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Abstrakt
I mötet mellan sjuksköterska och patient kan attityder förstås som känslorna 
som sjuksköterskan har mot patienten, sjuksköterskans syn på patienten samt 
dennes sätt att bemöta patienten. Historiskt sett har personer med psykisk 
ohälsa mötts med negativa attityder, vilket delvis finns kvar i samhället även 
i dagsläget. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka attityder 
sjuksköterskor har till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt 
hur attityder kan påverka omvårdnaden. I denna systematiska litteraturstudie 
ingick  16  artiklar  med  kvalitativ  eller  kvantitativ  ansats.  Artiklarna 
analyserades  med  en  kvantitativ  innehållsanalys  med  en  manifest  ansats. 
Likvärdiga textenheter kategoriserades till teman, dessa samlades i två olika 
grupper som svarade mot forskningsfrågorna. För att skapa en överblick och 
se samband mellan variabler utformades en matris. I resultatet framkom att 
sjuksköterskan upplever rädsla i mötet med patienter med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor känner sympati för dessa patienter, men likaväl förekommer 
stigmatisering. Sjuksköterskor finner det ibland besvärligt att patienter med 
psykisk ohälsa befinner sig på somatiska avdelningar, eftersom  det dagliga 
arbetet  kan  försvåras.  Viljan  att  vårda  patienter  med  psykisk  ohälsa  kan 
påverkas  av  en  bakomliggande  rädsla,  vilket  också  påverkar 
kommunikationen  med  patienterna.  För  att  förbättra  bemötandet  och 
omvårdnaden,  behöver  sjuksköterskorna  mer  kunskap  om psykisk  ohälsa 
samt en  patientcentrerad omvårdnad för  att  bibehålla  fokus på patientens 
individuella behov.

Nyckelord:  Attityder,  litteraturstudie,  omvårdnad,  patient,  psykisk  ohälsa, 
sjuksköterska, somatisk vård
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Personer med psykisk ohälsa uppger att de har problem med sociala relationer och att de 

skulle komma att isoleras, om de inte hade haft en kontakt med sjukvården. En person 

med psykisk ohälsa kan ha en rädsla för sina egna känslor, vilket resulterar i att negativa 

känslor projiceras på andra människor som därefter upplevs som skrämmande och 

dåliga. Genom att projicera negativa känslor på andra människor kan personen med 

psykisk ohälsa förneka sitt behov av sociala relationer. I själva verket har dessa personer 

ett behov av trygghet och ökat självförtroende, men upplever att de ofta blir avvisade av 

andra människor (Nyström, Dahlberg & Segesten, 2002).

Attityder implementeras många gånger redan i unga år och tenderar att öka med åren 

(Watson et al., 2004).  Studier (Altmann, 2008; Boyle et al., 2010; Mavundla & Uys, 

1997) definierar attityd som ett sätt att känna, tänka och handla. Att känna omfattar våra 

känslor för andra människor och vår omgivning, vilket benämns som en affektiv 

komponent. Vårt sätt att tänka omfattar hur vi tänker och tror, vilket är en kognitiv 

komponent. Vårt beteende beskriver hur attityder visar sig i våra handlingar. Detta 

benämns som en handlingskomponent och är en konsekvens av känslo- och 

tankekomponenterna. I mötet mellan sjuksköterska och patient kan dessa komponenter 

förstås som känslorna som sjuksköterskan har mot patienten, sjuksköterskans syn på 

patienten samt dennes sätt att bemöta patienten. I denna litteraturstudie har författarna 

valt att låta känslo- och tankekomponenter representera attityder, medan omvårdnad 

utgörs av handlingskomponenter.

Ur ett historiskt och religiöst perspektiv har personer med psykisk ohälsa ofta 

behandlats illa (Iosif,  2011). Under 1800-talet sågs inget behov av somatisk vård för 

personer med psykisk ohälsa, utan de placerades på institutioner tillsammans med 

förbrytare. I början på 1900-talet började psykisk ohälsa ses som en sjukdom som skulle 

behandlas i specialiserade institutioner eller dårhus. Detta sågs som enda alternativet för 

att kunna bota patienterna samt skydda samhället mot dem (Coldefly & Curtis, 2010). 

Från mitten av 1900-talet uppmärksammades att personer med psykisk ohälsa har 
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rättigheter som samhället borde skydda. Detta resulterade i en reform av psykiatrin i 

syfte att förbättra behandlingen av patienter med psykisk ohälsa (Nolan & Hopper, 

1997). Under sena 1900-talet formulerandes nya begrepp för psykisk ohälsa såsom 

funktionshinder och varaktighet. Med funktionshinder menas stora begränsningar i 

personliga aktiviteter och varaktighet är en benämning på hur lång tid funktionshindret 

har förekommit. Psykisk ohälsa avser tillstånd som har påverkan på kognition, emotion 

och beteende, till exempel depression, autism och schizofreni (Manderscheid et al., 

2010). 

Studier (Boyle et al., 2010; Chapple, Ziebland & McPherson, 2004; Li et al., 2007; 

Poon & Tarrant, 2008) har visat att det inom samhället kan förekomma negativa 

attityder mot personer med en viss typ av diagnos eller funktionsnedsättning. Personer 

med till exempel kroppsliga missbildningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av 

fängelsevistelse och arbetslöshet är exempel på grupper som blir utsatta för attityder och 

stigmatisering av olika slag (Pinto-Foltz & Logsdon, 2008). När negativa attityder 

uppstår innebär det med stor sannolikhet att dessa personer kommer att behandlas 

sämre, nedvärderas och kanske till och med bli avvisade av samhället (Boyle et al., 

2010). 

Studier (Chapple et al., 2004; Khalil, 2009; Li et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001) har 

visat att det förekommer attityder mot patienter bland sjukvårdspersonal. Enligt Khalil 

(2009) hade sjukvårdspersonal attityder mot patienter som benämndes som ”bra” eller 

”dåliga”. En ”bra” patient var artig, medgörlig och inte alltför frågvis. En ”dålig” patient 

däremot var omedgörlig, oförskämd och missnöjd. Studier (Li et al., 2007; Surlis & 

Hyde, 2001) har visat att personer med HIV/AIDS och cancerdiagnoser (Chapple et al., 

2004) har känt sig stigmatiserade av sjukvårdspersonal vilket medfört en ovilja att söka 

vård eller stöd. Oviljan att söka vård var i de fall patienten hade HIV/AIDS kopplat till 

rädsla för diskriminering och känslan av att bli uthängd som smittobärare (Li et al., 



5

2007; Surlis & Hyde, 2001). Diskrimineringen var ofta beroende av hur patienten fått 

sjukdomen, om smittan var orsakad av blodtransfusioner var personalen vänligare, men 

i de fall där den smittade var homosexuell eller narkoman var personalen distanserade 

och otrevliga (Li et al., 2007). Chapple et al. (2004) visade att när patienter med 

lungcancer känt ovilja att söka vård har detta grundat sig i att de känt sig dömda för 

självförvållande av sjukdomen, även om sjukdomen kunde bero på annat än rökning. 

