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Abstrakt 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården har riktlinjer och dokument som verkar för att 

säkerställa och styra rätten till en jämlik vård för alla individer. Det finns en upplevd 

stigmatisering inom samhället, där personer med psykiska diagnoser är en av de utsatta 

grupperna. Bland personer med psykiska diagnoser finns det en ökad risk för utveckling 

av olika somatiska sjukdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

personer med psykiska diagnosers upplevelser av att erhålla somatisk vård. Metod: Detta 

var en litteraturstudie med kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv. Databaserna 

CINAHL, PubMed samt PsykINFO användes. 13 kvalitativa artiklar inkluderades och 

analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att vårdsituationen inte är anpassad efter det 

unika behovet, Att bli ifrågasatt och inte bli trodd, Att helhetssynen går förlorad då ens 

psykiska och somatiska sjukdomar särskiljs, Att det krävs tid och någon som lyssnar och 

förstår. Slutsats: Denna litteraturstudie visade att personer med psykiska diagnoser 

upplevde att deras somatiska vård blev lidande på grund av deras diagnos. När denna 

upplevelse uppmärksammas kan sjuksköterskorna bedriva en god vård genom att de kan 

relatera till denna upplevelse. Det behövs dock mera kunskap med vilka interventioner 

som kan tillämpas för att stödja och främja att dessa personer får en jämlik vård.    

 

Nyckelord: Upplevelser, psykiska diagnoser, samsjuklighet, somatisk vård, kvalitativ 

design 
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Personer som lever med psykiska diagnoser löper en större risk att drabbas av somatiska 

sjukdomar så som kardiovaskulär sjukdom, lungsjukdom och cancer, jämfört med personer utan 

psykiska diagnoser. Sjuksköterskor behöver således strategier för att kunna vårda och förhindra 

insjuknande i somatiska sjukdomar som personer med psykiska diagnoser riskerar att drabbas 

av. Detta kräver en helhetssyn och en förmåga att både behandla individens fysiska och psykiska 

diagnoser (Lawrence, Hancock & Kisely, 2013). Thornicroft (2011) menar att personer med 

psykiska diagnoser riskerar en för tidig död på grund av olika faktorer; de har fler riskfaktorer i 

sitt liv för att utveckla många kroniska sjukdomar och cancer, biverkningarna av de psykiska 

medicinerna, högre risk för våldsam död genom självmord eller olyckor samt att de har en sämre 

tillgång till den somatiska vården jämfört med populationen i helhet. Wahlbeck, Westman, 

Nordentoft, Gissler och Munk Laursen (2011) menar att män med en psykisk diagnos lever i 

snitt 20 år kortare och kvinnor lever 15 år kortare än den generella befolkningen i Norden. Trots 

att psykiatrivården har genomgått en transition både inom sjukvården och inom samhället finns 

det fortfarande en förkortad förväntad livslängd för dessa personer och det talar för att faktorer 

som påverkar detta faktum är flerdimensionellt. Robson och Gray (2007) menar att orsakerna till 

somatiska sjukdomar bland personer med psykiska diagnoser är komplext och integrerar med 

många olika faktorer, bland annat har medicinerna en påverkan på hälsan och aktiva hälsoval 

påverkar riskfaktorer.  

 

Det finns två manualer med riktlinjer, DSM och ICD-10, för hur diagnossättning av psykiska 

tillstånd ska ske (American Psychiatric Association [APA], 2013; international Classification of 

Diseases, 1992). I denna litteraturstudie kommer begreppet psykiska diagnoser att definieras 

med utgångspunkt från dessa manualer som inkluderar psykiska diagnoser så som bland annat 

schizofreni, depression och social fobi. Enligt Nationalencyklopedin (n.d.) betyder somatik det 

kroppsliga, det som är skilt från psyket. Den somatiska vården bedrivs på olika vårdavdelningar 

som behandlar kroppsliga åkommor. Försäkringskassan (2017) anger att 26% av alla 

sjukskrivningar 2017 var relaterade till psykiska diagnoser.  En studie av Mather, Roche och 

