vid vård av patienter med psykisk 

störning på somatiska avdelningar. Studien visar också på att en helhetssyn på omvårdnad inte är 

tydlig när det gäller vård av patienter med psykisk störning inom den somatiska vården. 
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datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat. 

 

 Författare/år/land 

 
Titel Syfte Design & 

ansats 

Urvalsmetod Data-

insamlings-

metod 

Dataanalys Huvudresultat 

Ahern L, Stone J, 

Sharpe M C, 

Skottland, UK. 2009. 

 

Attitudes of 

neuroscience 

nurses toward 

patients with 

conversion 

symptoms. 

Syftet var att 

undersöka neuro-

sjuksköterskors 

attityder och 

upplevda kunskap i 

mötet med patienter 

med fysiska symtom 

som beror på 

psykiska orsaker. 

Jämförande 

och 

beskrivande 

design med 

kvantitativ 

ansats 

Konsekutivt 

urval 

Enkät med 55 

frågor om 

attityder 

gentemot 

patienter med 

conversion/ 

funktionella 

symtom. 

 

Chronbach 

alfa  

Spearman. 

t- test  

Patienterna ansågs 

irriterande, 

uppmärksamhets-

sökande och 

manipulerande. De 

ansågs väldigt 

krävande och svåra 

att hantera. De 

ansågs även 

tidskrävande och 

slöseri med tid. 16 % 

ansåg att symptomen 

inte var ”riktiga”. 34 

% ansåg att 

neurologen inte var 

”rätt” ställe för dessa 

patienter.  

Arnold M, Mitchell T,  

UK, 2008. 

Nurse´s 

perceptions of care 

received by older 

people with mental 

health issues in an 

acute hospital 

environment. 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

sjuksköterskor 

uppfattar den 

psykiska vård som 

ges till äldre 

människor inom 

akutsjukvården.  

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Bekvämlig-

hetsurval 

Semi-

strukturerd 

intervju. 

Innehålls-

analys 

Studien visar att 

äldre patienter ofta 

blir benämnda som 

förvirrade eller 

dementa utan att se 

de medicinska 

orsaker som också 

kan ligga till grund 

för beteendet. 

Sjuksköterskorna 

beskrev också att 

patienter med 

psykiska problem 

ofta upplevdes som 



  Camilla Israelsson och Mia Ivermo 

 

34 

 

ytterligare en börda i 

en redan ansträngd 

arbetssituation. 

Arvaniti A, 

Samakouri M, 

Kalamara E, Bochsou 

V, Bikos C, Livaditis 

M.  

Grekland, 2009 

Health service 

staff´s attitudes 

towards patient 

with mental 

illness. 

Syftet med studien 

är att undersöka 

attityder hos 

personer inom 

sjukvården samt 

studenter inom 

medicin gentemot 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Studien syftar även 

att undersöka 

samband mellan 

attityder och 

demografiska 

faktorer. 

Beskrivand

e och 

jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

Bekvämlig-

hetsurval 

Enkäter 

Level of 

Contact report 

(LCR). The 

opinion about 

Mental Illness 

Scale (OMI) 

och The 

Authoritarianis

m Scale (AS). 

Deskriptiv 

analys av 

urval. T-test 

och Anova 

vid analys 

av 

skillnader 

mellan 

grupperna. 

Studien visade att en 

betydande del av 

sjukvårdspersonalen 

hade negativa 

attityder som innebar 

social diskriminering 

och restriktioner för 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor var 

den subgrupp som 

uppmätte sämst 

attityder. 

Atkin K, Holmes J, 

Martin C. UK 2005. 

Provision of care 

for older people 

with co-morbid 

mental illness in 

general hospitals: 

general nurses' 

perceptions of their 

training needs. 

Undersöka 

utbildningsbehovet 

hos allmän-

sjuksköterskor för 

att kunna vårda äldre 

personer med en 

samsjuklighet av 

psykisk sjukdom. 

