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Det sker en underbehandling av somatiska åkommor som kan leda till ökad dödlighet hos patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. Det är därför av vikt att beskriva sjuksköterskors attityder till patientgruppen för att 

utvärdera eventuell påverkan på omvårdnaden. Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metoden utgick ifrån en litteraturstudie baserad på Polit och Beck nio-

stegsmodell. Totalt tio artiklar valdes efter databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Samtliga artiklar 

svarade mot syftet samt genomgick kvalitetsgranskning. Under databearbetning uppstod tre huvudteman och sex 

tillhörande underteman. Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna hade en avståndstagande attityd, 

då de inte såg det som sin yrkesroll att vårda patientgruppen samt fördömde och stigmatiserade patienterna. 

Närmande attityder i form av en omvärderad syn på patientgruppen och till yrkesrollen återfanns hos vissa 

sjuksköterskor. Ett fåtal sjuksköterskor hade en tillmötesgående attityd som uttrycktes genom en vilja att hjälpa 

och tilltro till patienters förmåga till återhämtning. Slutsatsen av utförd litteraturstudie var att majoriteten av 

sjuksköterskorna hade avståndstagande attityder till patienter med psykisk ohälsa vilket ledde till bortprioritering 

av främst psykisk omvårdnad. Närmande attityder framträdde efter nära kontakt med patientgruppen. 

Tillmötesgående attityder framstod då sjuksköterskorna visade förståelse och ett ickedömande förhållningssätt. 
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Introduktion  

Den psykiska ohälsan har under en lång tid ökat både i Sverige och internationellt.  

Psykisk ohälsa räknas som ett av de största folkhälsoproblemen, cirka 20 procent av Sveriges 

vuxna befolkning kan någon gång drabbas under sitt yrkesverksamma liv (Socialstyrelsen 

2015). Ökningen av den psykiska ohälsan i Sverige ses hos båda könen, men främst hos unga 

kvinnor. Allt fler vårdas på sjukhus på grund av psykisk ohälsa i form av självmordsförsök, 

depression eller ångest (Socialstyrelsen 2009). Attityder hos sjuksköterskor till psykisk 

ohälsa, det psykiska lidandet och sig själv i yrkesrollen ses som viktiga aspekter för 

omvårdnaden som ges (Skärsäter 2014). Vid vårdandet av patienter med psykisk ohälsa är det 

även av vikt att sjuksköterskor har en helhetssyn på patienten och hens hälsa (Socialstyrelsen 

2014).  

Psykisk hälsa  
Hälsa utifrån ett holistiskt synsätt utgår ifrån en helhetssyn samt hur individen uppfattar sin 

hälsa och hens förmåga till att hantera psykiska, fysiska och miljömässiga faktorer (Medin & 

Alexanderson 2009). Den psykiska hälsan ses som en del av individens hälsa och 

välbefinnande (World Health Organization [WHO] 2013). Nuvarande forskning visar på att 

det inte finns en enhetlig definition på vad psykisk hälsa är eller hur den skall definieras.  

De fyra vanligaste definitionerna har lyfts fram av Manwell et al. (2015) och bedömts av 50 

personer som arbetar med psykisk hälsa i åtta olika länder. Studien visar på att den mest 

föredragna definitionen är framtagen av "Public Health Agency of Canada [PHAC]":  

Mental health is the capacity of each and all of us to feel, think, act in ways that 

enhance our ability to enjoy life and deal with the challenges we face. It is a 

positive sense of emotional and spiritual well-being that respects the importance 

of culture, equity, social justice, interconnections and personal dignity. (PHAC 

2014, s.1) 

Deltagarna föredrog även definitionen av psykisk hälsa ifrån "WHO" (Manwell et al. 2015): 

Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her 

own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 

is able to make a contribution to his or her community. (WHO 2014, s.1)  

Psykisk hälsa ses i dagsläget främst utifrån ovanstående definitioner, trots att vissa 

meningsskiljaktigheter finns gällande dessa. Det finns en önskan om att en framtida definition 

gällande psykisk hälsa även skall involvera en enhetlig bild av aspekter befarande mänskliga 

rättigheter, politik, ekonomi och ekosystem (Manwell et al. 2015).      

Psykisk ohälsa  
Definitioner av psykisk ohälsa har förändrats under de senaste 50 åren från att beskriva 

tillstånd som påverkar kognition, emotion och beteende, till att innefatta ett mer holistiskt 

synsätt som beskriver psykisk hälsa och dess vikt för den övergripande hälsan (Manderscheid 

et al. 2010). Det finns i nuläget svårigheter i att definiera psykisk ohälsa. Då psykisk ohälsa 

innefattar allt ifrån psykiska sjukdomar som psykos eller depression till mindre utbredda 

psykiska besvär som oro, ångest eller sömnproblem. Det som sammanför psykisk ohälsa är att 

det utgör ett personligt lidande för individen, oberoende av närvaro eller frånvaro av ställd 

psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 2005).  

Psykisk ohälsa betraktas utifrån flera perspektiv där individens besvär eller sjukdom kan ses i 

ett kontinuum mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Två perspektiv beskriver synen på 
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psykisk ohälsa, den ena utifrån en hälsodimension och den andra ifrån en sjukdomsdimension. 

Inom hälsodimensionen är individens subjektiva upplevelse av sina psykiska besvär i 

centrum. Individens miljö, livsstil och förmåga att hantera olika stressfaktorer ses även vara 

av vikt för upplevelsen av den egna psykiska hälsan. Sjukdomsdimensionen distanserar 

däremot individens egenförmåga till att påverka besvären eller sjukdomen. Den psykiska 

ohälsan uppfattas utifrån sjukdomsdimensionen som något orsakat av biologiska faktorer 

förknippat med ärftlighet. Ohälsan behöver därför behandlas för att personen skall betraktas 

som frisk (Socialstyrelsen 2005).  

Ottosson (2015) påtalar även svårigheten med att definiera psykisk ohälsa. Den psykiska 

ohälsan kan inte endast ses utifrån sjukdomsdimensionen, utan i vissa fall ses utifrån 

psykosociala faktorer relaterat till individ- och samhälle. Kriterierna för psykisk ohälsa kan 

innefatta biologiska förändringar i hjärnan med en medicinsk betydelse samt psykiska 

symtom med varierande svårighetsgrad. Stark sjukdomskänsla hos individen på grund av den 

subjektiva upplevelsen och lidandet kan även enskilt ses som ett tillräckligt kriterium för 

psykisk ohälsa. Ottosson (2015) menar trots detta att en betydande funktionsnedsättning som 

berör förmågan att fungera i samhället, utan att samtidig förändring i hjärnan eller ett 

subjektivt lidande förekommer, kan vara ett tillräckligt kriterium för psykisk ohälsa.  

En bedömning utifrån ovanstående kriterier kan i sin tur genomföras för att förklara 

individens behov av vårdinsatser så som sjukskrivning och sjukpension.    

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2012) påtalar svårigheten att urskilja patienter 

med psykisk ohälsa. Utifrån klinisk verksamhet ses individer med schizofreni, 

schizofreniliknande tillstånd, bipolär sjukdom, långvarig depression, personlighetsstörning, 

neuropsykiatriskt tillstånd eller dessa i kombination med samtidigt beroende som en del av 

patientgruppen. Enligt Nationell psykiatrisamordning (2012) ses tillstånd så som missbruk-

/beroende-problematik, psykisk utvecklingsstörning, psykiatriska tillstånd med övergående 

natur eller demenssjukdomar inte som psykisk ohälsa.  

Attityder  
Begreppet attityd innebär individens inställning till en annan människa, beteenden eller 

föremål. Attityden kan påverkas av individuella faktorer som tidigare erfarenheter, 

övertygelser, uppväxt eller kulturen som individen befinner sig i (Dimbleby & Burton 2010). 

En attityd kan ses som ett gensvar på en människa, objekt eller situation (Altmann 2008). 

Attityder utifrån olika definitioner funna i litteraturen beskriver attityder som ett medvetet 

eller ickemedvetet mentalt tillstånd, en värdering, tro eller känsla. De ses därför bestå utav en 

kognitiv-, affektiv- och beteendekomponent (Altmann 2008). Attityder riktade mot andra 

människor baseras på den upplevda känslan av vänskap eller fientlighet och kan ge upphov 

till antingen en positiv eller negativ attityd gentemot den andra (Altmann 2008; Dimbleby & 

Burton 2010). En förändring av individens attityder kan uppstå då ny information och nya 

situationer uppkommer, vilket leder till att attityder förändras eller förstärks. Möjliga risker 

med attityder är att de kan leda till många och varierande konsekvenser då de kan fungera 

som en förutbestämmelse till beteende eller handling. Individer behöver dock inte alltid agera 

utifrån sina attityder, men kan utifrån dessa vara mer benägna till ett visst agerande (Altmann 

2008).  

Stereotypisering och stigmatisering  

Stereotyper kan användas för att klassificera människor i kategorier så som ras, ålder, kön och 

klass (Dimbleby & Burton 2010). Stereotypisering kan fördelaktigt användas som en snabb 

och ofarlig bedömning av en individ. Den är just ofarlig om den används under en kort period 

eller utifrån en positiv vinkling. Stereotyper kan däremot användas destruktivt i form av att 
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kritiskt bilda en permanent negativ fördom av en individ eller grupper (Dimbleby & Burton 

2010). Stereotypisering spelar en avgörande roll för uppkomsten av stigmatisering av 

individer med psykisk ohälsa i samhället. Då den kan fungera som en utlösande faktor för 

negativa känslomässiga och diskriminerande reaktioner (Schomerus et al. 2012).  

Stigma används som benämning på en egenskap som är nedvärderande (Goffman 2008). 

Stigmatisering kan ses utifrån tre olika sätt. Kroppslig stigmatisering som rör uppenbara 

fysiska missbildningar, stigmatisering av olika svagheter i individens karaktär (t.ex. 

arbetslöshet) samt stambetingad stigmatisering så som nedvärdering av ras, nationalitet eller 

religion. Det handlar dock inte endast om en egenskap utan om relationer mellan människor 

och den sociala utstötningen som kan utvecklas ifrån stereotyper (Goffman 2008).  

Somatisk vård till patienter med psykisk ohälsa     
Patienter med psykisk ohälsa är troligen i större behov av somatisk vård. Det ställs därför krav 

på att sjuksköterskor ser patienter utifrån en helhetssyn (Socialstyrelsen 2014). Det finns en 

större risk för andra somatiska åkommor så som cancer samt hjärt- och kärsjukdomar för 

individer med psykisk ohälsa (Organisation for Economic Co-operation and Development 

[OECD] 2014). Risken med flera psykiatriska diagnoser, samt användandet av antipsykotiska 

läkemedel är exempelvis övervikt, diabetes eller rubbning av blodfetter. Möjliga orsaker som 

bidrar till de somatiska åkommorna kan bero på ohälsosamma levnadsvanor. Svårigheter att 

införskaffa, förstå och använda sig utav information gällande sin egen hälsa kan även 

förekomma vid samtidig psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2014).  