Även patienter med övervikt fick erfara attityder om förväntade beteenden, detta då i 

form av att de sågs som lata (Poon & Tarrant, 2008). Patienterna med övervikt kände 

även en motvilja till vård på grund av personalens språk och ordval angående 

övervikten. Patienterna ville tala om vikten i dess egentliga mening och inte känna sig 

märkt av sjukvårdens benämningar till exempel obesitas (Puhl & Heuer, 2009). 

I studier (Khalil, 2009) har det också framkommit att bemötandet och omvårdnaden av 

patienter varit bra. I studien om attityder mot personer med övervikt framkom att 

sjuksköterskestudenter hade mindre negativa attityder mot patienter med övervikt 

jämfört med legitimerade sjuksköterskor (Poon & Tarrant, 2008).  Enligt Surlis och 

Hyde (2001) förekom det möten mellan patienter med HIV/AIDS och personal, där 

personalen inte var dömande utan hade ett gott omhändertagande och försökte stötta 

samt uppmuntra patienten. Enligt Chapple et al. (2004) och Li et al. (2007) kan kunskap 

om sjukdomar och dess orsaker minska de negativa attityderna som förekommer mot 

vissa patientgrupper, detta gäller både bland sjukvårdspersonal men även befolkningen i 

stort.

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att i samhället i stort men också inom 

sjukvården kan det förekomma negativa attityder mot personer med vissa diagnoser 

eller funktionsnedsättningar, däribland personer med psykisk ohälsa. Patienter har 

beskrivit hur de blivit bemött med negativa attityder av sjukvårdspersonal vilket skapat 

oro och rädsla för att kontakta vården. Socialstyrelsen (2012) visar på att personer med 
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psykisk ohälsa riskerar en sämre somatisk hälsa med en ökad dödlighet jämfört med 

övrig befolkning. I jämförelse med övriga patienter, framkommer att patienter med 

psykisk ohälsa mottar vård i lägre utsträckning än övriga patienter. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör vara medveten om de levnadsvillkor och den utsatthet som en 

person med psykisk ohälsa har, så att de kan få en adekvat omvårdnad utifrån deras 

behov (Socialstyrelsen, 2012). Målet inom hälso- och sjukvård är att alla personer ska få 

en rättvis samt adekvat vård utifrån sina behov. Syftet med litteraturstudien är att 

beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till patienter med psykisk sjukdom och hur 

dessa attityder kan påverka omvårdnaden.

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar

Litteratursökningen genomfördes i de bibliografiska databaserna CINAHL, PubMed 

och Psycinfo, detta för att undvika publiceringsbias genom att använda olika källor för 

materialet (jfr. Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2006, s. 65). För att finna lämpliga sökord 

har författarna använt sig av Swedish-MeSH. Följande sökord användes: towards  

patients, attitude*, mental illness, nurse*, general hospital staff, general nurse, mental  

health och hospital tillsammans med den booleska söktermen AND. Vissa söktermer 

högertrunkerades med en asterisk (*) som innebär att ordets ändelse avlägsnas för att i 

sökningen finna alla tänkbara böjningar av ordet (Willman et al.,  2006, s. 69-71). 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor, psykisk ohälsa, somatisk vård, vuxna över 18 år, 

peer reviewed, engelska samt att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1990-

2013.  Artiklar som berörde psykiatrisjuksköterskor, psykiatrimottagningar eller 

sjuksköterskestudenter, artiklar där sjuksköterskans åsikt ej kunde utläsas samt 

litteraturstudier exkluderades. Aktuella sökord samt kombinationer av dessa presenteras 

i tabell 1 nedan, dubbletter av artiklar redovisas ej.
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning
CHINAL 2013 01 23 limits; peer-reviewed, english, all adult, 1990-2013

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda
1 MH Nurse* 33575
2 FT General nurse 621
3 MH Attitude* 46832
4 FT Mental illness 1042
5 FT Towards patients 403
6 FT General hospital staff 26
7 MH Mental health 14173
8 FT Hospital 41140
9 2 and 3 501
10 2 and 3 and 4 143 7   
11 1 and 3 9766
12 1 and 3 and 4 142 2  
13 3 and 6 14 0
14 1 and 3 and 7 475
15 1 and 3 and 7 and 8 69 2 

PubMed 2013 01 23  limits; peer-reviewed, english, adult, 1990/01/01-2012/12/31

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda
1 MH Nurse*
2 FT General nurse
3 MH Attitude* 207161
4 FT Mental illness 543706
5 FT General hospital staff 8001
9 3 and 5 8001
10 3 and 5 and 4 182 5
12 2 and 3 62
13 2 and 3 and 4 8

PsycINFO 2013 01 23 limits: peer-reviewed , English, adult, 1990-2013
Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda
1 FT General nurse* 3172
2 MH Attitude* 127582
4 1 and 2 1315
5 1 and 2 and 3 66 0
Totalt antal utvalda artiklar 16

*) MH – MeSHterm, FT – fritextsökning

Eftersom detta är en litteraturstudie med en systematisk beskrivning av samlad kunskap 

inom ett område har vetenskapliga studier som är både kvalitativa och kvantitativa 

använts. Helhetssynen på arbetet förstärks genom att använda data från studier av olika 

karaktär (Whittemore & Knafl, 2005). För att kvalitetsgranska artiklarna har författarna 

använt Willman et al. (2006, s. 154-157) protokoll för kvalitetsbedömning av 
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kvantitativa och kvalitativa studier. För att kunna avgöra om kvaliteten är hög, mellan 

eller låg har antalet ja-svar beräknats i procent. Detta görs genom att låta protokollets 

alla frågor representera hundra procent, där varje enskild fråga innebär en viss 

procentdel. En hög procentdel ja-svar innebär att studiens kvalitet är hög. (Willman et 

al., 2006, s. 96). Tabell 2 presenterar vilken gradering ett visst antal procent ja-svar 

utgör. 17 artiklar kvalitetsgranskades, varav 1 artikel uteslöts på grund av ej uppnådd 

kvalitetsgrad. Översikt av artiklar ingående i analys med tillhörande kvalitetsgranskning 

presenteras i tabell 3.