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Framgår ej Intervju Framework

-analys 

Det ansågs att 

patienterna störde de 

vanliga rutinerna och 

den medicinska 

vården. Patienterna 

krävde mer resurser 

än andra. Man ansåg 

att sjuksköterskor 

saknade förmågan 

att upptäcka och 

hantera 

samsjuklighet av 

psykisk sjukdom. 

Patientgruppen låg 

utanför 

sjuksköterskornas 

kompetens. 

Deltagarna ansåg att 
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patienterna inte fick 

den vården de borde 

få, både gällande den 

psykiatriska och den 

fysiska åkomman.  

Björkman T, 

Angelman T, Jonsson 

M.  

Sverige, 2008. 

 

Attitudes towards 

people with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing 

staff in psychiatric 

and somatic care. 

Undersöka 

vårdpersonalens 

attityder gentemot 

psykisk sjukdom och 

personer med 

psykisk sjukdom 

inom psykiatrisk och 

somatisk vård  

Beskrivan-

de och 

jämförande 

design och 

kvantitativ 

ansats  

 

Bekvämlig- 

hetsurval  

 

Enkät 

Modifierad 

variant av 

Level of 

Familirity 

Questionnaire 

och en svensk 

variant av 

Attitudes to 

Person with 

Mental Illness 

Questinnaire. 

Deskriptiv 

och 

korrelativ 

samt 

komparativ 

statistik. 

Pearson t-

test. 

Mann- 

Whitney 

U-test  

Multipel 

regressions

analys 

 

I resultatet beskrevs 

attityder till sju 

psykiska 

sjukdomsdiagnoser. 

Attityderna var 

varierande. Störst 

skillnader fann man 

när det gäller 

hotfullhet, 

tillfrisknande samt 

oförutsägbarhet hos 

patient grupperna 

inom de olika 

diagnoserna. 

Man kunde även se 

att 

sociodemografiska 

faktorer påverkade, 

såsom kön och ålder 

samt personlig 

erfarenhet av att 

möta patienter med 

psykisk störning  

 Kerrison S.A., 

Chapman R.  

Australien 2007. 

 

What general 

emergency nurses 

want to know 

about mental 

health patients 

presenting to their 

emergency 

department. 

Syftet med studien 

var att fastställa vad 

som 

berörde/bekymrade 

sjuksköterskor i 

vården av patienter 

med psykisk ohälsa 

på en akutavdelning 

 

Beskrivan-

de design 

och 

kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlig 

hetsurval, 

snöbollsurval 

 

Gruppintervju 

Brainstorming 

Semistruktu-

rerad intervju 

Concept 

map. 

Ritchie 

(2001). 

Analys av 

intervjuer 

enligt 

Streubert-

Speziale 

and 

Okunskap och 

oförmåga att läsa 

patienterna skapade 

attityder som 

orsakade barriärer 

mellan patient och 

sjuksköterskor. 

Attityden hos 

personalen var att de 

hade bristfällig och 
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Carpenter 

(2003) 

 

begränsad kunskap 

och självförtroende. 

Attityd som 

resulterade till aktivt 

undvikande beteende 

gentemot psykiskt 

sjuka patienter. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att problemet 

var socialt och 

föredrog ”riktiga 

patienter”. Straff -

attityder sågs hos 

personalen, triage-

bedömning gjordes 

lägre, till följd att de 

fick vänta längre på 

behandling. Vissa 

sjuksköterskors 

attityd var aggressiv 

och defensiv. 

MacNeela P, Scott 

P.A, Treacy M, 

O`Mahony R.  Irland 

2012. 

 

 

A risk to himself: 

attitudes toward 

psychiatric patients 

and choice of 

psychosocial 

strategies among 

nurses in medical-

surgical units. 

Utforska vilka 

attityder hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

medicin-kirurgisk 

avd. har gentemot 

patienter med en 

psykiatrisk 

bakgrund. Hur detta 

påverkar bedömning 

och beslut kring 

patienter och om 

dessa attityder 

eventuellt har 

betydelse för 

rekommendationer 

gällande patientens 

vård. 

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

 

Strategiskt 

urval för att 

nå personer 

med olika 

längd av 

klinisk 

erfarenhet. 

”Think aloud” 

metod, Patrick 

& James 

(2004). 