En ökad dödlighet förekommer hos patientgruppen vid behandlingsbara sjukdomar till 

skillnad från övriga samhället (Socialstyrelsen 2013). Individernas ökade dödlighet påverkas 

av samtidig somatisk sjukdom samt en senare upptäckt och en sämre vård av den somatiska 

ohälsan (Socialstyrelsen 2014). Enligt OECD (2014) kan den försämrade fysiska hälsan hos 

individer med ställd psykiatrisk diagnos generellt sett förkorta medellivslängden med 20 år. 

Patienter med psykisk ohälsa får i lägre utsträckning rekommenderad somatisk behandling i 

form av exempelvis kranskärlsröntgen (Socialstyrelsen 2014) och PCI vid hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen 2011). Underbehandling av patienternas somatiska hälsa, inom somatisk 

vård, beror dels på grund av bristande kompetens om psykisk ohälsa samt en strikt uppdelning 

av psykiatrisk och somatisk vård (Socialstyrelsen 2015). Patienter med psykisk ohälsa kan 

även ha svårt att komma i kontakt med vården på grund av sin livssituation i form av 

exempelvis begränsad ekonomi och/eller bristande tillgång till transportmedel (Nankivell et 

al. 2013). 

Socialstyrelsen (2014) påtalar att det kvarstår behov av stora förbättringar gällande 

omhändertagandet av individer med psykisk ohälsa och deras somatiska hälsa. SKL (2012) 

har framfört en handlingsplan, 2012-2016, för Sveriges kommuner och landsting som belyser 

den gemensamma uppgiften som finns gällande sjukvård och sociala insatser som skall 

erbjudas och ges till individer med psykisk ohälsa. De uppsatta målen med handlingsplanen 

innefattar delar som berör minskad förekomst av självskadebeteende, självmord samt minskad 

dödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter med psykisk ohälsa.  

Lagstadgat skall även kommuner och landsting följa Sveriges grundlag och Hälso- och 

sjukvårdslagen: 

Utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen (SFS 1974:152) kapitel 1 

 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika  

 värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1997:142)  
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 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. 

 Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso-  

och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142). 

Utifrån The International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor skall 

sjuksköterskan arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt för att främja en jämlik vårdmiljö (ICN 

2011). Sjuksköterskan har som enskilt ansvar att främja de mänskliga rättigheterna,  

i samarbete med resten av samhället. Vilket uppfylls genom att vara respektfull, lyhörd, visa 

medkänsla, trovärdighet och bevara integriteten.  

Tidigare forskning  
En studie som utfördes i fem europeiska länder gällande sjuksköterskors attityder till patienter 

med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård visar på en generellt positiv attityd (Chambers et al. 

2010). Behov av mer forskning gällande attityder till patienter med psykisk ohälsa i 

primärvård ses, då det kan vara av vikt att utvärdera om och hur attityder kan påverka 

omvårdnaden som ges. Forskningen kan även användas som försäkran till att patienter med 

psykisk ohälsa får en värdig, respektfull och effektiv behandling i en etisk vårdmiljö 

(Chambers et al. 2010).  

Inom medicin- och kirurgiavdelningar upplever sjuksköterskor praktiska utmaningar med att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa utmaningar upplevs vanligen i samband med 

behandling av patientgruppen inom den icke-psykiatriska vårdmiljön (Alexander et al. 2015). 

Ross och Goldner (2009) påtalar en negativ och diskriminerande attityd till psykisk ohälsa 

inom sjuksköterskeprofessionen. Negativa attityder återfanns inte endast mot patienter utan 

även mot kollegor med psykisk ohälsa. Arbete inom psykiatrin sågs innebära en lägre status 

inom sjuksköterskeprofessionen. Ross och Goldner (2009) menar vidare att det därför är 

väsentligt att reflektera över attityderna till psykisk ohälsa för att kunna skapa bestämda 

åtgärder som minimerar stigmatisering och diskriminering inom professionen.  

Problemformulering  
Då den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som ökar både internationellt och nationellt 

ses patienter med psykisk ohälsa i större utsträckning inom den somatiska vården. 

Rekommenderad behandling erbjuds dock i lägre utsträckning inom den somatiska vården till 

patientgruppen, trots deras ökade vårdbehov. Till följd av underbehandling av patienternas 

somatiska åkommor och individuella förutsättningar löper individer med psykisk ohälsa en 

ökad risk att dö i förtid. Inom psykiatrisk vård har sjuksköterskor generellt en positiv attityd 

till patienter med psykisk ohälsa. En beskrivning av sjuksköterskors attityder till 

patientgruppen i somatisk vård behövs för att utvärdera attitydernas möjliga påverkan på 

omvårdnad. Ytterligare forskning kan även lägga grunden för en försäkran till att patienter 

med psykisk ohälsa får en värdig, respektfull och effektiv behandling i en etisk vårdmiljö. 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. 
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Metod 
En litteraturstudie har genomförts med syftet att beskriva sjuksköterskors attityder till 

patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård. En litteraturstudie beskrivs enligt Polit och 

Beck (2012) som en kritiskt granskad sammanfattning av relevant forskning för att besvara 

valt forskningsområde, oftast för att belysa problemformuleringen i dess sammanhang. 

Utifrån formulerad forskningsfråga utvecklas en plan för datainsamling. Data analyseras och 

tolkas för att slutligen leda till ett nedskrivet resultat (Polit & Beck 2012).  

Litteraturstudien var utformad utifrån Polit och Beck (2012) nio-stegsmodell (Figur 1). 

Litteratursökning 

Efter utformning av problemformulering och syfte (steg 1, Figur 1) valdes inklusions-

/exklusionskriterier, sökord och databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature [CINAHL], Medical Literature On-Line [MEDLINE] (via PubMed),  

samt Psychology Information [PsycINFO] ut (steg 2, Figur 1). Databaserna CINAHL och 

MEDLINE/PubMed med deras breda utbud av omvårdnadsforskning ses som två av de största 

databaserna som är användbara för forskning genomförd av sjuksköterskor (Polit & Beck 

2012). PsycINFO innehåller forskning gällande ämnet psykologi, vilket ses som potentiellt 

relevant vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012).   

Utifrån problemformulering och syfte, samt valda sökord och databaser kombinerades 

sökorden för att söka och identifiera relevanta primärkällor (steg 3a, Figur 1).  

Sökningarna genomfördes under januari 2016. Genomförda sökval dokumenterades (steg 3b, 

Figur 1) i tabell och löpande text.   

I CINAHL användes "Headings" för att finna artiklar inom intresseområdet och för att 

besvara syftet. "Headings" som valdes var "Nurse attitudes", "Attitude to mental illness" och 

"Nursing care". Sökorden "Mental illness" och "Somatic care" lades till med fritext på grund 

av frånvaro av valbara "Headings". "Major concept" tillfördes sökorden "Attitude to mental 

illness" och "Nurse attitudes" för att finna artiklar där dessa var en del av huvudämnet.  

Till sökordet "Nursing care" lades "+Explode" till för att finna artiklar som berörde ämnet 

oavsett utsträckning. Sökorden "Nurse attitudes" och "Mental illness" kombinerades.  

1. 
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formulering 
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2.  

Utforma 
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3a.  

Söka och 

identifiera 

relevanta 

primärkällor 

3b.  

Dokumentera 

sökval och 

genomförande 

 

4a.   

Sålla i  

artiklarnas 

relevans och 

lämplighet 

 

4b.  

Sortera bort 

irrelevanta 

och olämpliga 

artiklar 

 5a.  

Läs igenom 

artiklarna 

 5b.  

Identifiera 

nya 

referenser 

och 

material 

 

6. 

Sammanfatta 

och koda data 

från 

artiklarna 

 

7.  

Kritiskt 

granska 

artiklarna 

 

8.  

Analysera, 

integrera 

information 

och leta efter 

teman 

9.  

Förbered 

resultatet 

genom en 

kritisk 

sammanfattning 

 Figur 1. Författarnas översättning av Polit och Beck (2012) nio-stegsmodell. 
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Till samma kombination lades sökordet "Somatic care" för att beskriva sjuksköterskors 

attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård. En kombination mellan "Attitude to 

mental illness" och "Nursing care" utfördes. Även till den här kombinationen lades "Somatic 

care" till (se Tabell 1). 

Medical Subject Headings [MeSH] användes i PubMed för att finna artiklar inom olika 

samlingstermer i MEDLINE. MeSH-termer som valdes var "Attitude", "Nurses" samt 

"Nursing care". Sökorden "Mental illness" och "Somatic care" togs fram med fritext tillföljd 

av bristen av MeSH-termer. Inledningsvis kombinerades "Attitude" med "Nurses. 

Kombinationen utökades med "Mental illness", vilket begränsade antalet sökträffar.  

Sökorden "Attitude", "Mental illness" och "Nurses" kombinerades tillsammans med OR 

"Nursing". Sökordet "Somatic care" lades till kombinationen, för att söka efter artiklar 

gällande somatisk vård (se Tabell 2). 

I PsycINFO valdes "Thesaurus"-termer för att precisera sökningen till ämnen gällande 

"Mental illness (attitudes toward)", "Nurses" och "Nursing". Sökordet "Somatic care" lades 

till med fritext, då "Thesaurus"-term saknades. "Mental illness (attitudes toward)" söktes som 

"Major concept", "Nurses" och "Nursing" söktes med "+Explode". "Thesaurus"-termerna 

"Mental illness (attitudes toward)" och "Nurses" kombinerades.  Sökordet "Mental illness 

(attitudes toward)" kombinerades sedan med "Nursing". De båda kombinationerna samlades 

sedan under en och samma sökning med hjälp av parenteser och OR. "Mental illness 

(attitudes toward)", "Nurses" OR "Nursing" och "Somatic care" utgjorde den sista sökningen 

för att finna artiklar involverande syftet (se Tabell 3).      

Inom sökningar i samtliga databaser förekom dubbletter, både interna och externa. Interna 

dubbletter innefattar artiklar som förekom inom en och samma databas. Medan externa 

dubbletter syftar till artiklar som återfanns i en utomstående databas. En begränsning av 

samtliga sökningar utfördes med hjälp av redan formulerade inklusions- och 

exklusionskriterier (utifrån steg 2, Figur 1) för att leda till genomfört urval (se Tabell 1-3).  

Inklusionskriterier  
Artiklar som inkluderades var vetenskapligt granskade (peer reviewed), skrivna på svenska 

eller engelska samt publicerade 2005-01-01 till 2015-12-31. Artiklarna involverade 

sjuksköterskor inom den somatiska vården. 