Tabell 2: Kvalitetsgradering enligt procentindelning

Kvalitetsgradering Procentindelning

Hög 80-100%

Medel 70-79%

Låg 60-69%

Tabell 3: Översikt av artiklar ingående i analys med tillhörande kvalitetsgranskning (n=16)

Författare 
År/Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datains./Analys

Huvudfynd Kvalitet

Arnold & 
Mitchell
(2008)
England

Kvalitativ 14 Fokusgruppsintervjuer/
Innehållsanalys

Det finns stigmatiserande 
attityder mot psykisk ohälsa 
och detta skulle motverkas 
med öppenhet

Hög

Björkman et 
al. (2008)
Sverige

Kvantitativ 44 Frågeformulär
/Statistisk analys

Sjuksköterskor inom 
somatisk vård har mer 
negativa attityder  mot 
patienter med psykisk 
ohälsa

Hög

Brinn
(2000)
England

Kvantitativ 64 Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor är rädda för 
patienter med psykisk 
ohälsa

Låg

Lethoba et al.
(2006)
Sydafrika

Kvantitativ 124 Frågeformulär/
Deskriptiv statistisk 
analys

Majoriteten av 
sjuksköterskorna har en 
positiv inställning mot att 
vårda patienter med psykisk 
ohälsa, även om 
stigmatisering förekommer

Hög
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Forts. Tabell 3: Översikt av artiklar ingående i analys med tillhörande kvalitetsgranskning (n=16)

Författare 
År/Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datains./Analys

Huvudfynd Kvalitet

MacNeela et 
al. (2012)
Irland

Kvalitativ 13 Intervjuer/
Innehållsanalys

Sjuksköterskorna bedrev 
inte en personcentrerad 
omvårdnad för patienter 
med psykisk ohälsa, vilket 
antydde att omvårdnaden 
hämmades av 
sjuksköterskans negativa 
attityder

Hög

Mavundla.
(2000)
Sydafrika

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer/
Innehållsanalys

Uppfattningen av att vårda 
patienter med psykisk ohälsa 
var överlag negativ

Hög

Minas et al.
(2011)
Australien

Kvantitativ 584 Frågeformulär/ 
Statistisk analys

Stigmatisering av patienter 
med psykisk ohälsa är 
vanligt

Hög

Ndtei et al.
(2011)
Kenya

Kvantitativ  327 Tvärsnittsstudie/
Statistisk analys

Det förekommer positiva 
attityder mot att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa. Det finns även en 
koppling mellan att ha 
negativa attityder och en 
kunskapsbrist hos 
personalen.

Hög

Poggenpoel
et al.
(2011)
Sydafrika

Kvalitativ 8  Intervjuer/
Analys enligt Tesch 

Sjuksköterskor uttrycker 
rädsla och frustration då man 
vårdar patienter med psykisk 
ohälsa

Hög

Priami et al.
(1998)
Grekland

Kvantitativ 95 Frågeformulär/ 
Statistisk analys

Det går att förändra negativa 
attityder till att bli positiva

Medel

Reed & 
Fitzgerald.
(2005)
Australien

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys

Sjuksköterskornas attityd till 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa varierar

Hög

Rogers & 
Kashima
(1998)
Australien

Kvantitativ 30 Frågeformulär/
Statistisk analys

Sjuksköterskorna tror att 
deras omvårdnadshandling 
inte påverkas av 
bakomliggande negativa 
attityder mot psykisk ohälsa

Hög
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Forts. Tabell 3: Översikt av artiklar ingående i analys med tillhörande kvalitetsgranskning (n=16)

Författare 
År/Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datains./Analys

Huvudfynd Kvalitet

Scheerder et 
al. (2010) 
9 länder i 
Europa

Kvantitativ 887 Frågeformulär/
Statistisk analys

Sjuksköterskor hade en 
negativ attityd mot 
patienter med psykisk 
ohälsa

Medel

Shahrour & 
Rehmani.
(2009)
Saudi-arabien

Kvantitativ 270 Frågeformulär/
Statistisk analys

Sjuksköterskorna hade stor 
vilja att vårda patienter 
med psykisk ohälsa

Hög

Ŝvedienê et 
al. (2009)
Litauen

Kvantitativ 128 Frågeformulär/ 
Statistisk analys

Majoriteten av 
sjuksköterskorna hade en 
positiv attityd mot 
patienter med psykisk 
ohälsa, men deras 
kompetens var ej på 
önskad nivå.

Hög

Zolnierek & 
Clingerman 
(2012)
USA

Kvalitativ 1 Semi-strukturerad 
intervju/
Innehållsanalys

Sjuksköterskan upplever 
att det är svårt och 
obekvämt att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa.

Medel

Analys

I denna litteraturstudie analyserades artiklarna med stöd av Holopainen, Hakulinen-

Viitanen och Tossavainen (2008) studie. Analysen inleddes med att skapa en helhetsbild 

av materialet genom att läsa alla de utvalda artiklarnas resultat. Därefter extraherades 

textenheter som motsvarade frågeställningarna i studien: Vilka attityder 

sjuksköterskorna har mot patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt hur 

dessa attityder kan påverka omvårdnaden av patienterna. Författarna baserade valet av 

textenheter på den definition av attityder som beskrivits i introduktionen som ett sätt att 

känna, tänka och handla (Altmann, 2008; Boyle et al., 2010; Mavundla & Uys, 1997). 

Handlingskomponenten har en direkt påverkan på omvårdnaden, då denna är beroende 

av känslo- och tankekomponenterna. Av denna anledning valde författarna att låta 

handlingskomponenten representera omvårdnad, medan känslor-och tankekomponenter 
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utgjorde grund för attityderna. De textenheter som valdes ut baserades på 

sjuksköterskans egna ord eller svarsalternativ i enkäter. De utvalda textenheterna 

numrerades med två nummer, ett huvudnummer som representerade ursprungsartikeln 

och ett nummer som identifikation av den specifika textenheten. Textenheterna 

översattes från sitt originalspråk till svenska för att minska feltolkningar av materialet. 

Därefter kondenserades alla textenheter och kategoriserades i olika steg, tills dess att de 

inte längre hade ett likvärdigt innehåll (jfr. Holopainen et al., 2008). Detta utgjorde 

teman som därefter samlades i två olika grupper som svarade mot forskningsfrågorna 

(jfr. Holopainen et al., 2008); en grupp som beskrev vilka attityder som fanns och en 

grupp som beskrev hur omvårdnaden kunde påverkas. I de fall där osäkerhet uppstod 

gällande vad som var en attityd och vad som var en påverkan på omvårdnaden 

diskuterade författarna för att gemensamt bestämma vilken grupp textenheten skulle 

tillhöra. En matris utformades för att skapa en överblick över vilka attityder och vilken 

omvårdnadspåverkan som fanns, samt i vilka artiklar man kunde finna dessa. Detta 

skapar en överblick över materialet och gör det möjligt att kunna se samband mellan 

olika variabler (jfr.  Polit & Beck, 2008, s. 121-123). Resultatet presenteras i Tabell 4.
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Resultat
Resultatet presenteras i form av teman baserat på de aktuella frågeställningarna. 