Duffield (2014) kom fram till att vårdens kvalité skiljer sig åt mellan de med psykiska diagnoser 

och personer utan dessa diagnoser. Det var dock oklart om dessa olikheter berodde på en 

befintlig stigmatisering, diagnossättning, förväntade olikheter i resultatet eller andra okända 

faktorer. Mather et al. menar även att forskningen bör inrikta sig på att skapa en förståelse för 

vilka skäl som finns bakom denna skillnad för att kunna utvärdera och utveckla tillvägagångssätt 

för att hantera och minska denna skillnad. 
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Personer med psykiska diagnoser kan utsättas för stigmatisering på grund av bristande kunskap, 

nedvärderingar och fördomar. Denna stigmatisering kan visa sig som en form av själv-

stigmatisering där personen nedvärderar och tvivlar på sitt egenvärde (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Det finns ett stigma kring personer som lider av psykiska diagnoser. Denna 

stigmatisering gör att dessa personer upplever en diskriminering och utanförskap. Detta påverkar 

möjligheten för behandlingar med god kvalité, vilket i sin tur påverkar livskvaliteten för 

personer med psykiska diagnoser (Arboleda-Florez & Stuart, 2012). Cacapava Rodolpho, Hoga, 

Reis-Queiroz och Jamas (2015) menar att den sociala stigman och diskrimineringen av kvinnor 

med psykiska diagnoser bidrar till att öka kvinnors sårbarhet samt påverkar deras förmåga att 

göra välinformerade val kring sin hälsa. Rüsch, Angermeyer och Corrigan (2005) framhäver att 

stigmans huvudkomponenter är stereotyper, fördomar och diskriminering. En konsekvens av 

stigmatisering är att den kan bli en barriär för uppsökande eller användning av hälso- och 

sjukvård för personer med psykiska diagnoser. Upplevelsen av stigmatiseringen kommer inte 

vara lika för personer med olika psykiska diagnoser, utan stigmatiseringen är och upplevs 

individuellt. Stigmatiseringen som finns i samhället kan påverka och skapa en själv-

stigmatisering som påverkar många aspekter av livet.  

 

Personer som söker vård har rätt till en god och säker vård. Detta innebär att sjuksköterskor bör 

verka och jobba för att med evidens och kunskap säkerställa att det bedrivs en vård som är rätt, 

värdig och säker (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659). Alla personer har rätt till vård på 

lika villkor och den ska ges med respekt för personens individualitet och autonomi (Hälso- och 

Sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). För att bedriva en vård som är av god kvalité och som 

tillgodoser patientens egna intressen bör sjuksköterskan ha förmågan att, genom ett 

inifrånperspektiv få en förförståelse för personens upplevelser av vad en god vård är. Den 

legitimerade sjuksköterskan har ett övergripande omvårdnadsansvar. Detta arbete grundar sig i 

en humanistisk människosyn som ska genomsyra professionen och den omvårdnad som bedrivs. 

Med legitimationen kommer ett ansvar för att ständigt arbeta för att stödja personer i att 

förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Arbetet kräver att sjuksköterskan förhåller sig till de 

lagar och författningar som hälso- och sjukvården lyder under (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2017). Enligt ICN:s (SSF, 2012) etiska kod ska sjuksköterskan verka för att stärka varje 

persons autonomi samt erbjuda en god omvårdnad som vilar på en humanistisk värdegrund. 

Patienten har således rätt till att vårdas av en sjuksköterska som låter etiken genomsyra hens 

arbete. Enligt Holm och Severinsson (2014) bör detta inte vara en individuell fråga utan det bör 

istället lyftas av organisationen till diskussion och reflektion bland arbetsgrupperna kring en 
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gemensam värdegrund. Robinson och Gray (2007) menar att sjuksköterskor inom vården har en 

möjlighet att bedriva ett hälsofrämjande arbete och på så sätt undvika att personer med psykiska 

diagnoser behöver drabbas av somatiska följdsjukdomar till följd av livsval. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personer med psykiska diagnosers upplevelser 

av att erhålla somatisk vård. 