Exklusionskriterier   
Artiklar som exkluderades var tidigare litteraturstudier (reviews eller metasynthesis) samt 

studier rörande barn under 18 år. Artiklar gällande patientgrupper nära förknippat med 

psykisk ohälsa; individer med missbruk/beroendeproblematik, psykisk utvecklingsstörning, 

psykiatriska tillstånd med övergående natur eller demenssjukdomar exkluderades utifrån 

Nationell psykiatrisamordning (2012) definition.   
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CINAHL Sökord Antal 

träffar 

Urval I Urval II Urval III 

S1 (Heading) "Nurse attitudes" 

+ Major Concept 

 10,877    

S2 (Fritext) "Mental illness" 17,159    

S3 (Heading) "Attitude to mental 

illness" 

+Major concept 

1,570    

S4 (Heading) "Nursing care"   

+ Explode 

216,971 

 

   

S5 (Fritext) "Somatic care" 894    

 S1 AND S2^ 100 22 7 5 

 S1 AND S2 AND S5^ 1 1 (1*) 0 0 

 S3 AND S4^ 85 10 (6*) 1 1 

 S3 AND S4 AND S5 0    

Totalt   33 8 6 

^ Peer reviewed, 2005-2015. * Interna dubbletter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed  

PubMed Sökord Antal träffar Urval I Urval II Urval III 

S1 (MeSH) "Attitude" 284,060    

S2 (MeSH) "Nurses" 74,931    

S3 (Fritext) "Mental 

illness" 

1,050 929    

S4 (MeSH) "Nursing care" 121,731    

S5 (Fritext) "Somatic care" 5,160    

 S1 AND S2^ 5392    

 S1 AND S2 

AND S3^ 

280 8 (3**) 1 1 

 S1 AND S3 

AND S2 OR 

S4^ 

31,578    

 S1 AND S3 

AND S2 OR 

S4 AND S5^ 

30 2 (1**) 0 0 

Totalt   10  1 1 

^ Peer reviewed, 2005-2015. ** Externa dubbletter. 
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Tabell 3. Databassökning i PsycINFO 

PsycINFO Sökord Antal träffar Urval I Urval II Urval III 

S1 (Thesaurus) "Mental illness 

(attitudes 

toward)"  

+Major concept 

2,654    

S2 (Thesaurus) "Nurses" 

+ Explode 

25,444    

S3 (Thesaurus) "Nursing" 

+Explode 

17,312    

S4 (Fritext) "Somatic care" 3,241    

 S1 AND S2^ 20    

 S1 AND S3^ 10    

 (S1 AND S2) 

OR (S1 AND 

S3)^ 

20 6 (2**) 1 1 

 S1 AND S2 

OR S3 AND 

S4^ 

36 

 

 

6 (3*) (3**) 0 0 

Totalt   12  1 1 

^ Peer reviewed, 2005-2015. * Interna dubbletter. ** Externa dubbletter. 

 

Tabell 4. Manuell sökning utförd parallellt med urval 2 

Manuell sökning    Urval II Urval III 

Efter granskning  

av artiklarnas 

litteraturlistor^ 

   2 2 

Totalt    2 2 

^ Peer reviewed, 2005-2015. 
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Urval 

Urval 1  

Efter genomförd databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO lästes samtliga 552 

artiklars titlar och abstract igenom (steg 4a, Figur 1). Genomläsning av titlar och abstract kan 

göras för att styrka deras relevans till syftet (Polit & Beck 2012). Granskning av artiklarnas 

titlar och abstract resulterade i 55 artiklar varav 19 var dubbletter, detta resulterade i 36 

artiklar som var relevanta och lämpliga för syftet i första urvalet. Artiklar som exkluderades 

(steg 4b, Figur 1) belyste inte formulerat syfte samt rörde endast yrken utöver 

sjuksköterskeprofessionen. 

Urval 2  

Samtliga artiklars metod och resultat lästes igenom enskilt (steg 5a, Figur 1) och jämfördes 

med litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklars metod och resultat lästes igenom tillsammans 

och jämfördes med syftet för att skapa en sammanfattning och kodning av data ifrån artiklarna 

(steg 6, Figur 1). Sammanlagt granskades 36 artiklar varav 10 valdes ut under andra urvalet 

(se Tabell 1-3). Majoriteten av artiklar som exkluderades berörde psykiatrisk, rättpsykiatrisk 

vård eller i de fall då sjuksköterskors attityder inte framgick ifrån övriga professioners 

attityder i framfört resultat. 

Manuell sökning  

Eventuella nya primärkällor ifrån artiklarnas referenslistor som kunde besvara 

litteraturstudiens syfte söktes upp av författarna parallellt med urval två (steg 5b, Figur 1). 

Totalt två artiklar söktes fram med manuell sökning (se Tabell 4) samt jämfördes med syftet 

för att sammanfatta och koda artiklarnas data (steg 6, Figur 1). Från den manuella sökningen 

valdes samtliga två artiklar ut till det tredje urvalet.      

Urval 3  

Samtliga 12 artiklar, tre kvantitativa och nio kvalitativa, genomgick kritisk granskning (steg 7, 

Figur 1) för att deras kvalitet skulle säkerställas. Den kritiska granskningen utfördes med 

hjälp av Polit och Beck (2012) granskningsmallar: "Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report", och "Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report". Totalt två artiklar exkluderades. En artikel exkluderades då den inte hade synlig 

forskningsprocess och den andra då den involverade endast en deltagare. Artiklar som valdes 

ut efter sista urvalet bestod av sammanlagt 10 artiklar (se Tabell 1-4) varav tre kvantitativa 

och sju kvalitativa (se bilaga 2). 

Databearbetning 

Utifrån Polit och Beck (2012) analyseras och sammanfattas alla artiklar genom att identifiera 

olika mönster och teman (steg 8, Figur 1). Artiklarna numrerades från 1-10, för att minska 

risken för eventuella förväxlingar. Studiernas resultat lästes igenom enskilt av författarna som 

försäkran till att viktig data inte gick förlorad. För att styrka objektiviteten i tolkning av data 

kan genomläsning ske enskilt av två eller fler personer för att en överensstämmelse gällande 

datans riktighet, relevans eller mening skall fastställas (Polit & Beck 2012).  

Relevanta stycken, meningar och citat som speglade formulerat syfte markerades under 

genomläsning och diskuterades sedan mellan författarna. Delar som efter diskussion 

överensstämde med formulerat syfte skrevs ned på numrerade lappar. Resultatet förbereddes 

genom en sammanfattning av de relevanta delarna i tre huvudteman (steg 9, Figur 1).  

De numrerade lapparna med gemensamt mönster lades i högar för att kombineras ihop till 

olika underteman. Under diskussion ommöblerades dessa utdrag ett flertal gånger för att bilda 

relevanta och välavgränsade teman där samtliga utdrag tog plats. Åtta underteman växte fram 
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och vid ytterligare diskussion reducerades dessa till sju underteman som beskrev 

litteraturstudiens resultat.        

Forskningsetiska ställningstaganden  
Vid genomförandet av litteraturstudien har artiklar som använts varit godkända av etisk 

kommité för att undvika ett oetiskt framfört resultat. Artiklar som har granskats av etisk 

kommité godkänns då studiedeltagarna har behandlats etiskt korrekt och risken för 

snedvridning av data är minimal (Polit & Beck 2012). Studierna som valdes redovisades 

utifrån litteraturstudiens syfte. Tidigare studier inom ämnesområdet har använts 

sanningsenligt, utan plagiering. För att minimera risken för feltolkning av artiklarna redovisas 

citat på originalspråk (Polit & Beck 2012). Medveten manipulering, förfalskning eller 

plagiering av forskningsmetod, data eller resultat undviks då detta ses som ett forskningsbrott 

(Polit & Beck 2012). Författarnas förförståelse beaktades och avstånd togs ifrån dessa i 

möjligaste mån för att undvika förvrängning av resultatet.  
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● Inte vår  

yrkesroll 

● Stereotypisera  

och fördöma 

● Vi och dem 

Figur 2. Huvudteman och underteman som beskriver attityder till psykisk ohälsa.  

Avståndstagande 

attityder 

● Från fördom till 

förståelse 

● Från deras 

yrkesroll till vår 

● Vilja att hjälpa  

● Tilltro till  

återhämtning 

Närmande 

attityder 

Tillmötesgående 

attityder 

Resultat 
Resultatet är grundat på tio artiklar, tre kvantitativa och sju kvalitativa. Tre av studierna var 

från Europa, två från Afrika, två från Asien, en från Nordamerika och en från Oceanien. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. Den tematiska analysen har resulterat i tre huvudteman: 

"Avståndstagande attityder", "Närmande attityder" och "Tillmötesgående attityder" med 

sammanlagt sju tillhörande underteman (se Figur 2).  

Avståndstagande attityder  

Under detta huvudtema beskrivs avståndstagande attityder hos sjuksköterskor till patienter 

med psykisk ohälsa. Underteman rörande inte vår yrkesroll, stereotypisera och fördöma samt 

vi och dem har växt fram. Dessa innefattar sjuksköterskors ovilja till att hjälpa, 

bortprioritering av psykisk omvårdnad samt en fördomsfull och nedvärderande inställning till 

patienten.  

Inte vår yrkesroll  
Majoriteten av sjuksköterskorna såg inte arbetet med patienter med psykisk ohälsa som en del 

av sin yrkesroll (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Arvaniti et al. 2009; 

Plant & White 2013; Egbe et al. 2014). Ansvaret att hjälpa patienter med psykisk ohälsa 

ansågs ligga hos någon annan än dem själva (Reed & Fitzgerald 2005; Osafo et al. 2012; Egbe 

et al. 2014; Jones et al. 2015). Sjuksköterskor kände sig obekväma med rollen att vårda 

patienter med psykisk ohälsa, dels på grund av osäkerhet till sin kompetens och deras negativa 

uppfattning om patientgruppen (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Plant & 

White 2013). Vissa sjuksköterskor ogillade att ta hand om patienter med psykisk ohälsa och 

hade inte gjort det om de hade haft något val, de såg arbetet som en roll som de inte blivit 

utbildade till att åta sig (Reed & Fitzgerald 2005; Plant & White 2013). En del sjuksköterskor 

vägrade att ge vård till patienter med psykisk ohälsa (Egbe et al. 2014). Trots att 

sjuksköterskor såg sig som outbildade för yrkesrollen att arbeta med patienter med psykisk 

ohälsa prioriterade de inte sådan utbildning (Reed & Fitzgerald 2005; Plant & White 2013).  

 I haven't any formal training here treating patients with mental 

 illness in the ED. Quite frankly, I truly don't think many ED nurses 

 would seek out seminars or conferences on caring for patients with 

 mental illness in the ED, I know it isn't my priority (Plant & White 

 2013, s. 245). 
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Sjuksköterskors syn på att arbetet med patientgruppen inte föll inom deras yrkesroll 

återspeglades i deras bortprioritering av psykisk omvårdnad. Hos sjuksköterskorna har fokus 

varit på den somatiska vården, vilket resulterat i att stöttning av den psykiska hälsan hos 

patienterna bortprioriterats (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Jones et al. 

2015). Sjuksköterskorna prioriterade den fysiska omvårdnaden före den psykiska, då de ansåg 

att de olika arbetsuppgifterna konkurrerade med varandra (Sharrock & Happell 2006; Plant & 

White 2013; Jones et al. 2015). Ett uppgiftsorienterat synsätt, tids- och personalbrist ansågs av 

vissa vara anledningen till hur prioriteringen utformats (Sharrock & Happell 2006; Jones et al. 

2015). Ett antal sjuksköterskor hade en begränsad förståelse för psykisk ohälsa och hade ett 

personligt ogillande till patientgruppen, vilket även här ledde till bortprioritering (Reed & 

Fitzgerald 2005, Plant & White 2013). I vissa fall prioriterades omvårdnad gällande somatisk 

vård och istället för psykisk stöttning användes tvångsmedicinering för att kontrollera 

beteenden (Reed & Fitzgerald 2005).  