Kritisk incident 

intervju. 

Kvarnström 

(2008) 

Tematisk 

analys 

Braun & 

Clark 

(2006) 

Innehållsan

alys 

Granheim 

och 

Lundman 

(2004). 

Hesieh och 

Shannon 

(2005). 

Två 

attitydorienterade 

områden 

identifierades  

Riskattityd, en risk 

för sig själv och för 

andra. 

Sårbarhetsattityd, 

där patienten ses 

som hjälplös och 

sårbar. 
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Mavundla, TR.  

Sydafrika, 2000 

Professional 

nurses' perception 

of nursing 

mentally ill people 

in a general 

hospital setting. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

och beskriva 

allmänsjuksköterska

ns uppfattning av att 

vårda personer med 

psykisk ohälsa. 

Explorativ, 

beskrivande 

och 

kontextuell 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Strategiskt 

urval 

Fenomeno-

logisk semi-

strukturerad 

intervju samt 

observationer. 

Fenomeno-

logisk 

analys 

baserad på 

Giorgi´s 

(1985). 

I studien beskrivs 

fyra områden som 

påverkar vården av 

patienter med 

psykisk ohälsa: hur 

sjuksköterskorna 

uppfattade sin 

förmåga att vårda 

denna patientgrupp, 

hur den 

grundläggande 

inställningen till 

patienten var, hur 

mycket personal som 

fanns och vilka 

känslor som fanns 

både i och före 

vårdsituationen. 

McDonald DD, 

Frakes M, 

Apostolidis, 

Armstrong B, 

Goldblatt S, Bernardo 

D. USA, 2003. 

Effect of a 

Psychiatric 

Diagnosis on 

Nursing Care for 

Nonpsychiatric 

Problems 

Syftet med studien 

var att testa hur en 

patients psykiatriska 

diagnos påverkar 

den medicinska 

omvårdnaden.  

Experimen-

tell design 

med 

kvantitativ 

ansats 

Urvalsmetod 

framgår ej. 

Enkät med 

delvis öppna 

frågor. 

Chi-2-test 

samt 

innehållsan

alys enligt 

Holsti 

(1969) för 

de öppna 

frågorna. 

Studien tyder på att 

sjuksköterskors 

medicinska 

omvårdnad påverkas 

negativt av 

vetskapen om att 

patienten har en 

psykisk diagnos. 

Studien visar också 

att de med kortare 

utbildning i större 

utsträckning 

påverkas av den 

psykiska diagnosen 

när de bedömer 

medicinska symtom.  
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Poggenpoel M , 

Myburgh  CPH, 

Morare M.N.  

Sydafrika 2011 

 

 

 

Registered nurses' 

experiences of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards in 

Johannesburg. 

Undersöka och 

beskriva leg. 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

möta patienter med 

psykisk ohälsa på en 

medicinavdelning på 

allmänsjukhus i 

Johannesburg.  

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlig 

hetsurval 

 

Intervju. 

Individuella 

fenomeno-

logiska 

djupintervjuer 

Metod-

analys 

enligt 

Creswell 

(2007) 

I resultatet återfanns 

delar som berörde 

rädsla, fara, 

frustration och 

otillfredsställelse hos 

sjuksköterskan när 

de interagerade med 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Detta skulle kunna 

bero på bristande 

erfarenhet och 

kunskap av 

patientgruppen. 

 Reed F, Fitzgerald L. 

Australien, 2005. 

The mixed 

attitudes of nurse's 

to caring for 

people with mental 

illness in a rural 

general hospital. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till patienter 

med psykisk ohälsa 

på ett mindre 

allmänsjukhus. 

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Stratifierat 

slumpmässigt 

urval. 

Semi-

strukturerad 

intervju. 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

enligt 

Burnard 

(1991) 

Fyra grupper av 

attityder 

identifierades i 

studien. 