Tabell 4: Matris över artiklar, attityder samt omvårdnad

Artikel Attityder Omvårdnad 
Rädsla Stigma Sympati Tidskrävande Vilja att vårda Samtala

Arnold & Mitchell (2008) X X X

Björkman et al (2008) X X X X

Brinn (2000) X X

Lethoba et al (2006) X X X

MacNeela et al (2012) X X X X

Mavundla (2000) X X

Minas et al (2011) X X X

Ndetei et al (2011) X X

Poggenpoel et al (2011) X X X X

Priami et al (1998) X X X X

Reed & Fitzgerald (2005) X X X X X

Rogers & Kashima (1998) X

Scheerder et al. (2011) X

Sharour & Rehmani (2009) X X X

Ŝvedienê et al (2009) X X X

Zolnierek & Clingerman 
(2012)

X X X
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Attityder hos sjuksköterskan mot patienter med psykisk ohälsa

Denna frågeställnings resultat baserades på sex kvalitativa och nio kvantitativa studier 

med varierande kvalitet. Analysen resulterade i tre attityder: Rädsla, stigmatisering och 

sympati. De tre attityderna grundades på de känslo- och tankekomponenter som utgör 

attityder enligt den definition som anges i introduktionen.

Rädsla

I tio studier (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Lethoba, Netswera & Rankhumise, 

2006; MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012; Mavundla, 2000; Minas, 

Zamzam, Midin & Cohen, 2011;  Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Sharour & Rehmani, 2009; Ŝvedienê, Jankauskiené, Kuŝleikaitê & 

Razbadauskas, 2009;  Zolnierek & Clingerman, 2012) framkom det att sjuksköterskor 

känner sig rädda för att vårda patienter med psykisk ohälsa, där det i många fall grundar 

sig i en rädsla för våldsamhet. I studier utförda av Mavundla (2000) och Lethoba et al 

(2006) framkom det att sjuksköterskornas rädsla förstärktes om de utsattes för våld eller 

försök till övergrepp av en patient med psykisk ohälsa. Det finns olika faktorer som kan 

påverka känslan av rädsla. Reed och Fitzgerald (2005) visade att bristen på stöd i form 

av säkerhetsföreskrifter och säkerhetspersonal påverkade känslan av rädsla för patienter 

med psykisk ohälsa. En vårdmiljö som inte är anpassad till patienterna kan leda till att 

sjuksköterskorna känner sig rädda för att patienterna ska komma åt vassa föremål (Reed 

& Fitzgerald, 2005; Ŝvedienê et al., 2009).

I ett flertal studier (MacNeela et al., 2012; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Zolnierek & Clingerman, 2012) framkom att sjuksköterskorna kände rädsla för att 

patienter med psykisk ohälsa skulle utsätta övriga patienter för våld. I en studie (Ndetei, 

Khasakhala, Mutiso & Mbwayo, 2011) framkom det att sjuksköterskor ansåg att 

patienter med psykisk ohälsa inte bör vårdas på somatiska avdelningar tillsammans med 

patienter utan psykisk ohälsa. Två studier (Mavundla, 2000; Ŝvedienê et al., 2009) 

visade att vissa sjuksköterskor upplever att de har svårt att läsa av sina patienter och kan 

därför inte avgöra om en patient kan bli våldsam eller ej. I en studie (Minas et al., 2011) 
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beskrev en sjuksköterska att även om en patient verkar lugn, så kan det bli farligt om 

man glömmer bort att den man vårdar har en psykisk ohälsa. Studien av Reed och 

Fitzgerald (2005) visade att sjuksköterskor som litade på att inga farliga patienter 

placerades på deras avdelning, gjorde att de inte hade någon anledning att vara rädda. 

Dessa sjuksköterskor förknippade inte psykisk ohälsa med att patienterna är farliga och 

att de inte kände sig hotade av aggressiva eller uppjagade beteenden. 

Stigmatisering

I åtta studier (Arnold & Mitchell, 2008; Björkman et al., 2008; Brinn, 2000; Minas et 

al., 2011; Ndetei et al., 2011; Priami, Plati & Mantas, 1998; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Scheerder et al, 2010)  framkom det att sjuksköterskor stigmatiserar patienter med 

psykisk ohälsa och att sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården hade mer 

stigmatiserande attityder mot patienter med psykisk ohälsa, jämfört med sjuksköterskor 

inom psykiatrin (Björkman et al., 2008; Ndetei, 2001; Reed & Fitzgerald, 2005). Tre 

studier (Björkman et al., 2008; Minas et al., 2011; Ndetei et al., 2011) visade att yngre 

sjuksköterskor har mer stigmatiserande attityder till patienter med psykisk ohälsa, 

jämfört med äldre sjuksköterskor. Studier (Arnold & Mitchell, 2008; Björkman et al., 

2008; Minas et al., 2011) visade även att sjuksköterskor som lever tillsammans med en 

partner har mindre tendens till att stigmatisera patienter med psykisk ohälsa. 

Tre studier (Arnold & Mitchell, 2008; Björkman et al., 2008; Minas et al., 2011) visade 

att det förekommer att patienter med psykisk ohälsa behandlas annorlunda jämfört med 

patienter med enbart somatiska åkommor. När en patient har en anamnes som tyder på 

psykisk ohälsa är det vanligt att sjuksköterskorna enbart ser denna. Detta resulterar i att 

sjuksköterskorna kan missa människan bakom diagnosen. Det är också mer vanligt att 

en ung patient med ett aggressivt och uppjagat beteende ses som omedgörlig och 

förflyttas till en säkrare avdelning, medan äldre patienter ses som förvirrade. En 

förvirrad patient som hallucinerar förväntas vara schizofren, trots att det kan finnas 

andra skäl till patientens beteende (Arnold & Mitchell, 2008; Björkman et al., 2008; 

Minas et al., 2011). En studie (Brinn, 2000) visade att sjuksköterskorna förväntade sig 
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att patienter med schizofreni eller demens är besvärliga. I en studie (Scheerder et al, 

2010) framkom det att vissa sjuksköterskor tror att depression beror på en 

karaktärssvaghet. I en studie (Lethoba et al., 2006) från Sydafrika framkom det att 

sjuksköterskan påverkas av den kultur han eller hon lever i. Det uppdagades att 

sjuksköterskor tror att psykisk ohälsa kan orsakas av häxkraft.