A lot of people on a general setting find they don't have... the time that 

it takes to work with someone who's got a mental illness... Do the 

quick in 'Hi how are you?' Walk out the door because they've got so 

many other tasks. In general settings we seem to be very task oriented 

(Sharrock & Happell 2006, s. 13). 

Stereotypisera och fördöma  
Sjuksköterskor hade fördomen att de flesta individer som varit inneliggande inom psykiatrin 

var farliga (Arvaniti et al. 2009). De flesta sjuksköterskorna ansåg att patienter med 

schizofreni var annorlunda än andra samt att de är de allra farligaste inom patientgruppen 

(Björkman et al. 2008). Vårdandet av patienter med psykisk ohälsa sågs hos sjuksköterskorna 

som något de var obekväma med, då patienterna ansågs vara farliga och gav därav en 

anledning för rädsla (Reed & Fitzgerald 2005; Björkman et al. 2008; Osafo et al. 2012). 

Personliga eller yrkesmässiga erfarenheter av våld från individer med psykisk ohälsa kunde 

verka som en bekräftelse och övertygelse till redan förekommande attityder (Reed & 

Fitzgerald 2005). Patienterna sågs som farliga inte endast mot sig själva, utan mot 

vårdpersonal, andra patienter och det övriga samhället (Reed & Fitzgerald 2005; Björkman et 

al. 2008; Osafo et al. 2012). En negativ stereotypisk bild av patienter som våldsamma, 

aggressiva och mordiska fanns hos vissa sjuksköterskor (Reed & Fitzgerald 2005; Osafo et al. 

2012).  

 You do feel frightened. I mean any human would... and some of these 

people are violent too... you got to think of yourself too...(Reed & 

Fitzgerald 2005, s. 251). 

Individer med schizofreni sågs som de mest oförutsägbara bland patienter med psykisk ohälsa 

(Björkman et al. 2008). Vårdandet av patienter med psykisk ohälsa sågs som något besvärligt, 

dels då patientgruppen uppfattades som oförutsägbar, vilket gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att kunna förutsäga patienternas reaktioner (Reed & Fitzgerald 2005; 

Björkman et al. 2008; Osafo et al. 2012; Plant & White 2013). Sjuksköterskor hade 

inställningen att patienter med psykisk ohälsa var svåra att prata med (Reed & Fitzgerald 

2005; Björkman et al. 2008; Plant & White 2013). Vissa sjuksköterskor ansåg att patienter 

med psykisk ohälsa är manipulativa, uppmärksamhets- och tidskrävande (Reed & Fitzgerald 

2005; Plant & White 2013). En del sjuksköterskor trodde att patienter med psykisk ohälsa 

(Plant & White 2013) och vissa som genomgått självmordsförsök (Jones et al. 2015) aldrig 

kunde återhämta sig. Främst patienter med schizofreni betraktades ha sämst möjligheter till 

återhämtning (Björkman et al. 2008). Patienter med psykisk ohälsa ansågs ha besvär som 
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medicinska patienter inte har och de sågs som krävande, utmanande och otacksamma till 

vården (Reed & Fitzgerald 2005; Plant & White 2013).    

 These patients have so many different needs that the medical patient 

doesn't have mostly, time and attention. I just don't feel effective 

anymore because I think they abuse the system. I think these patients 

are a highly manipulative group of people... (Plant & White 2013, s. 

244). 

Vi och dem   

En "vi och dem" mentalitet fanns hos sjuksköterskor vid beskrivandet av patienter med 

psykisk ohälsa. Fraser som "dessa människor" och "vi och dem" användes (Reed & Fitzgerald 

2005; Arvaniti et al. 2009; Osafo et al. 2012; Jones et al. 2015). Stigmatisering och social 

diskriminering av patienterna sågs hos en del av sjuksköterskorna (Arvaniti et al. 2009; Osafo 

et al. 2012; Jones et al. 2015). Åsikter som exkluderade patienter med psykisk ohälsa ifrån 

övriga samhället och uteslöt dessa från mänskliga rättigheter fanns hos vissa av 

sjuksköterskorna. Åsikter så som att individer med psykisk ohälsa inte skall få rösta eller gifta 

sig framkom (Arvaniti et al. 2009). Sjuksköterskorna menade att patienter med psykisk ohälsa 

inte bör vårdas på samma avdelning som övriga patienter (Reed & Fitzgerald 2005; Arvaniti 

et al. 2009; Jones et al. 2015). Vissa sjuksköterskor tog inte avstånd ifrån patienterna, men 

upplevde istället att speciellt äldre och mer erfarna sjuksköterskor valde att stigmatisera och ta 

avstånd från patientgruppen (Sharrock & Happell 2006). En del sjuksköterskor tog avstånd 

ifrån patienterna på grund av negativa uppfattningar (Reed & Fitzgerald 2005). 

 Mmm, keep your distance. Yeah, probably not the best treatment for 

them, but... well it's my way of coping. It's an avoidance issue (Reed 

& Fitzgerald 2005, s. 252).  

Sjuksköterskors kulturella och religiösa tro ledde i vissa fall till stigmatisering av patienter 

som utfört självmordsförsök genom en skuldbeläggande attityd, då självmord ansågs som 

något tabu och straffbart (Osafo et al. 2012; Jones et al. 2015). Självmordsförsök som 

patienter genomfört ledde till att sjuksköterskor depersonaliserade och objektifierade både 

individen och försöket till självmord. Patienterna miste sin sociala roll, sågs som kriminella 

och att de skulle exkluderas ur samhället (Osafo et al. 2012; Jones et al. 2015).   

 Yes, it should be considered a crime so when you attempt and you 

don't die you are put into jail to deter others (Osafo et al. 2012, s. 

695). 

Närmande attityder  

Huvudtemat beskriver närmande attityder hos sjuksköterskor till patienter med psykisk ohälsa 

och vad som kan ligga till grund för dessa. Två underteman kallade från fördom till förståelse 

och från deras yrkesroll till vår har uppstått. Det beskriver avståndstagande attityder som 

förändrats efter positiva erfarenheter eller ökad kunskap om patientgruppen. 

Från fördom till förståelse  

Ett flertal år med arbetserfarenhet av patienter med psykisk ohälsa resulterade hos 

sjuksköterskor i en förmåga att vara icke-dömande till patientgruppen (Björkman et al. 2008; 

Plant & White 2013). Positiva arbetserfarenheter i kombination med ökad kunskap sågs kunna 

leda till förbättrade attityder hos sjuksköterskorna (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & 

Happell 2006; Katakura et al. 2010; Plant & White 2013). De omvärderade sina stereotyper 

och fördomar om patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald 2005; Katakura et al. 
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2010; Plant & White 2013). Sjuksköterskorna beskrev sina tidigare fördomar om patienter 

med schizofreni som våldsamma, vilket skapat en inneboende rädsla hos dem gällande 

patientgruppen. Fördomarna motbevisades dock då patienternas beteende inte motsvarade de 

negativa förväntningar som funnits. Sjuksköterskorna förvånades av patienternas förmåga i 

det dagliga livet och fann en förståelse för patienternas möjlighet att klara sig själva (Katakura 

et al. 2010). 

 When we started home-visits with the clients, we were sure she 

 wouldn't be able to continue to live at home if her mother was not 

 there, but surprisingly, she was capable of managing on her own.  

 I realized that protecting such clients by hospitalization is 

 unnecessary. Now I realize that clients with mental illness can live 

 in the community by themselves, using appropriate community 

 services (Katakura et al. 2010, s. 106). 

En ökad acceptans till patienter med psykisk ohälsa utvecklades hos sjuksköterskor ifrån 

deras förändrade attityder. Ett nära arbete med patienter med psykisk ohälsa ledde även till en 

djupare insikt och förståelse som inte tidigare funnits. Det i sin tur gav upphov till att en mer 

jämlik omvårdnad växte fram utifrån patienternas behov av att känna trygghet och få adekvat 

vård (Katakura et al. 2010; Plant & White 2013). Sjuksköterskor med flerårig arbetserfarenhet 

av patienter med psykisk ohälsa visade på ett öppet förhållningssätt med en förmåga att se 

hela patienten i ett större sammanhang (Plant & White 2013). Sjuksköterskor hade 

uppfattningar gällande patienter med schizofreni och deras förmåga att fatta egna beslut.  

De ansåg till en början att beslut gällande patientens vård behövde fattas av familj eller 

professionella oftast mot hens vilja. Sjuksköterskornas attityd förändrades dock efter att de 

vårdat patienterna, då en ökad medvenhet uppträdde om vikten av att visa respekt till 

patienten vid vårdandet (Katakura et al. 2010).  

Från deras yrkesroll till vår    

Ökad kunskap och erfarenhet ledde till att sjuksköterskor gick från att känna sig osäkra till att 

känna sig mer bekväma med rollen att vårda patienter med psykisk ohälsa och se deras behov 

(Katakura et al. 2010; Plant & White 2013). Arbetsgruppen kring sjuksköterskorna sågs som 

en tillgång till stöttning för att omvärdera attityder till det positiva (Reed & Fitzgerald 2005; 

Sharrock & Happell 2006; Plant & White 2013). Information och stöttning från kollegor inom 

psykiatrin förändrade sjuksköterskors attityder. Stereotypiska attityder om patienter med 

psykisk ohälsa, deras farlighet, minskade efter ökad kunskap och stöttning från kollegor 

(Reed & Fitzgerald 2005). Deras tidigare inställning till att vara oförmögna att vårda 

patientgruppen ändrades då de fick nya färdigheter genom ökad kunskap och förståelse för 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna gick ifrån att ha varit osäkra gällande yrkesrollen till att bli 

mer bekväma med att vårda patientgruppen på den somatiska avdelningen (Reed & Fitzgerald 

2005). Vissa sjuksköterskor uppgav att självreflektion ledde till en förbättrad självsinsikt 

gällande attityder till patienter med psykisk ohälsa. Självinsikten ökade möjligheten att 

förändra sina attityder och i sin tur förmågan att ge bättre vård (Reed & Fitzgerald 2005; 

Sharrock & Happell 2006; Katakura et al. 2010; Jones et al. 2015).   

 At the time I said 'why don't they just take him to [a psychiatric 

 unit]? 'Then I said, 'Don't be so stupid, he's got to be here. This is a 

 stroke ward, he's had a stroke for God's sake!' I said it about 3 times. 

 I was angry... but there's no way I wanted him to go... (Sharrock & 

 Happell 2006, s. 12). 
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Många års arbetserfarenhet ansågs enligt sjuksköterskorna leda till en trygghet i yrkesrollen 

att vårda patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna hade inställningen att de var 

förmögna till att använda flertal omvårdnadsåtgärder för att få patienterna att känna sig 

trygga, bekväma och omvårdade (Plant & White 2013). 

 When I know my patient is responding in a positive way to my 

 intervention, I feel I am making a difference. I think my nursing 

 experience has helped me to be comfortable working with this 

 population of patients (Plant & White 2013, s.244).     

Tillmötesgående attityder  

Detta huvudtema innefattar tillmötesgående attityder hos sjuksköterskor till patienter med 

psykisk ohälsa. Underteman gällande vilja att hjälpa och tilltro till återhämtning har 

framstått. Dessa beskriver sjuksköterskors ickedömande inställning, förståelse av patienten 

och deras möjlighet till återhämtning. 