Sjuksköterskor 

upplevde det inte 

alltid som att det 

ingick i deras roll att 

även vårda den 

psykiska sjukdomen, 

rädsla ledde till 

undvikande av 

patientgruppen, 

trygghet från 

utbildning och stöd 

ledde till mera 

positiva attityder 

samt att majoriteten 

uppgav 

otillräcklighet och 

att de hade svårt att 

hjälpa patienterna. 
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Švediene L, 

Jankauskiene L, 

Kusleikaite M, 

Razbadauskas A. 

Litauen, 2009. 

Competence of 

general practice 

nurses caring for 

patients with 

mental health 

problems in the 

somatic 

departments. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

allmän-

sjuksköterskans 

kompetens vid vård 

av patienter med 

psykisk ohälsa på 

somatiska 

avdelningar. 

Beskrivan-

de och 

jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

Konsekutivt 

urval 

Enkät med 29 

frågor varav 8 

handlade om 

attityd mot 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Korrelation

s-analys 

med 

Spearman´s 

och 

Kendall’s 

Studien pekar på att 

majoriteten av de 

tillfrågade 

sjuksköterskorna 

anser sig ge samma 

vård till alla 

patienter, oavsett 

psykisk ohälsa. 98,4 

% anser dock att de 

skulle ha en ännu 

mer positiv syn på 

gruppen om de hade 

mer kunskap. Nästan 

hälften av de 

tillfrågade ansåg sig 

lösa konflikter som 

uppstod genom 

medicinering. 

Zolnierek C.D, 

Clingerman E.M.  

USA 2012. 

 

A medical-surgical 

nurse's perceptions 

of caring for a 

person with severe 

mental illness. 

Utforska en medicin 

- kirurg 

sjuksköterskas 

upplevelse av 

vårdandet av en 

svårt psykiskt sjuk 

under vistelse på 

allmänsjukhus. 

Beskrivan-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlig-

hets och 

strategiskt 

urval 

 

Intervju, semi-

strukturerad 

 

Induktiv 

innehålls 

analys. 

Resultatet påvisar 

fyra kategorier. 

Spänd känsla i 

mötet, rädsla och 

risktänkande.   

Obekväm, känna sig 

oförberedd och ha 

dålig förståelse för 

personen och 

sjukdomen. Brist på 

professionell 

tillfredställelse, en 

känsla av hopp-

löshet. Attityd till att 

patientkategorin är 

svår och jobbig. 
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Bilaga 2. Litteraturstudiens ingående artiklar sammanfattat i undersökningsgrupp och bortfall. 

 

 Författare/år/land 

 
Titel Undersökningsgrupp Bortfall 

Ahern L, Stone J, Sharpe 

M C, 

Skottland, UK. 2009. 

 

Attitudes of 

neuroscience nurses 

toward patients with 

conversion symptoms. 

n=68 sjuksköterskor 

inom neurologi. 

85 % av dessa var 

kvinnor. 

Medelåldern var 34 år. 

Respons  

67 % 

 

Arnold M, Mitchell T,  

UK, 2008. 

Nurse´s perceptions of 

care received by older 

people with mental 

health issues in an 

acute hospital 

environment 

n= 14 sjuksköterskor 

inom akutsjukvården. 

Kön, ålder och 

erfarenhet angavs ej. 

60 sjuksköterskor 

kontaktades. Ej angivet 

hur de 14 har valts. 

Arvaniti A, Samakouri M, 

Kalamara E, Bochsou V, 

Bikos C, Livaditis M.  

Grekland, 2009 

Health service staff´s 

attitudes towards 

patient with mental 

illness. 

n= 130 sjuksköterskor 

Studien utfördes på åtta 

olika avdelningar. 

86,8% kvinnor och 

13,2% män. 81,1 % var 

över 30 år. 

Svars-frekvens 75,2 % 

(både läkare och sjuk-

sköterskor)  

Atkin K, Holmes J, 

Martin C. UK 2005. 

Provision of care for 

older people with co-

morbid mental illness 

in general hospitals: 

general nurses' 

perceptions of their 

training needs. 

n=19 sjuksköterskor på 

olika avdelningar på ett 

akutsjukhus. 

17 kvinnor och 2 män. 

Ingen ålder eller 

erfarenhet angavs. 

Bortfall ej beskrivet. 