 

Metod 

 

Genom att använda en kvalitativ metod studeras personers upplevelser av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012, s. 130). I denna studie har en kvalitativ manifest innehållsanalys 

med induktiv ansats använts, vilket enligt Danielson (2012, s. 335-336) kan användas vid studier 

av fenomenen med ett inifrån perspektiv.  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Det första steget var att strukturera upp forskningsfrågan. Genom att bryta ned syftet i delar; 

Vem, vart och vad kunde en strukturering av syftet genomföras. Denna strukturering gör det 

lättare att hitta relevanta och trovärdiga artiklar i litteratursökningen och användes för att kunna 

klargöra syftet för denna studie. Detta presenteras i Tabell 1 och baserades på en modell 

beskriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 64). Enligt Willman et al. (2011) bör en 

pilotsökning inom forskningsområdet genomföras för att säkerställa att det finns material som 

svarar mot syftet tillgängligt. För att säkerställa att forskningsfrågan samt syftet gick att besvara 

genomfördes därför en pilotsökning i området.  

 

Tabell 1. Forskningsproblem 

Persongrupp Områden Resultat 

Personer med psykiska diagnoser inom 

den somatiska vården 

Omvårdnadsbehov 

Medicinska/kirurgiska behov 

Upplevelser 

Erfarenheter 

 

I litteratursökningen användes flera databaser för att bredda sökningen samt för att undvika 

publikationsbias. Databaserna som användes var PubMed, CINAHL full text och PsykINFO. 

Liknande sökord, men anpassade efter databas, användes. Sökningen utfördes genom 

blocksökning, då samlas liknande ämnesord och fritextord och söks ihop med hjälp av booleska 
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sökoperatorn OR. Efter att ha fått ihop flera block används den booleska sökoperatorn AND för 

att kombinera de olika blocken (jfr. SBU, 2017; Willman et al., 2011, s. 67–73). Inklusions- och 

exklusionskriterierna fastställs för att avgränsa ämnet samt för att minimera irrelevanta och 

utdaterade artiklar (Willman et al., 2011, s. 61–62). Inklusionskriterierna som användes var 

artiklar publicerade efter 2005 samt att de skulle vara skrivna på engelska. För att artiklarna 

skulle inkluderas krävdes det att de var av en kvalitet som kan beskrivas som hög, medel eller 

låg enligt en kvalitetsgranskningsmall av Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Exklusionskriterierna var artiklar som 

berörde mödravård, cancer, tvångsvård, vård i fängelse samt vård av barn. Dessa exkluderades 

eftersom de berörde specifika tillstånd som är svåra att generalisera. Enligt SBU (2017) ska en 

presentation göras för att andra ska kunna göra om sökningen vid ett annat tillfälle, vilket 

medför att tillförlitligheten för denna studie höjs. Sökningar med andra sökord än de som 

presenteras gjordes, bland annat sökorden Mentally Ill Persons [MSH], Hospital [MSH], 

“serious mental illness” och “physical healthcare” [FT]. Dessa sökord avgränsade sökningen 

avsevärt eller gav irrelevanta träffar och ingick därför inte i den slutgiltiga sökningen. Två 

manuella sökningar utfördes med snöbollsurval från referenslistor. Den första för att finna fler 

relevanta artiklar och den andra för att undersöka om det rådde datamättnad i det insamlade 

materialet. Enlig SBU (2017) inträffas datamättnad när ytterligare data inte ger ny kunskap. Vid 

den första manuella sökningen tillkom ytterligare en artikel. Den andra manuella sökningen 

resulterade i en artikel som visserligen inte tillförde någon ytterligare kunskap, men artikeln 

svarade mot denna studies syfte och inkluderades därför. Efter dessa sökningar ansåg författarna 

att datamättnad uppnåtts då ingen ny data framkom och därför gjordes inga fler sökningar. 