Vilja att hjälpa   

Hos ett antal sjuksköterskor fanns en ickedömande attityd som innefattade en förståelse av 

patienternas psykiska behov och en vilja att hjälpa (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & 

Happell 2006; Haddad et al. 2007; Osafo et al. 2012; Plant & White 2013; Egbe et al. 2014; 

Jones et al. 2015). Sjuksköterskor ansåg att deras arbete med patienter med psykisk ohälsa var 

en del av deras yrkesroll samt att de uppfattade det som deras ansvar att stötta patienterna 

(Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Haddad et al. 2007; Osafo et al. 2012; 

Egbe et al. 2014; Jones et al. 2015). Flertalet av sjuksköterskorna ansåg sig ha bristande 

kunskap om patientgruppen. De ville trots detta hjälpa patienterna, utifrån deras förmåga, 

tillsammans med stöttning ifrån kunnig personal (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & 

Happell 2006; Plant & White 2013; Jones et al. 2015).   

 All I really need to know at the moment is why they are here and 

 what I can do for them right now, and I know a full assessment will 

 be done by someone from the behavioural health consultation 

 service (Plant & White 2013, s. 244). 

Vissa sjuksköterskor beskrev sin vilja att hjälpa utifrån en holistisk människosyn (Reed & 

Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Plant & White 2013). De såg patienterna utifrån 

en helhetsbild, utan att reducera patienterna till deras diagnoser, och ansåg att behovet av 

psykisk och somatisk vård hörde samman (Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 

2006; Plant & White 2013). Vissa sjuksköterskor uttryckte åsikter om att patienter med 

psykisk ohälsa har rätt att få vårdas på generella sjukhusavdelningar och att patienternas 

rättigheter skall bevaras för att minska förekomsten av diskriminering (Reed & Fitzgerald 

2005; Sharrock & Happell 2006).  

 You can't take the (psychological) component away from someone if 

 they've got a physical problem, and nor should you have to. I mean 

 it's holistic care. Just because someone's got a broken leg doesn't 

 mean that they're not going to be sitting there paranoid (Sharrock & 

 Happell 2006, s. 12).  

Tilltro till återhämtning  

En positiv syn och en tilltro till återhämning förekom hos vissa sjuksköterskor gällande 

patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald 2005; Haddad et al. 2007; Osafo et al. 2012; 

Egbe et al. 2014). Vissa sjuksköterskor beskrev en positiv syn på möjligheten till behandling 
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och återhämtning för patienter med depression, ätstörningar och panikångest, men inte för 

patienter med schizofreni (Björkman et al. 2008). Sjuksköterskorna menade att psykisk ohälsa 

var något som de kunde hantera tillsammans med patienterna (Osafo et al. 2012; Egbe et al. 

2014). Olika tillvägagångssätt beskrevs av sjuksköterskorna för att underlätta patienternas 

återhämtning (Haddad et al. 2007; Egbe et al. 2014). Läkemedelsbehandling med 

antidepressiva eller psykoterapi uppfattades som användbart för patienters återhämtning från 

depression (Haddad et al. 2007). Utbildning till patienter, anhöriga och samhället sågs som 

viktigt för att öka hanterbarheten hos individer gällande psykisk ohälsa (Osafo et al. 2012; 

Egbe et al. 2014). Stödgrupper ansågs även i vissa fall kunna ge social stöttning till patientens 

återhämtning (Egbe et al. 2014).     

 ...because you educate the family about the client's condition and the 

client also has to have an idea what disorder she has and how she can 

manage it (Egbe et al. 2014, s. 9). 

Sjuksköterskorna ansåg det givande att vårda patienter med psykisk ohälsa (Reed & 

Fitzgerald 2005; Haddad et al. 2007; Plant & White 2013). Vissa sjuksköterskor påtalade att 

de blivit motiverade till att öka sin kompetens och vårdandet av patientgruppen efter att ha 

sett deras återhämtning. De kände att den omvårdnad de givit hade gjort skillnad och främjat 

patientens hälsa (Reed & Fitzgerald 2005; Plant & White 2013).   

 I've got one lady that comes in and has a black witch on her 

 shoulder... I've seen that same lady when she's good... and you 

 would never know she'd had a problem... (Reed & Fitzgerald 2005, 

 s. 253).     
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk 

ohälsa i somatisk vård. Resultatet redogör för ett antal attityder som återfunnits hos 

sjuksköterskor. Attityder som beskrevs var; att inte se vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa som sin yrkesroll, att fördöma, stigmatisera, omvärdera fördom till förståelse, ändra 

synen på vårdandet till patientgruppen, vilja att hjälpa samt ha en tilltro till patienternas 

återhämtning.  

Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver att majoriteten av sjuksköterskorna inte ansåg det vara en del av deras 

yrkesroll att vårda patienter med psykisk ohälsa. Atkin et al. (2005) och Clark et al. (2005) 

beskriver även de hur sjuksköterskor kan se arbetet med patienter med psykisk ohälsa som en 

roll utanför deras yrke. Litteraturstudiens resultat visar att attityden till yrkesrollen i vissa fall 

kan leda till bortprioritering av all vård till patienten, men främst psykisk omvårdnad.  

Den fysiska omvårdnaden prioriterades före den psykiska omvårdnaden, då sjuksköterskorna 

ansåg att uppgifterna konkurrerade med varandra. Samtliga sjuksköterskor beskrev behovet av 

ökad kunskap om och bristande kompetens gällande patientgruppen. Sjuksköterskornas 

uppgiftsorienterade arbetssätt, tids- och personalbrist sågs i vissa fall vara orsaken till 

bortprioriteringen. Enligt Harrison och Zohhadi (2005) visar sjuksköterskor upp en 

uppfattning om att de främst skall vårda fysiska behov. Prioritering av fysiska behov utförs 

inte enbart på grund av otillräcklig kompetens och förutfattade meningar, utan även på grund 

av tidsbrist och brist på stöttning gällande utbildning om psykisk ohälsa från chefer (Harrison 

& Zohhadi 2005).  

Kulturell och religiös tro hos sjuksköterskor påvisas i resultatet ha en negativ inverkan på 

attityden till och stigmatisering av patienter som genomgått självmordsförsök. Enligt Sun et 

al. (2007) återfinns en generellt positiv attityd till patienter med självmordsbenägenhet hos 

sjuksköterskor. En mer negativ attityd finns däremot hos sjuksköterskor som har en religiös 

trosuppfattning, vilket kan bero på att livet ses som heligt utifrån kristendomen och 

buddhismen. Det anses därför som fel att ta sitt liv och gärningen tros leda till bestraffning 

efter döden. Utifrån resultatet och nuvarande litteraturstudies syfte kan dock inga slutsatser 

dras gällande religiösa eller kulturella skillnader och dess påverkan på attityder till patienter 

med psykisk ohälsa.  

Generellt visar sjuksköterskor i resultatet på en mer positiv attityd till bland annat 

återhämtning för patienter med depression men en sämre attityd till återhämtning för patienter 

med schizofreni. Enligt Schulze (2007) är sjuksköterskors attityder till individer med psykisk 

ohälsa lik den som finns i samhället. Stigmatisering och stereotypisering, i form av att se 

individer som får psykiatrisk vård som farliga, förekom hos både sjuksköterskor och i 

samhället. I resultatet förekommer två olika teman ett som beskriver stereotypisering och ett 

som innefattar stigmatisering. Författarnas val av att dela dessa i två separata teman gjordes 

för att tydliggöra skillnaden mellan stereotypisering och stigmatisering. Detta är dock inte 

alltid den bild som förekommer i verkligheten, då stereotyper vanligtvis har ett samband med 

och ligger till grund för utvecklandet av stigmatisering.  

En undersökning av attityder till individer med psykisk ohälsa i 229 olika länder utfördes av 

Seeman et al. (2014) för att undersöka stigmatisering runt om i världen. De kom fram till att 

attityderna var mer positiva inom I-länder till skillnad från U-länder. Synen på möjligheten till 

återhämtning från psykisk ohälsa var däremot till stor del negativ både i I- och i U-länder. 

Abdullah och Brown (2011) menar på att geografisk och kulturell härkomst kan ha en 

betydande påverkan på vem det är som stigmatiseras och varför stigmatisering sker av 
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individer med psykisk ohälsa. I en kulturell jämförelse mellan Japan och USA beskriver 

Richards et al. (2014) en stigmatiserande attityd till individer med schizofreni i båda länderna, 

med en något bättre attityd i USA. De menar vidare att kulturell kontext kan ha en avgörande 

påverkan på attityder till individer med psykisk ohälsa.       

Resultatet beskriver avståndstagande attityder och stigmatisering hos sjuksköterskor i form av 

exkludering av patienter med psykisk ohälsa. Enligt Lester et al. (2005) och Nankivell et al. 

(2013) kan negativa attityder och stigmatisering leda till hinder för omvårdnad. Hinder för 

uppsökandet av vård kan uppstå på grund av patientens situation och mående samt på grund 

av vårdpersonalens negativa attityder och stigmatisering. Patienternas rätt till vård påtalas, 

men personal inom somatisk vård anses vara motvilliga till att uppmärksamma patientgruppen 

(Nankivell et al. 2013). Lester et al. (2005) beskriver att både vårdpersonal och patienter även 

ser det som svårare att få en somatisk diagnos och vård samtidigt som en psykiatrisk diagnos 

är ställd.  

Socialstyrelsen (2014) påtalar ett behov av förbättrat omhändertagande i den somatiska 

vården av patienter med psykisk ohälsa. En individanpassad vård behövs för att uppfylla 

patientgruppens individuella behov. Stöttning till patienterna behövs även i större utsträckning 

för att möjliggöra att de kommer till vården och förstår informationen som ges 

(Socialstyrelsen 2014). I SKL (2012) handlingsplan framkommer förbättringsåtgärder som 

kan utföras inom kommun och landsting för att förbättra vården till patienter med psykisk 

ohälsa. Kompetens och god kunskap hos vårdpersonal bör bland annat förbättras speciellt 

gällande långvarig psykisk ohälsa. Det krävs förståelse för vad den psykiska ohälsan kan 

innebära för konsekvenser för individen samt vikten av att behandla somatisk ohälsa hos 

patientgruppen. Vårdprogram, riktlinjer och rutiner bör även utvecklas för att kunna 

säkerställa att de vårdåtgärder som erbjuds och ges är baserad på aktuell kunskap, beprövad 

erfarenhet samt patientgruppens behov (SKL 2012). 

I resultatet ses sjuksköterskors ålder och erfarenhet även påverka attityden till patienter med 

psykisk ohälsa. Vissa sjuksköterskor ansåg att det fanns en mer avståndstagande attityd hos 

äldre och mer erfarna sjuksköterskor. Björkman et al. (2008) visade däremot på att ökad ålder 

och erfarenhet kunde leda till mer tillmötesgående attityder. Resultatet beskriver att positiva 

arbetserfarenheter tillsammans med ökad kunskap kunde leda till omvärdering av fördomar, 

så att tillmötesgående attityder till patientgruppen trädde fram. Sjuksköterskor med en nära 

kontakt med patienter med schizofreni hade i resultatet en mer tillmötesgående attityd och 

djupare förståelse för patienterna. Enligt Clark et al. (2005) kan nära kontakt med individer 

med psykisk ohälsa i sjuksköterskors privatliv leda till en ökad förståelse och ickedömande 

inställning. Ett ofta förekommande arbete, dagligen eller veckovis, med patienter med psykisk 

ohälsa kunde leda till ökad kompetens och engagemang till att vårda patientgruppen.   