Tre studier (Björkman et al., 2008; Ndetei, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005) påvisade ett 

samband mellan stigmatisering och en kunskapsbrist rörande psykisk ohälsa. I två 

studier (Priami et al., 1998; Reed & Fitzgerald, 2005) beskrevs möjligheten att förändra 

sjuksköterskornas stigmatiserande inställning till en mer positiv syn på personer med 

psykisk ohälsa.  Många sjuksköterskor ansåg också att med förnyad kunskap och 

erfarenhet så har de förmågan att förändra stigmatiseringen av patienter med psykisk 

ohälsa, inte bara på sjukhuset utan även hos familjemedlemmar och i samhället. 

Sympati

I två studier (MacNeela et al., 2012; Sharour & Rehmani, 2009) framkom det att 

sjuksköterskor uttryckte sympati för sina patienter med psykisk ohälsa. I MacNeela et 

al. (2012) studie beskrevs det att främst sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet 

uttrycker sympati för patienter med psykisk ohälsa.

Hur sjuksköterskans attityd kan påverka omvårdnaden

Denna frågeställning baseras på sex kvalitativa och åtta kvantitativa studier med 

varierande kvalitet. I analysen har författarna fokuserat på material som berör hur 

sjuksköterskans attityd kan påverka omvårdnaden, vilket innebär olika 

handlingskomponenter som är en konsekvens av  sjuksköterskans tanke- och 

känslokomponenter.

Tidskrävande patienter försvårar omvårdnadsarbetet

I ett flertal studier (Brinn, 2000; Lethoba et al. 2006; Mavundla, 2000; Poggenpoel et 

al., 2011; Priami et al., 1998) framkom det att sjuksköterskor ansåg att patienter med 
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psykisk ohälsa inte hör hemma på somatiska avdelningar eftersom de är problematiska, 

tidskrävande och försvårar deras dagliga arbete. En studie (Reed & Fitzgerald, 2005) 

beskrev att många sjuksköterskor upplevde att patienter med psykisk ohälsa är 

motsträviga och saknar vilja att samarbeta, vilket resulterade i att sjuksköterskan måste 

spendera mycket tid hos dessa patienter. Vissa sjuksköterskor upplevde att patienter med 

psykisk ohälsa var krävande (Lethoba et al., 2006; MacNeela et al., 2012; Mavundla, 

2000; Poggenpoel et al., 2011) när de till exempel inte vill använda sjukhusets kläder 

eller om de inte accepterar att bli matade (Poggenpoel et al., 2011).

Fem studier (Lethoba et al., 2006; MacNeela et al., 2012; Mavundla, 2000; Poggenpoel 

et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012) beskrev att vissa patienter med psykisk 

ohälsa kan vandra omkring på nätterna, vilket både kan störa andra patienter men också 

gör att sjuksköterskorna behöver hålla mer uppsikt över dem för att säkerhetsställa att 

de inte kommer till skada eller försvinner. Enligt Zolnierek och Clingerman (2012) 

skapade detta en frustration hos sjuksköterskorna. Oro över att patienterna skulle göra 

sig själv illa, beskrevs också som en orsak till att sjuksköterskorna spenderade mer tid 

hos dessa patienter (Zolnierek & Clingerman, 2012). Reed och Fitzgeralds studie (2005) 

uppmärksammade dock att alla sjuksköterskor inte hade åsikter om att patienter med 

psykisk ohälsa är tidskrävande och problematiska, utan ansåg att patienter med psykisk 

ohälsa kan vistas på somatiska avdelningar.

Viljan att vårda patienter med psykisk ohälsa

Två studier (Arnold & Mitchell, 2008; Reed & Fitzgerald, 2005) beskrev att 

sjuksköterskornas inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa varierar. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att det inte är en del av yrkesrollen, medan andra ansåg att alla 

patienter förtjänar god omvårdnad. Sjuksköterskor som trivdes med att vårda patienter 

med psykisk ohälsa hade ingen bakomliggande rädsla eller oro. Rädslan över att bli 

skadad av en patient med psykisk ohälsa resulterade i att sjuksköterskorna undviker att 

utföra patientnära omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor med en negativ attityd mot 

personer med psykisk ohälsa, uttryckte ändå en vilja att kunna ge en adekvat 
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omvårdnad, men för att kunna göra detta ansåg de att det krävdes mer utbildning och 

kunskap. Sjuksköterskorna hade en oro över att de inte ska kunna hantera patienten 

vilket skulle kunna orsaka ett vårdlidande (Arnold & Mitchell, 2008; Reed & 

Fitzgerald, 2005). I studien av Zolnierek och Clingerman (2012) menade sjuksköterskan 

att hon inte kände sig förberedd för att vårda en patient med psykisk ohälsa på en 

somatisk avdelning, med resultatet att hon kände sig obekväm i vårdarbetet.

Tre studier (Minas et al., 2011; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005) 

beskrev att sjuksköterskans motvilja att vårda patienter med psykisk ohälsa beror bland 

annat på att de är svåra att få någon kontakt med och att sjuksköterskan inte upplever 

någon form av sambehörighet med patienten. Många sjuksköterskor visade sig sakna 

vilja till att vårda patienter med psykisk sjukdom, men de kände sig tvungna att göra 

detta. Vissa sjuksköterskor använde sig av olika copingstrategier som att undvika och 

vara likgiltiga inför dessa patienter. På grund av en bakomliggande rädsla så förekom 

det att sjuksköterskorna undvek att interagera och ta kontakt med sina patienter med 

psykisk ohälsa. Som motpol till detta så fanns det sjuksköterskor som hade en mycket 

positiv inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa och som ansåg att det är en 

del i att bedriva en holistisk vård (Minas et al., 2011; Poggenpoel et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005). I tre studier (Priami et al., 1998; Sharour & Rehmani, 2009; Ŝvedienê 

et al., 2009) framkom det att sjuksköterskorna lika gärna vårdar patienter med psykisk 

ohälsa, som andra patienter.