Sökningarna från de olika databaserna och dess sökord samt avgränsningar presenteras i Tabell 

2, sökningen resulterade i totalt 18 artiklar som svarade mot studiens syfte varav två av dessa var 

dubbletter, därav inkluderades 16 artiklar i denna litteraturstudie.  
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Tabell 2. Översikt över litteratursökningen.  

Söknings- 

nummer 
*) Sökord Begränsning

ar 
Träffar Använda 

artiklar 

Syfte med sökning: Beskriva upplevelsen av den somatiska vården utifrån personer med psykiska diagnoser 

PubMed: 2019-09-23     

1 FT "patient experience  5408  

2 

 
FT "patient perspective"  2391  

 

4  S1 OR S2 OR S3  7723  

5 MESH "Mental disorder"  1192229  

6 FT "Mental disorder"  179128  

7  S5 OR S6  1201888  

8  S4 AND S7  313  

9 MESH Qualitative research.  48771  

10  S4 AND S7 AND S9  39 1 

CINAHL full text: 2019-09-25     

1 MH Mental Disorders  51127  

2 MH Professional- 

patient relations 
 28442  

3  1 AND 2 Peer-review 

Från 2003 

Engelska 

568 3 

4 MH Hospitals  52710  

5  1 AND 2 AND 4 Peer- review 

2003 

Engelska 

5 1 

6 MH Mental Disorders, 

Chronic 
 1971  

7 MH DSM  12573  

8  1 OR 6 OR 7  63721  

9 FT consumers 

perspective 
 25  

10 FT patient perspective  1121  

11 MH Patients  8075  

12  2 OR 9 OR 10 OR 11  37139  

13  8 AND 12 AND 4  8  

14  2 OR 10 OR 11  37115  

15  4 AND 8 AND 14  8  

16  8 AND 12  971  

17 MH Primary health care  56019  
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Tabell 2 (forts.). Översikt över litteratursökningen.     

  

Söknings- 

nummer 

 

*) 
 

Sökord 
 

Begränsning

ar 

 

Träffar 
 

Använda 

artiklar 

18 MH Emergency medical 

sevices 
 23362  

19  4 OR 17 OR 18  130965  

20  8 AND 12 AND 19 Engelska 47 2 

21  16 Peer-review 

från 2003 

Engelska 

 

752 2 

PsykINFO: 2019-09-23     

1 DE "Client attitudes"  16413  

2 DE "Client satisfaction"  5314  

3 FT "Client satisfaction"  6875  

4 FT "Client perspective"  115  

5 DE "Mental disorders  126498  

6 DE "Primary Health Care  21291  

7 DE "Health Care Service"  42612  

8 DE "Hospitals"  15398  

9  S1 OR S2 OR S3 OR S4  22711  

10  S6 OR S7 OR S8  75514  

11  S5 AND S9 AND S10  108  

12  S5 AND S9 AND S10 Engelska 103 6 

13  S3 AND S5 AND S10  5 1 

14 FT "mental disorders  172331  

15 FT "stigma"  24506  

16  S5 OR S14  172331  

17  S9 AND S15 AND S16  68 2 

*) MSH = MeSH termer, FT = fritext, CH = CINAHL heading, DE = Thesaurus 

 

Efter litteratursökningen hade 16 artiklar inkluderats som sedan kvalitetsgranskades med hjälp 

av “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” (SBU, 2014). Med denna mall besvarades frågor som exempelvis: Är syftet 

tydligt beskrivet? Är kontexten tydligt beskrivet. Detta för att kunna göra en bedömning om 

studiernas resultat var tillförlitliga. Beräkning av kvalitetsnivå utförs genom att de positiva 

svaren delas med antalet besvarade frågor, de frågor som inte är tillämpliga räknas ej med 

(Willman et.al, 2006, s. 96). Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån denna mall och artiklarnas 
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kvalitetsnivå omvandlades till procent, vad denna procent representerar för kvalitetsnivå 

beskrivs i Tabell 3. Av de 16 utvalda artiklarna exkluderades tre artiklar på grund av att de inte 

bedömdes uppfylla kraven till inkludering baserad på deras kvalitetsnivå. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen samt inkluderade artiklar presenteras i Tabell 4.  