Enligt Lester et al. (2005) uppgav vårdpersonal och patienter att en kontinuerlig kontakt 

mellan samma vårdpersonal och patient kunde leda till ökad kvalitet på vården. 

Vårdpersonalen ansåg dock att patienternas behov av psykiatrisk specialistvård ofta 

resulterade i minskad kontinuitet inom den somatiska vården.  

Atkin et al. (2005) påtalar sjuksköterskors önskan om ytterligare utbildning och kunskap om 

patienter med psykisk ohälsa. Det ses däremot inte som tillräckligt att endast öka kunskapen 

för en förbättrad omvårdnad, utan även ett behov av närmre samarbete och samordning med 

kunnig personal från psykiatrin finns. En vilja att hjälpa patienter med psykisk ohälsa 

beskrevs hos en del av sjuksköterskorna i resultatet. Trots kunskapsbehov såg sjuksköterskor 

arbetet som deras yrkesroll och ansvar att hjälpa patienterna med stöttning från kompetenta 

kollegor. 
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Resultatet visar på att en del sjuksköterskor har en positiv syn och tilltro till patienternas 

förmåga till återhämtning. Sjuksköterskorna ansåg att vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa var givande. Patienternas återhämtning sågs som motiverande till att utöka 

kompetensen gällande psykisk omvårdnad. Clark et al. (2005) påtalar att sjuksköterskor som 

är mer nöjda med sitt arbete har en mer positiv attityd till patienter med psykisk ohälsa.  

Vissa sjuksköterskor i resultatet utgick från en holistisk människosyn, där de såg patienten 

utifrån en helhetsbild och inte reducerade individen till hens psykiatriska diagnos.  

En del sjuksköterskor menade att patienterna hade rättigheten att vårdas på samma avdelning 

som andra patienter. Enligt ICN etiska kod (2011) skall sjuksköterskor internationellt 

upprätthålla mänskliga rättigheter genom sitt arbete med patienter för en jämlik vård.  

Genom att bevara sjuksköterskeprofessionens värderingar i form av respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet skall en rättvis fördelning och tillgång till vården 

bibehållas.        

Utbildning till patient, anhöriga och även samhälle sågs i resultatet öka hanterbarheten av 

psykisk ohälsa. Enligt Ewalds-Kvist et al. (2013) har svenska sjuksköterskestudenter en mer 

negativ attityd till individer med psykisk ohälsa än resten av samhället och därför ses ett 

behov av utveckling av sjuksköterskeutbildningen. De påtalar dock en förbättrad attityd hos 

sjuksköterskor efter verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrin. Däremot behövs en 

uppföljning göras gällande sjuksköterskestudenters attityd efter genomförd förändring av 

klinisk utbildning rörande psykiatriområdet (Ewalds-Kvist et al. 2013). Sjuksköterskor 

påtalade i resultatet att reflektion över sina attityder till patienter med psykisk ohälsa lett till 

en ökad självinsikt och förståelse för patienterna. Ross och Goldner (2009) påpekar en negativ 

syn till både psykisk ohälsa och arbete i psykiatrin inom sjuksköterskeprofessionen. De menar 

vidare att reflektion över attityderna kan leda till att väsentliga åtgärder kan bildas för att 

minska diskriminering och stigmatisering av den psykiska ohälsan. ICN etiska kod (2011) 

beskriver att sjuksköterskor skall uppträda på ett sätt så att yrkets rykte stärks och så att 

allmänhetens förtroende kan öka för professionen. Sjuksköterskor som lärare skall även ge en 

utbildning som involverar mänskliga rättigheter, jämlikhet, rättvisa och solidaritet som grund 

för människors rätt till vård.  

Metoddiskussion 

Inför genomförandet av litteraturstudien formulerades inklusionskriterier för att begränsa 

sökningen till syftet. Artiklar publicerade mellan 2005-01-01 till 2015-12-31 inkluderades.  

En begränsning av årtal kan innebära att artiklar publicerade före eller efter sållas bort och att 

relevant data går förlorad. Användandet av 10 år gamla artiklar kan även anses vara inaktuellt 

inom dagens forskning. Författarna sökte dock först på ett 5 årigt tidsintervall, vilket gav ett 

för litet underlag. Beslut togs därför att utöka sökningen till 10 år, vilket resulterade i ett 

tillräckligt underlag för litteraturstudien. Användning av databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO är aktuell för forskning inom omvårdnad (Polit & Beck 2012). Då genomförd 

sökning begränsades till tre databaser kan relevanta artiklar i andra databaser gått förlorade. 

En manuell sökning genomfördes dels för att finna nya mönster som kunde besvara syftet 

samt för att finna ett tillräckligt stort underlag för litteraturstudien. Det slutgiltiga antalet 

artiklar som berörde syftet ansågs som tillräckligt för litteraturstudien efter den manuella 

sökningen.  

Valda sökord representerar sjuksköterskors attityder till och omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa i somatisk vård. Dessa sökord i kombination matchade därför valt syfte, men 

hade kunnat kompletteras med ytterligare sökord för att minska behovet av en manuell 

sökning. Andra ord som hade kunnat användas tillsammans med sökorden är "Attitudes of 

health personnel", "Mental disorders" och "Stigmatization". Författarna ansåg dock efter 
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närmare diskussion att "Attitudes of health personnel" kunde leda till inkludering av andra 

yrkesgrupper inom vården, som inte berör sjuksköterskeprofessionen. "Mental disorders" 

valdes att inte tas med, då författarna inte ville utgå ifrån en bild av att individer med psykisk 

ohälsa endast innefattar de med psykiatrisk diagnos. Sökordet "Stigmatization" hade även 

kunnat besvara valt syfte, men exkluderades då författarna upplevde att det kunde leda till att 

motsatta attityder uteslöts och en negativ snedvridning av resultatet framfördes.     

Samtliga artiklar framtagna efter genomförd databassökning var skrivna på engelska.  

Då författarna har svenska som modersmål finns alltid en risk för ickekorrekt överssättning 

och misstolkning av texten. För att minska risken för detta användes språklexikon som 

verktyg för att översätta delar ur artiklarna. Genomläsning av artiklarna skedde även separat 

av författarna för att i möjligaste mån undvika misstolkning. 

Artiklar från alla delar av världen inkluderades i resultatet för att psykisk ohälsa och attityder 

hos sjuksköterskor är ett angeläget förbättringsområde globalt. Endast en av artiklarna var 

ifrån Sverige, vilket kan innebära en begränsning av resultatets överförbarhet till svensk 

sjukvård. Sjuksköterskor skall dock ha kompetens att bedriva vård trots kulturella skillnader 

(ICN 2011), vilket innebär att resultatet kan vara användbart i ett multikulturellt land som 

Sverige.  

Olika vårdmiljöer inom somatisk vård förekom i artiklarnas studier. Den varierade 

vårdkontexten i form av primärvård, vårdavdelning och akutmottagning kan ha påverkat 

förekomsten av olika attityder hos sjuksköterskorna. Resultatet visar dock på ett 

genomgående mönster av liknande attityder hos sjuksköterskor trots varierande kontext.    

Litteraturstudien beskriver ett resultat från sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. 

Samtliga kvantitativa och kvalitativa artiklar ansågs relevanta för studiens syfte.  

Kvalitativ metod kan dock med fördel användas för att beskriva människans komplexitet, 

deras förmåga till att bilda och skapa sina egna erfarenheter och sanningar utifrån 

sammansatta verkligheter. Målet är att finna en förståelse för människors livsupplevelser 

genom insamlade subjektiva berättelser (Polit & Beck 2012). En större mängd kvalitativa 

artiklar ansågs därför fördelaktigt, då studiens syfte var att beskriva attityder hos 

sjuksköterskor.   

I de kvalitativa artiklarna har intervjuer förekommit som transkriberats av forskare eller 

transkriberare. Risken med att bygga en litteraurstudie på transkriberat material är att viss data 

kan gå förlorad. Enligt Polit och Beck (2012) är det nästintill oundvikligt att fel under 

transkribering uppstår, då forskaren eller transkriberaren medvetet eller omedvetet misstolkar 

intervjuerna. Syftet med en litteraturstudie är att utföra en sammanfattning av forskning samt 

att undvika icke korrekta eller missledande slutsatser som kan föranledas från metodfel i 

genomförandet eller snedvridna artiklar (Polit & Beck 2012). Författarna till litteraturstudien 

har därför valt att endast välja artiklar som blivit etiskt granskade för att minska risken för 

artiklar med snedvridet och oetiskt framfört resultat. Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar 

har även genomförts utifrån Polit och Beck (2012) granskningsmallar för att minska risken för 

att artiklar med för låg kvalitet inkluderats. Litteraturstudien har skrivits med båda författarnas 

närvaro och samtliga formuleringar och meningsuppbyggnader har diskuterats. För att minska 

risken för metodfel i litteraturstudien genom snedvridning på grund av författarnas 

förförståelse har samtliga delar diskuterats mellan författarna, men även i handledningsgrupp. 

Polit och Beck (2012) menar att forskare kan snedvrida data utifrån egna erfarenheter eller 

förväntningar som finns på datan. Författarna har därför reflekterat över sin förförståelse 

under hela studiens gång för att kunna framställa ett så objektivt resultat som möjligt.      
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Klinisk betydelse  

Avståndstagande attityder hos sjuksköterskor, inom somatisk vård, till patienter med psykisk 

ohälsa uppkom i resultatet. Dessa attityder, tillsammans med individens situation och mående, 

har visat sig kunna skapa hinder för omvårdnad. I resultatet framkom även närmande och 

tillmötesgående attityder hos sjuksköterskorna. Det tyder på möjligheter till förändring av 

attityder i form av ökad utbildning, erfarenhet, samordning och självreflektion. Författarnas 

förhoppning med genomförd litteraturstudie är att informationen kan användas för att ge en 

ökad medvetenhet hos sjuksköterskor, och sjuksköterskestudenter, gällande existerande 

attityder hos dem själva och inom professionen. Blivande sjuksköterskor som studerar på 

sjuksköterskeutbildningen bör tidigt introduceras till psykiatriområdet för att öka möjligheten 

till att positiva attityder kan utvecklas. I sin tur kan nyblivna sjuksköterskor blir mer medvetna 

om sitt ansvar till att ge en jämlik och rättvis vård som främjar patienternas mänskliga 

rättigheter. Sjuksköterskor kan även fungera som en förebild och utbildare för samhället så att 

diskriminering och stigmatisering kan minska gällande psykisk ohälsa.  

Förslag till fortsatt forskning   

En intressant infallsvinkel skulle vara fortsatt forskning kring hur patienter med psykisk 

ohälsa upplever sjuksköterskors attityder och om de anser att omvårdnaden påverkas av dessa. 