I två studier (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005) framkom det att även 

om det finns en vilja att vårda patienter med psykisk ohälsa, är sjuksköterskorna oroade 

över att inte kunna hantera plötsliga försämringar i deras bakomliggande psykiska 

sjukdom. Detta medförde att de försökte att begränsa patienterna genom att till exempel 

spänna fast patienterna i sängarna, alternativt fälla upp grindarna, vilket i sin tur gjorde 

att patienterna blev mer förvirrade och uppjagade. Sjuksköterskorna ansåg att de är 

utbildade för att vårda och ta hand om patienter, inte utföra tvångsåtgärder mot 

patienternas vilja. 
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I en studie (Rogers & Kashima, 1998) framkom det att sjuksköterskorna tror att deras 

agerande och handlande i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa inte skulle 

påverkas av deras bakomliggande tankar och känslor. Sjuksköterskorna trodde att det är 

enklare att kontrollera ens handlingar jämfört med tankar och känslor. 

Att samtala med patienter 

Fem studier (Arnold & Mitchell, 2008; Björkman et al., 2008; Poggenpoel et al., 2011; 

Reed & Fitzgerald, 2005; Ŝvedienê et al., 2009) beskrev att sjuksköterskor uttryckte en 

glädje över att samtala och interagera med patienter med psykisk ohälsa. Detta ingick 

som en del i att ge adekvat omvårdnad. Vissa uttryckte en oro över att säga fel saker och 

på så sätt orsaka ett lidande för patienten. En del av sjuksköterskorna undvek att tala 

med patienterna om deras psykiska ohälsa, då de var oroliga för att svårhanterliga 

känslor skulle komma upp till ytan eller att de i samtalet skulle säga något som rörde 

upp fler känslor hos patienten. Vissa sjuksköterskor upplevde också att kommunikation 

med patienter som har psykisk ohälsa, kan leda till att patienterna blir mer aggressiva 

och uppjagade. Sjuksköterskorna upplevde att det var särskilt svårt att prata med 

patienter som har schizofreni, svår depression eller demens (Arnold & Mitchell, 2008; 

Björkman et al., 2008; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Ŝvedienê et 

al., 2009). 

I en studie (MacNeela et al., 2012) uttryckte sjuksköterskorna att man bör tala med 

patienten, inte enbart tala till denne. Detta för att få en bättre sjuksköterska-patient 

relation, men också för att få fram information som kan vara relevant för att förbättra 

patientens vård. I Priami et al. (1998) framkom det att sjuksköterskorna förmodade att 

deras patienter med psykisk ohälsa hade möjlighet att diskutera deras känslor 

tillsammans med en person som de kände förtroende för, vilket var en anledning till att 

sjuksköterskan själv inte lyfte frågan om patientens känslor. 
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Diskussion
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till 

patienter med psykisk sjukdom och hur dessa attityder kan påverka omvårdnaden. I 

resultatet framkom tre olika attityder hos sjuksköterskor: Rädsla, stigmatisering och 

sympati. Dessa attityder har en direkt påverkan på omvårdnaden i tre olika aspekter: 

Tidskrävande patienter försvårar omvårdnadsarbetet, viljan att vårda patienter med 

psykisk ohälsa samt att samtala med patienter. Författarna inleder med att diskutera de 

tre attityderna som framkom i resultatet, för att därefter diskutera 

omvårdnadshandlingarna. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att många sjuksköterskor upplevde en rädsla 

mot att vårda patienter med psykisk ohälsa, både för sin egen säkerhet men även för 

övriga patienters säkerhet. Enligt Tognazzini, Davis, Kean, Osborne och Wong (2008) 

har patienter med schizofreni beskrivit att de uppfattat att sjuksköterskan varit rädd, då 

sjuksköterskan i vårdsituationen frågat om  de planerat att skada en annan människa 

trots att något liknande aldrig förekommit. Utifrån detta förstod patienterna också att de 

skulle behandlas annorlunda under vårdtiden jämfört med övriga patienter. Resultatet i 

denna litteraturstudie visade att rädslan för patienter med psykisk ohälsa förstärktes hos 

sjuksköterskor som utsatts för våld eller övergrepp, samt om de ansåg att säkerheten i 

vårdmiljön inte var tillräcklig. Resultatet visade också att sjuksköterskor beskrev det 

som svårt att läsa av patienterna, vilket gjorde dem osäker om patienterna kunde bli 

våldsamma eller inte. Tognazzini et al. (2008) menar att sjuksköterskans uppvisande av 

rädsla kan bero på att de måste hantera något okänt när de möter patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskor som möter uppjagade patienter har ofta en obefogad rädsla som 

bottnar i en kunskapsbrist (Camuccio, Chambers, Välimäki, Farro & Zanotti, 2012). 

Den rädsla sjuksköterskan känner kan enligt Jacob och Holmes (2010) utgöra ett hinder 

i utförandet av effektiv omvårdnad. I denna litteraturstudies resultat framkom att 

sjuksköterskor som inte ser samband mellan psykisk ohälsa och aggressivt och våldsam 

beteende inte heller beskrev sig som rädda. Vår reflektion är att genom att förbättra 
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sjuksköterskornas kunskap och möta deras behov av säkerhet, kan känslan av rädsla och 

fördomen att patienter med psykisk ohälsa är farliga minskas. Om sjuksköterskans 

rädsla kan minskas, leder detta till att sjuksköterskan blir bättre rustad för att utföra en 

adekvat omvårdnad. 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att det är vanligare att sjuksköterskor inom 

somatisk vård stigmatiserar patienter med psykisk ohälsa, jämfört med sjuksköterskor 

inom den psykiatriska vården. Stigmatisering kan ses som en samling negativa 

attitydkomponenter där tanke, känsla och handling får en människa att döma en annan 

individ (Gary, 2005). Studier (Angermeyer & Dietrich, 2005; Högberg, Magnusson, 

Lützén, & Ewalds-Kvist, 2012) har visat att det bland personal inom den psykiatriska 

vården samt ute i samhället förekom stigmatiserade attityder i relation till psykisk 

ohälsa. Detta visar att de attityder som sjuksköterskorna har inom somatisk vård, inte är 

något unikt. Dinos, Stevens, Serfaty, Weich och King (2004) rapporterade om att många 

patienter med psykisk ohälsa uttrycker en känsla av att ha blivit stigmatiserad i mötet 

med sjukvården. Sjuksköterskan behöver  tänka på vilka uttryck som används under 

kommunikation med patienten, för att undvika att stigmatiserande ord eller uttryck 

används (Tognazzini et al., 2008). Detta kan vara uttryck som förstärker skillnaden 

mellan ”vi och dem” eller uttryck som kategoriserar en person som galen eller som ett 

offer (Byrne, 1997; Townsend, 1979). Upplever sig patienten stigmatiserad, har 

sjuksköterskan av misstag byggt upp en barriär mellan sjukvården och patienten 

(Tognazzini et al., 2008). Detta resulterade i känslor som ilska, skuld, rädsla, oro, känsla 

av isolering och skam. Dessa känslor ledde till att patienterna med psykisk ohälsa 

undvek att söka vård (Dinos et al., 2004) och detta kan leda till suicidala beteenden 