Björkman T, Angelman 

T, Jonsson M.  

Sverige, 2008. 

 

Attitudes towards 

people with mental 

illness: a cross-

sectional study among 

nursing staff in 

psychiatric and 

somatic care. 

n=44  

Sjuksköterskor från en 

somatisk avdelning  

22-63 år med i medel 

sju års erfarenhet. 

 54 kvinnor och 15 män. 

80 % svarsfrekvens i 

hela gruppen, d.v.s. 

både psykiatriska och 

somatiska sjuk-

sköterskor. 

 

 Kerrison S.A., Chapman 

R.  

Australien 2007. 

 

What general 

emergency nurses 

want to know about 

mental health patients 

presenting to their 

emergency 

department. 

n=5   

Kön och ålder angavs 

ej. 

6 mån till mer än 15 års 

erfarenhet hos 

deltagarna. 

Bortfall ej beskrivet. 

 

MacNeela P, Scott P.A, 

Treacy M, O`Mahony R.  

Irland 2012. 

 

 

A risk to himself: 

attitudes toward 

psychiatric patients 

and choice of 

psychosocial 

strategies among 

n=13 kvinnliga 

sjuksköterskor som 

arbetar på medicin- 

kirurgisk avdelning. 

Sex sjukhus på 

landsbygden, sju från 

Bortfall beskrivs ej, 
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nurses in medical-

surgical units. 

sjukhus i stadsmiljö. 

Ingen ålder angavs. 

Erfarenhet: 

3 st. ˂ 5år 

4 st. 6-9 år 

6 st. ≥ 10 år 

Mavundla, TR.  

Sydafrika, 2000 

Professional nurses' 

perception of nursing 

mentally ill people in 

a general hospital 

setting. 

n=12 sjuksköterskor 

från sex avdelningar på 

ett större allmänsjukhus 

med minst två års 

erfarenhet. Ålder och 

kön angavs ej. 

Bortfall beskrivs ej. 

McDonald DD, Frakes M, 

Apostolidis, Armstrong 

B, Goldblatt S, Bernardo 

D. USA, 2003. 

Effect of a Psychiatric 

Diagnosis on Nursing 

Care for 

Nonpsychiatric 

Problems 

n=60 sjuksköterskor 

inom medicin och 

kirurgi.  Medelåldern 

var 37,7 år och 93,3 % 

var kvinnor. Erfarenhet i 

medel 10,9 år. 

Inget bortfall 

Poggenpoel M , Myburgh  

CPH, Morare M.N.  

Sydafrika 2011 

 

 

 

Registered nurses' 

experiences of 

interaction with 

patients with mental 

health challenges in 

medical wards in 

Johannesburg. 

n=8 kvinnliga 

sjuksköterskor, 30-50 år 

med minst 1 års 

erfarenhet. Samt 

erfarenhet av att arb. 

med patienter med 

psykisk ohälsa. 

Bortfall beskrivs ej. 

 Reed F, Fitzgerald L. 

Australien, 2005. 

The mixed attitudes of 

nurse's to caring for 

people with mental 

illness in a rural 

general hospital. 

n=10 sjuksköterskor. 

Kön, ålder och 

erfarenhet angavs ej. 

Bortfall beskrivs ej. 

Švediene L, Jankauskiene 

L, Kusleikaite M, 

Razbadauskas A. 

Litauen, 2009. 

Competence of 

general practice nurses 

caring for patients 

with mental health 

problems in the 

somatic departments. 

n= 128 sjuksköterskor 

från olika sju somatiska 

avdelningar med minst 

1 års arbetserfarenhet. 

Medelålder 40 år. Kön 

angavs ej. 

Svarsfrekvens 

96,4 %. 

Zolnierek C.D, 

Clingerman E.M.  

USA 2012. 

 

A medical-surgical 

nurse's perceptions of 

caring for a person 

with severe mental 

illness. 

n= 1 sjuksköterska. 

Sjuksköterskan var 26 

år och 4 års erfarenhet 

på medicin-kirurgisk 

avdelning. 

Bortfall beskrivs ej. 

 

 

 