Vidare forskning kring hur attityder påverkas av andra faktorer så som hektisk vårdmiljö, 

skillnad i kultur och religion ses även som väsentligt. Ytterligare forskning kan behövas för 

att styrka attitydernas inverkan på omvårdnaden som ges. För att öka kunskap och 

medvetenhet hos blivande sjuksköterskor bör undersökningar utföras för att se om 

förändringar inom sjuksköterskeutbildningen kan förbättra attityderna till patientgruppen.  

Slutsats 

Litteraturstudien visar på att en större del av sjuksköterskorna inom somatisk vård har en 

avståndstagande attityd till patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna ansåg inte att det 

var deras ansvar eller yrkesroll att vårda patientgruppen. Prioritering av fysisk omvårdnad 

framför psykisk omvårdnad förekom. Fördomar gällande patienterna beskrevs så som att de är 

farliga, manipulativa och mer besvärliga att vårda än somatiska patienter. I vissa fall förekom 

stigmatisering i form av åsikter som rörde exkludering av patienter från övriga samhället.  

En del sjuksköterskor beskrev däremot närmande attityder till det positiva efter att ha haft 

nära kontakt med patienter med psykisk ohälsa. Kunskap och ökad erfarenhet tillsammans 

med samarbete med kunnig personal låg till grund för mer tillmötesgående attityder.  

Vissa sjuksköterskor hade en tillmötesgående attityd som innefattade att inte döma samt visa 

förståelse. De utgick ifrån en holistisk människosyn och beskrev viljan att hjälpa patienter 

med psykisk ohälsa utan fördomar förknippade till patientens psykiatriska diagnos.  



 

26 

 

Referenser 

Abdullah, T. & Brown, T.L. (2011). Mental illness stigma and ethnocultural beliefs, values 

 and norms: An integrative review. Clinical Psychology Review, 31 (6), 934-948. 

Alexander, V., Ellis, H. & Barrett, B. (2015). Medical-Surgical Nurses' Perceptions of 

 Psychiatric Patients: A Review of the Literature With Clinical and Practice 

 Applications. Archives of Psychiatric Nursing, 1-9. doi: 10.1016/j.ap 

 nu.2015.06.018  

Altmann, T. K. (2008). Attitude: A concept analysis. Nursing Forum., 43 (3), 144-150.  

Arvaniti, A., Samakouri, M., Kalamara, E., Bochtsou, V., Bikos, C. & Livaditis, M. (2009). 

 Health service staff's attitudes towards patients with mental illness.  

 Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44 (8), 658-665.  

Atkin, K., Holmes, J. & Martin, C. (2005). Provision of care for older people with comorbid 

 mental illness in general hospitals: General nurses’ perceptions of their training 

 needs. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20 (11), 1081-1083. 

 

Björkman, T., Angelman, T. & Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental 

 illness: A cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic 

 care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22 (2), 170-177. 

Chambers, M., Guise, V., Välimäki, M., Rebelo Botelho, M.A., Scott, A., Staniuliené, V. & 

 Zanotti, R. (2010). Nurses’ attitudes to mental illness: A comparison of a 

 sample of nurses from five European countries. International Journal of Nursing 

 Studies, 47 (3), 350-362.   

Clark, C., Parker, E. & Gould, T. (2005). Rural generalist nurses’ perceptions of the 

 effectiveness of their therapeutic interventions for patients with mental illness. 

 The Australian Journal of Rural Health, 13 (4), 205-213. 

Dimbleby, R. & Graeme B. (2010). Oss emellan: Mellanmänsklig kommunikation. Lund: 

 Studentlitteratur AB. 

Egbe, C.O., Brooke-Sumner, C., Kathree, T., Selohilwe, O., Thornicroft, G. & Petersen, I. 

 (2014). Psychiatric stigma and discrimination in South Africa: perspective from 

 key stakeholders. BMC Psychiatry, 14 (191), s. 1-14. 

Ewalds-Kvist, B., Högberg, T. & Lützen, K. (2013). Student nurses and the general 

 population in Sweden: Trends in attitudes toward mental illness. Nordic Journal 

 of Psychiatry, 67 (3), 164-170. 

Goffman, E. (2008). Stigma: Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts förlag. 

Haddad, M., Walters, P. & Tylee, A. (2005). District nursing staff and depression: A 

 psychometric evaluation of Depression Attitude Questionnaire findings. 

 International Journal of Nursing Studies, 44 (3), 447-456. 

Harrison, A. & Zohhadi, S. (2005). Professional influences on the provision of mental health 

 care for older people within a general hospital ward. Journal of Psychiatric and 

 Mental Health Nursing, 12 (4), 472-480. 

Jones, S., Krishna, M., Rajendra, R.G. & Keenan, P. (2015). Nurses attitudes and beliefs to 

 attempted suicide in Southern India. Journal of Mental Health, 24 (6), 423-429. 



 

27 

 

Katakura, N., Yamamoto-Mitani, N. & Ishigaki, K. (2010). Home-visit nurses' attitudes for 

 providing effective assistance to clients with schizophrenia. International 

 Journal of Mental Health Nursing, 19 (2), 102-109. 

Lester, H.E., Tritter, J.Q. & Sorohan, H. (2005). Patients' and health professionals' views on 

 primary care for people with serious mental illness: focus group study. BMJ 

 Open, (330), 1-6. doi:10.1136/bmj.38440.418426.8F 

Manderscheid, R.W., Ryff, C.D., Freeman, E.J., McKnight-Eily, L.R., Dhingra, S. & Strine, 

 T.W. (2010). Evolving Definitions of Mental Illness  and Wellness. Preventing 

 chronic disease, 7 (1), 1-6. 

Manwell, LA., Barbic, SP., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E. & McKenzie, K. 

 (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed 

 methods multidisciplinary international survey. BMJ Open, 5 (6), 1-11.  

Medin, J. & Alexanderson, K. (2009). Begreppen hälsa och hälsofrämjande - En 

 litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur AB. 

Nankivell, J., Platania-Phung, C., Happel, B. & Scott, D. (2013). Access to Physical Health 

 Care for People with Serious Mental Illness: A Nursing Perspective and a 

 Human Rights Perspective-Common Ground? Issues in Mental Health Nursing, 

 34 (6), 442-450. 

Nationell psykiatrisamordning (2012). Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell 

 psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder. 

 [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/vad 

 %20ar%20psyk%20fh%20nat%20ps.pdf [2016-02-07]. 

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2014). Making mental 

 health count. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.oecd.org/els/health-

 systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf [2016-03-10]. 

Osafo, J., Knizek, B.L., Akotia, C.S. & Hjelmeland, H. (2012). Attitudes of psychologists and 

 nurses towards suicide and suicide prevention in Ghana: A qualitative study. 

 International Journal of Nursing Studies, 49 (6), 691-700. 

Ottosson, J.O. (2015). Psykiatri. Stockholm: Liber. 

Plant, L.D. & White, J.H. (2013). Emergency Room Psychiatric Services: A Qualitative Study 

 of Nurses' Experiences. Issues in Mental Health Nursing, 34 (4), 240-248.  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

 nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.   

Public Health Agency of Canada [PHAC] (2014). Mental health promotion. [Elektronisk]. 

 Tillgänglig: http://www.phac-aspc.gc.ca/mh-sm/mhp-psm/index-eng.php [2015-

 12-16]. 

Reed, F. & Fitzgerald, L. (2005). The mixed attitudes of nurse's to caring for people with 

 mental illness in a rural general hospital. International Journal of Mental Health 

 Nursing, 14 (4), 249-257.  



 

28 

 

Richards, M., Hori, H., Sartorius, N. & Kunugi, H. (2014). Cross-cultural comparison of 

 attitudes toward schizophrenia amongst the general population and physicians: 

 A series of web-based surveys in Japan and United States. Psychiatry Research, 

 215 (2), 300-307.  

Ross, C.A. & Goldner, E.M. (2009). Stigma, negative attitudes and discrimination towards 

 mental illness within the nursing profession: a review of the literature. Journal 

 of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16 (6), 558-567. 

Schomerus, G., Schwahn, C., Holzinger, A., Corrigan, PW., Grabe, HJ., Carta, MG. & 

 Angermeyer, MC. (2012). Evolution of public attitudes about mental 

 illness: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica. 

 125 (6), 440-452.     

Seeman, N., Tang, S., Brown, A.D. & Ing, A. (2014). World survey of mental illness stigma. 

 Journal of Affective Disorders, (190), 115-121. 

SFS 1974:152. Regeringsformen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1997:142. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.   

Schulze, B. (2007). Stigma and mental health professionals: A review of the evidence on a 

 intricate relationship. International Review of Psychiatry, 19 (2), 137-155. 

Sharrock, J. & Happell, B. (2006). Competence in providing mental health care: A grounded 

 theory analysis of nurses' experiences. Australian Journal of Advanced Nursing, 

 24 (2), 9-15. 

Skärsäter, I. (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå. Lund:

  Studentlitteratur AB. 

Socialstyrelsen (2005). Folkhälsorapport 2005. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.folkhal 

 somyndigheten.se/pagefiles/12981/folkhalsorapport-2005.pdf [2015-12-16]. 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-

 71.pdf [2015-12-16]. 

Socialstyrelsen (2011). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom - akut 

 hjärtinfarkt. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/ 

 Artikelkatalog/Attachments/18363/2011-6-15.pdf [2016-03-29].  

Socialstyrelsen (2013). Nationell utvärdering 2013 - vård och insatser vid depression, ångest 

 och schizofreni. Indikationer och underlag för bedömningar. [Elektronisk]. 

 Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/191 

 49/2013-6-7.pdf [2016-03-29].  

Socialstyrelsen (2014). Öppna jämförelser 2014, Jämlik vård: Somatisk vård vid samtidig 

 psykisk sjukdom. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se 

 /Lists/Artikelkatalog/Attachments/19634/2014-12-26.pdf [2015-12-16].  

Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst: 

 Lägesrapport 2015. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se 

 /Lists/Artikelkatalog/Attachments/19747/2015-2-51.pdf [2015-12-16]. 



 

29 

 

Sun, F.K., Long, A. & Boore, J. (2007). The attitudes of casualty nurses in Taiwan to patients 

 who attempted suicide. Journal of Clinical Nursing, 16 (2), 255-263. 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2012). En långsiktig gemensam handlingsplan för 

 psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och landsting kongressperioden 2012-

 2016. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://skl.se/download/18.2064a667148a7e3a2 

 b681f9/1411716955566/Handlingsplan+2012-2016.pdf [2016-02-07]. 

The International Council of Nurses [ICN] (2011). The ICN Code of Ethics for Nurses 

 [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.nsf.no/Content/113948/icncode.pdf 

 [2016-02-16]. 

World Health Organization [WHO] (2014). Mental health: Strengthening our response. 

 [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ 

 en/# [2015-12-16]. 

World Health Organization [WHO] (2013). Mental health action plan 2013-2020. 

 [Elektronisk]. Tillgänglig: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/978 

 9241506021_eng.pdf?ua=1 [2015-12-17]. 

 



Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Författare, land & årtal 

 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Arvaniti, A., Samakouri, M., 

Kalamara, E., Bochstou, V., 

Bikos, C. & Livaditis, M. 