(Hocking, 2003). Hocking (2003) lyfter det faktum att det är viktigt att uppmärksamma 

och förändra den stigmatisering som finns, för att kunna förändra patienternas 

upplevelse av sjukvården.
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Litteraturstudiens resultat visar att det är möjligt att förändra den negativa 

stigmatiseringen hos sjuksköterskorna och många sjuksköterskor tror att de även äger 

förmåga att kunna förändra  den negativa stigmatiseringen ute i samhället. Tognazzini et 

al. (2008) menar att om sjuksköterskan är medveten om den stigmatisering som 

förekommer, så finns en möjlighet att sjuksköterskan kan utbilda allmänheten genom 

samarbete med kommuner och liknande instanser där man lyfter dessa frågor via 

kampanjer. Sadow, Ryder och Webster (2002) menar att för att kunna förändra 

stigmatisering räcker det inte med att möta patienter med psykisk ohälsa. 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskorna tror att förbättrad kunskap och mer 

erfarenheter av psykisk ohälsa, kan förändra deras stigmatiserande attityder. Ett sätt för 

att reducera stigma är att sjukvårdspersonal får möta personer med psykisk ohälsa på ett 

strukturerat sätt, inte genom en patientsituation. Detta kan ske genom att till exempel 

låta personer med psykisk ohälsa föreläsa för sjukvårdspersonalen (Sadow et al., 2002). 

McLauglin (1997) skriver att praktik på psykiatriska avdelningar kan ha en positiv 

inverkan på studentens syn av psykisk ohälsa, såvida studenten handleds av en 

kompetent och positivt inställd sjuksköterska. 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att det förekommer att sjuksköterskorna 

uttrycker en sympati för sina patienter med psykisk ohälsa. Baillie (1996) beskriver att 

den sympati som sjuksköterskorna känner, kan med ökad kunskap utvecklas till en 

empati. I och med detta omvandlas sjuksköterskans känsla av att tycka synd om någon, 

till att känna med någon vilket är mer givande för både sjuksköterska och patient. För 

att kunna skapa empati för någon bör sjuksköterskan lära känna sin patient och lyssna 

på dennes historia. Om sjuksköterskan inte hör, ser eller ”räknar med” sin patient, finns 

en risk att patienten utsätts för ett vårdlidande. Detta innebär att patienternas lidande 

inte blir uppmärksammat, vilket i sin tur innebär att patienten blir förnekad som en 

lidande människa (Dahlberg, 2002). Känslan av empati utgör en grundläggande faktor i 

sjuksköterskans vilja av att vårda en patient (Carlsson, Dahlberg, Lützen & Nyström, 

2004). Om sjuksköterskan präglas av empati i mötet med en patient, så kommer viljan 
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att vårda finnas hos sjuksköterskan. I litteraturstudiens resultat framkom att 

sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet uttrycker mer sympati för patienter med 

psykisk ohälsa. Vår reflektion är att detta kan grunda sig i att sjuksköterskan med lång 

yrkeserfarenhet har hunnit möta många patienter och därmed hunnit utveckla sin 

empatiska förmåga. 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att patienter 

med psykisk ohälsa är tidskrävande och försvårar deras dagliga arbete. Munyisia, Yu 

och Haileys (2011) studie visar att mycket av sjuksköterskans tid spenderas på till 

exempel dokumentation, läkemedelshantering och kommunikation med övrig personal. 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskorna upplever att de inte har tid för vissa 

patienter, då deras dagliga uppgifter blir åsidosatta. Detta bekräftas av Munyisia, Yu och 

Haileys (2011) som beskriver att en organisation som bygger på att sjuksköterskan 

ägnar lite tid åt patientnära arbete kan leda till att sjuksköterskan blir frustrerad när en 

patient kräver mer än vad organisationen förutsätter. Dahlberg (2002) menar att en 

omvårdnad som är byggd på att följa rutiner och scheman, istället för att 

uppmärksamma alla individers behov och önskningar har ett vårdfokus som är 

förskjutet. Detta kan leda till att patienterna upplever ett vårdlidande. För att undvika ett 

vårdlidande hos patienten och känslan av att patienterna är tidskrävande, måste 

organisationen vara uppbyggd på att sjuksköterskans fokus ska vara på omvårdnaden 

och inte inriktad på exempelvis administrativa uppgifter. Enligt Pope (2012) hamnar 

patienten i fokus genom att en patientcentrerad vård införs. Detta leder till att patienten 

uppmärksammas och påminner sjuksköterskan att deras profession är inriktad på 

patientomvårdnad. För att kunna stärka relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

måste sjuksköterskan uppmärksamma personen bakom diagnosen. 

I litteraturstudiens resultat framkom att många sjuksköterskor inte skulle välja att vårda 

patienter med psykisk ohälsa om det fanns en valmöjlighet att avstå. För att orka med 
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sin arbetssituation undvek sjuksköterskorna patienterna med psykisk ohälsa. Ett 

undvikande beteende från personalen kan leda till att den vårdande relationen inte 

uppstår, vilket i sin tur kan resultera i ett onödigt användande av begränsande åtgärder 

(Bonner, Lowe, Rawcliffe & Wellman, 2002; Moran et al., 2009). Sjuksköterskor inom 

psykiatrin har beskrivit att om man bestämmer sig för att stanna kvar hos en patient, 

trots att man känner en rädsla, kommer detta att leda till ökat självförtroende och en 

ökad förmåga att hantera liknande situationer (Carlsson et al., 2004). I denna 

litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor lika gärna vårdade en patient med 

psykisk ohälsa, som andra patienter. De ansåg att i en holistisk omvårdnad ingår det att 

vårda alla patienter. Sjuksköterskorna beskrev sig inte heller tro att omvårdnaden skulle 

komma att påverkas av bakomliggande tankar och känslor. 

Litteraturstudien har således visat på ett område där sjuksköterskor kan bryta mot den 

etiska koden och i vissa fall även gör det  till exempel då de uttrycker en önskan om att 

inte vilja vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta vill författarna lyfta, eftersom det 

ingår ett omvårdnadsansvar i yrket som sjuksköterska och sjuksköterskan har en plikt 

att ge en lika vård till alla patienter. Om det framkommer att  tankar om att inte vilja 

vårda visa patienter cirkulerar bland sjuksköterskor i personalgruppen måste ledningen 

vidta åtgärder som förändrar dessa sjuksköterskors inställning och på så sätt förbättra 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten.  Ansvaret för att motverka negativa 

attityder ligger på arbetsgivaren. I litteraturstudiens resultat går det att utläsa att även 

om sjuksköterskorna hade en negativ attityd, så fanns där också en vilja att ge god 

omvårdnad och en vilja att förändra sina negativa attityder. Dessa negativa attityder kan 

förändras genom att arbetsgivaren skapar möjlighet till fortbildning av sjuksköterskorna 

(Patterson, Whittington & Bogg, 2007).       