 

Grekland, 2009 

Health service staff’s 

attitudes towards patients 

with mental illness 

Syftet med studien var att 

dokumentera och undersöka 

samband gällande attityder 

till patienter med psykisk 

ohälsa hos anställda inom 

hälsovård och läkarstudenter. 

Metod: Kvantitativ 

enkätstudie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: 

Frågeformulär med 4 frågor 

gällande deltagarnas 

demografi, 12 påståenden om 

graden av personlig kontakt 

med psykisk ohälsa, 51 

frågor om attityden till 

psykisk ohälsa samt 35 

frågor gällande graden av 

auktoritärt beteende hos 

deltagarna. 

Antal deltagare: 780 

anställda och studenter varav 

600 deltog. 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskor inom 

somatisk vård hade negativa 

attityder till patienter med 

psykisk ohälsa. 

Stigmatisering och social 

diskriminering gällande 

patienter förekom hos en 

större del av 

sjuksköterskorna. 

Bekantskap med psykisk 

ohälsa samt en högre 

utbildningsnivå tydde på 

mindre stigmatiserande 

attityder. 

Björkman, T., Angelman, T. 

& Jönsson, M. 

 

Sverige, 2008 

Attitudes towards people 

with mental illness: a cross-

sectional study among 

nursing staff in psychiatric 

and somatic care 

Syftet med studien var att 

undersöka attityder till 

psykisk ohälsa och individer 

med psykisk ohälsa bland 

vårdpersonal som arbetar 

inom somatisk eller 

psykiatrisk vård. 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med enkäter 

Urval: Totalundersökning   

Datainsamling: 
Frågeformulär innehållande 

11 påståenden om graden av 

personlig bekantskap till 

psykisk ohälsa samt 56 

påståenden gällande attityden 

till olika tillstånd av psykisk 

ohälsa. 

Antal deltagare: 150 

sjuksköterskor och 
undersköterskor inom 

psykiatrisk eller somatisk 

vård varav 120 deltog.  

Enligt studien visade 

sjuksköterskor inom 

somatisk vård en mer negativ 

attityd främst till patienter 

med schizofreni. Medan en 

mer positiv attityd sågs mot 

patienter med depression och 

panikångest. Professionell 

erfarenhet, personlig närhet 

till psykisk ohälsa och typen 

av omvårdnadsorganisation 

påverkade synen på 

möjligheten till förbättring av 

behandling och återhämtning 

av specifika psykiska 

tillstånd.   



 

 

 

 

  

Författare, land & årtal 

 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Egbe, C.O., Brooke-Sumner, 

C., Kathree, T., Selohilwe, 

O., Thomicroft, G. & 

Petersen, I. 

 

Sydafrika, 2014  

Psychiatric stigma and 

discrimination in South 

Africa: perspectives from 

key stakeholders 

Syftet med studien var att 

utforska upplevelsen av 

psykiatriskt stigma och 

diskriminering av patienter 

med psykisk ohälsa, i 

primärvård samt inom familj 

och samhälle.  

Metod: Kvalitativ studie 

med både enskilda intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer. 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: 19 deltog i 

fokusgruppsintervjuer medan 

58 deltog i enskilda 

intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och 

översattes för att sedan 

genomgå tematisk analys. 

Antal deltagare: 87 

vårdgivare och vårdtagare 

varav 77 deltog. 

 

Resultatet beskrev förekomst 

av diskriminering hos 

sjuksköterskor, då de inte 

ville vårda patienter med 

psykisk ohälsa. Vissa 

respondenter påtalade en 

positiv attityd till att hjälpa 

och till patienternas förmåga 

till återhämtning.    

Haddad, M., Walters, P. & 

Tylee, A.  

 

Storbritannien, 2007 

District nursing staff and 

depression: A psychometric 

evaluation of Depression 

Attitude Questionnaire 

findings  

Syftet med studien var att 

undersöka attityder hos 

sjuksköterskor i primärvård 

gällande depression med 

mätinstrumentet DAQ, samt 

att faställa bakomliggande 

faktorer och samband mellan 

deras attityder.    

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med enkäter 

Urval: Slumpmässigt urval 

Datainsamling: 
Frågeformulär med 20 frågor 

involverande en modifierad 

version av mätinstrumentet 

Depression Attitude 

Questionnaire [DAQ].  

Antal deltagare: 331 

sjuksköterskor varav 217 

deltog. 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor generellt har 

en positiv attityd till 

depression samt deras roll att 

sköta om patienter med 

depression.  

Möjliga förbättrings-

områden för träning och 

utbildning sågs gällande 

hanteringsval för patienterna. 



 

 

 

Författare, land & årtal 

 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Jones, S., Krishna, M., 

Rajendra, R.G. & Keenan, P. 

 

Sydindien, 2015 

Nurses attitudes and beliefs 

to attempted suicide in 

Southern India 

Syftet med studien var att 

undersöka erfarenheter och 

attityder hos sjuksköterskor 

som vårdat patienter som 

genomgått självmordsförsök 

på ett allmänt sjukhus i 

Sydindien.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Enskilda 

semi-strukturerade intervjuer 

gällande attityder, tro och 

kunskap om patienter som 

genomgår självmordsförsök. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades utifrån en 

fenomenologisk ansats. 

Antal deltagare: 21 

sjuksköterskor varav 15 

deltog. 

 

Studien visade på att 

patientvård och behandling 

av patienter som genomgått 

självmordsförsök påverkades 

direkt av sjuksköterskors 

attityder kopplat till religiös 

tro. Genomgående hos 

deltagarna prioriterades 

fysiska uppgifter över 

psykisk stöttning. 

Katakura, N., Yamamoto-

Mitani, N. & Ishigaki, K.  

 

Japan, 2010   

Home-visit nurses’ attitudes 

for providing effective 

assistance to clients with 

schizophrenia 

Syftet med studien var att 

identifiera kännetecken för 

effektiva attityder hos 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvården för patienter 

med schizofreni i Japan. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

gällande deltagarnas tankar, 

känslor, upplevelser och 

attityder vid omvårdnad av 

patienter med schizofreni. 

Intervjuerna transkriberades, 

översattes och tematisk 

analys utifrån en 

fenomenologisk ansats 

utfördes.  

Antal deltagare: 7 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvården.  

Bortfall inte beskrivet. 

Resultatet beskrev att 

respondenterna i början av 

kontakten med patienterna 

hade förutfattade meningar 

gällande patienter och deras 

egenförmåga att leva ett 

fungerade liv. Även 

sjuksköterskor med 

arbetserfarenhet ifrån 

psykiatrin vidmakthöll dessa 

stereotyper.  

Förutfattade meningar och 

negativa attityder 

omvärderades till det positiva 

av samtliga sjuksköterskor 

efter arbete med patienter 

med schizofreni. 



 

 

 

Författare, land & årtal 

 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Osafo, J., Knizek, B.I., 

Akotia, C.S. & Hjelmeland, 

H. 

 

Ghana, 2012  

Attitudes of psychologists 

and nurses toward suicide 

and suicide prevention in 

Ghana: A qualitative study 

Syftet med studien var att 

undersöka attityder hos 

psykologer och 

sjuksköterskors attityder på 

akuten till självmord och 

självmordsprevention. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Snöbollsurval 

Datainsamling: Semi-

strukturerad intervju gällande 

deltagarnas upplevelser och 

attityder till 

självmordsbeteende. 

Intervjuerna transkriberades 

och en tematisk analys 

utfördes utifrån en 

fenomenologisk ansats. 

Antal deltagare: 17 

psykologer och 

sjuksköterskor från en 

akutavdelning. Ingen 

beskrivning av bortfall.  

Resultatet visade på att de 

flesta av sjuksköterskorna 

hade en moralisk attityd, då 

individer med självmords-

benägenhet stigmatiserades 

och skuldbeläggdes. 

Självmordsförsök ansågs 

p.g.a. personliga åsikter, 

utifrån kulturell och religiös 

tro, vara något som bör ses 

som kriminellt och straffbart.  

Plant, L.D. & White, J.H. 

 

USA, 2013 

Emergency Room Psychiatric 

Services: A Qualitative Study 

of Nurses’ Experiences 

Syftet med studien var att 

utforska och beskriva 

sjuksköterskors upplevelser 

och känslor till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa 

på akuten.  

Metod: Kvalitativ 

fokusgruppsstudie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: 
Fokusgruppsintervjuer 

angående sjuksköterskors 

attityder inför och efter möte 

med patient med psykisk 

ohälsa samt tankar och 

åsikter gällande mötet. 

Transkriberade intervjuer 

analyserades utifrån en 

fenomenologisk ansats.  

Antal deltagare: 10 

sjuksköterkor.  

Bortfall inte angivet. 

Studien visade på att 

sjuksköterskor på 

akutavdelning hade en 

negativ attityd till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna upplevde 

patienterna som bl.a. 

besvärliga, manipulativa och 

uppmärksamhetssökande.   

Sjuksköterskorna upplevde 

att de inte hade aktuell 

kunskap och utbildning för 

att kunna hantera patienter 

med psykisk ohälsa, men såg 

heller inte det som prioritet 

att lära sig det i sin yrkesroll. 



 

 

 

Författare, land & årtal 

 

Titel  Syfte Metod Huvudresultat 

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 i glesbygden till 

psykisk ohälsa och hur den 

påverkar omvårdnaden. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Stratifierat 

slumpmässigt urval 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

angående upplevelser och 

erfarenheter av att vårda 

individer med psykisk ohälsa. 

Intervjuerna transkriberades 

och en innehållsanalys 

utfördes. 

Antal deltagare: 10 

sjuksköterskor från två olika 

avdelningar i glesbygden. 

Bortfall inte angivet. 

Respondenterna hade både 

negativa som positiva 

attityder. Negativa attityder 

beskrevs främst gällande 

patienter med schizofreni. 

Några få negativa attityder 

återfanns gällande patienter 

med depression. Det fanns en 

mer positiv syn till möjlig 

återhämtning när det kom till 

patienter med depression och 

panikångest. Vissa 

sjuksköterskor uttryckte en 

vilja att hjälpa, men de 

menade samtidigt att de 

behövde mer utbildning och 

stöd för att ta sig an 

hjälparrollen. Erfarenhet 

spelade även en stor roll för 

sjuksköterskors attityder.  

Sharrock, J. & Happell, B. 

 

Australien, 2006 

Competence in providing 

mental health care: A 

grounded theory analysis of 

nurses' experiences 

Syftet med studien var att 

utforska och beskriva den 

subjektiva upplevelsen att 

vårda patienter med psykisk 

ohälsa bland sjuksköterskor 

inom  medicin- och 

kirurgiavdelningar. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Strategiskt/ 

Teoretiskt urval 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

analyserades utifrån 

Grounded theory efter 

transkribering. 

Antal deltagare: 4 

sjuksköterskor ifrån medicin- 

och kirurgiavdelningar. 

Bortfall inte beskrivet. 

Resultatet av studien visade 

på att sjuksköterskor hade en 

positiv attityd till patienter 

med psykisk ohälsa. De såg 

den psykiska omvårdnaden 

som en del av deras arbete. 

Deltagarna ansåg att det var 

viktigt att ta ha ett holistiskt 

synsätt, men upplevde att 

deras arbetsmiljö fokuserade 

på de fysiska uppgifterna. 



 

 

 

 