I litteraturstudiens resultat framkom det att av rädsla för att inte kunna hantera viss 

information, undvek vissa sjuksköterskor att kommunicera med patienter. 
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Sjuksköterskorna var oroade över att samtalet kunde leda till ett mer aggressivt och 

uppjagat beteende. En studie (Roberts, 2005) visar att ett uppjagat och aggressivt 

beteende kan grunda sig i ett behov av uppmärksamhet och kommunikation, varför det 

är viktigt att som sjuksköterska våga stanna kvar i mötet med patienten. Enligt McCabe 

(2004) påpekade patienter att kommunikationen med sjuksköterskorna hade brister. De 

upplevde att sjuksköterskorna är uppgiftscentrerade och inte har ett genuint intresse av 

dem, vilket skapade frustration hos patienterna. I de fall där sjuksköterskan inte 

kommunicerar patientcentrerat kan detta bero på att sjuksköterskan försöker skydda sig 

från känslomässiga eller obekväma aspekter i yrket (McCabe, 2004). I litteraturstudiens 

resultat framkom det även att sjuksköterskor ansåg att man bör kommunicera med 

patienter och att detta skapar ett positivt möte. I det vårdande samtalet har 

sjuksköterskan en möjlighet att uppmärksamma en patient och därmed kunna bidra till 

bildandet av en god självkänsla (Fredriksson & Eriksson, 2003). I det positiva mötet 

skapas en trygghet hos patienten och denne får en känsla av empowerment (Dahlberg, 

2002). En vårdrelation som bygger på en öppen och trygg kommunikation, gör att 

sjuksköterskan kan lära känna patienten bättre och få reda på information som kan vara 

relevant för patientens vård. I mötet med patienten har sjuksköterskan möjlighet att 

bygga upp ett förtroende för sjukvården och där sjukvården kan komma att utgöra en 

trygghet för patienten. 

Metoddiskussion

Med stöd av Holopainen et al. (2008) metodartikel utfördes den systematiska 

litteraturstudien som inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket är en 

fördel då författarna eftersträvade ett brett material. Författarna utförde en systematisk 

litteratursökning där sökorden kombinerades med varandra. I en omfattande sökning 

kommer till sist samma artiklar att uppträda, trots att sökorden kombineras på olika sätt. 

Detta var även fallet i denna litteraturstudie och är enligt Holopainen et al., (2008) ett 

tecken på hög trovärdighet. Litteratursökningen presenteras noggrant i en tabell där det 

går att utläsa vilka sökord som använts och i vilka kombinationer. Detta innebär att 
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litteratursökningen går att upprepa, vilket stärker trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 254-255). Författarna valde att exkludera litteraturstudier i deras analys, för att 

minimera risken för cirkelresonemang. Studier av låg kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien för att få ett så brett underlag som möjligt. Att enbart inkludera artiklar 

av hög kvalitet kan medföra att viktig information tappas bort och målet med en bred 

litteraturöversikt kan gå förlorad (Holopainen et al., 2008).

Eftersom författarnas modersmål inte överensstämmer med studiernas originalspråk, 

kan detta ha resulterat i feltolkningar av materialet. För att minimera risken för 

tolkningar och för att upprätthålla trovärdigheten i litteraturstudien lästes studierna flera 

gånger av bägge författarna. Författarna diskuterade tillsammans resultatet i studierna 

ett flertal gånger för att säkerhetsställa att texten tolkats likvärdigt av bägge (jfr. 

Willman et al., 2006, s. 50). I denna litteraturstudies resultat kunde författarna utläsa 

vissa kulturella skillnader, vilket kan påverka resultatets applicerbarhet. Detta gör att 

resultatet inte är helt överförbart till andra samhällen, kulturer och grupper av 

människor (jfr. Holopainen et al., 2008).  

Studier som inkluderade fler professioner än sjuksköterska exkluderades om det ej gick 

att utläsa enbart det material som berör sjuksköterskorna. Har studien inkluderat både 

somatiska samt psykiatriska avdelningar har material som enbart berört sjuksköterskor 

på den somatiska avdelningen använts. En utrensning kan reducera validiteten, ifall 

användbart material exkluderas (Holopainen et al., 2008). Genom att läsa artiklarnas 

metod samt resultat, har författarna kunnat utläsa vilket material som varit användbart 

för litteraturstudien. I analysen av studierna har författarna valt ut lämpliga textenheter 

för att kunna besvara frågeställningarna och utifrån ett manifest förhållningssätt 

undvikit tolkningar genom att arbeta textnära (Graneheim & Lundman, 2004). I 

resultatet har författarna använt sig av de uttryck som förekommer i textenheterna, 

vilket i vissa fall kan tolkas som värderande av läsaren.

Författarnas frågeställningar var inriktade mot sjuksköterskornas attityd och dess 
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påverkan på deras omvårdnad. Inom den blivande professionen som sjuksköterska ingår 

ett ansvar för att bedriva en god och trygg omvårdnad för alla patienter, vilket är 

orsaken till varför författarna valde att fokusera på denna yrkeskategori. Om författarna 

hade valt att se på sjukvårdspersonal i allmänhet, hade antalet studier ökat, men 

resultatet hade blivit mindre applicerbart på denna specifika yrkeskategori.

Slutsats

Negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa har en direkt påverkan på 

patientens omvårdnad, vilket ökar risken för att patienten upplever ett vårdlidande. Det 

bör belysas under utbildningen att sjuksköterskan kan komma att möta patienter med 

olika omvårdnadsbehov och diagnoser. Sjuksköterskan måste kämpa för sin patient och 

uppmuntra dennes autonomi, istället för att hålla liv i och sprida de negativa attityder 

som förekommer i samhället och ute på arbetsplatsen. För att öka förståelsen för 

patienter med psykisk ohälsa, kan arbetsgivaren bidra med information om hur patienter 

med psykisk ohälsa upplever sjukvårdens bemötande och varför dessa patienter har ett 

visst beteende eller rörelsemönster.

Framtida forskning kan beröra hur en mer patientcentrerad omvårdnad kan införas 

effektivt och hur de negativa attityder som förekommer både i samhället och på 

arbetsplatsen kan förändras.
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