 

Tabell 3. Procentbeskrivning 

Kvalitetsnivå Procentindelning 

Hög 100-86% 

Medel 85-76% 

Låg 75-61% 

 

 

Tabell 4. Kvalitetsgranskning och översikt över inkluderade artiklar (n=13) 

Författare, År, 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Resultat/ 

Huvudsakliga fynd 

Kvalitet  

 

Campbell, 

Gately & Gask, 

2007, England 

Kvalitativ 

metod 

16 patienter Öppna intervjuer/ 

Tematisk analys 

Personer med psykiska diagnoser 

hade en klar förståelse för vad 

kvalité i allmänsjukvården var, 

men dessa personer fick sällan 

uppleva en god kvalité på vården. 

Låg 

Eriksen, 

Araman, 

Davidson, 

Sundfor & 

Karlsson, 2013, 

Sverige, USA & 

Norge 

Kvalitativ 

metod 

11 patienter Narrativa djupa 

intervjuer/ Tolkande 

fenomenologisk analys 

Samhörigheten mellan patienten 

med psykisk diagnos och 

vårdaren påverkade möjligheten 

till återhämtning vid somatisk 

vård. 

Hög 

Happell, Ewart, 

Bocking, 

Platania-phung 

& Stanton, 2016, 

Australien 

Kvalitativ 

metod 

31 patienter Fokusgrupp/ Tematisk 

analys 

Hälso- och sjukvårdens 

förnekelse av somatiska 

sjukdomar kunde vara 

livshotande för personer med 

psykiska diagnoser, då de inte 

togs på allvar.  

Hög 

Kaufman, 

McDonell, 

Cristofalo & 

Ries, 2012, 

USA. 

Kvalitativ 

metod 

10 patienter 

10 

psykiatrivårdare 

10 

medicinvårdare 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Miljön inom vården påverkade 

vården som patienten med 

psykisk diagnos fick. 

Att minska väntetiden och miljön 

i väntrummen kunde hjälpa dem. 

Hög 
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Tabell 4 (forts.). Kvalitetsgranskning och översikt över inkluderade artiklar (n=13)  

Författare, 

År, Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analy

s 

Resultat/ 

Huvudsakliga fynd 

Kvalitet  

 

Koekkoek et al., 

2010, 

Nederländerna 

Kvalitativ 

metod 

21 patienter Öppna intervjuer/ 

Grounded theory 

Maktkamper mellan patienten 

med psykisk diagnos och de 

professionella kunde göra att 

patienten upplevdes som 

besvärlig. Samtal om 

gemensamma förväntningar 

kunde vara hjälpsamma i dessa 

fall. Studien har utvecklat 

direktiv till hur detta kan göras.  

Hög 

Kristensen, 

Guassora, 

Arreskov, 

Waldorff & 

Hølge-Hazelton, 

2018, Danmark. 

Kvalitativ 

metod 

13 patienter Semi-strukturerade 

intervjuer/ Systematisk 

textkondensering 

Patientens prioriteringar av 

egenvård kunde kollidera med 

den medicinska regimen.  

Hög 

Lester, Tritter & 

Sorohan, 2005, 

England 

Kvalitativ 

metod 

45 patienter 

39 allmänläkare 

8 

Sjuksköterskor 

Fokusgrupp/ Tematisk 

analys 

Att det var svårt att finna ett 

system för patienterna att kunna 

uppsöka sjukvården när de 

behövde den utan att de skulle 

behöva överdriva sina symtom 

Hög 

Liggins & 

Hatcher, 2005, 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 

metod 

10 patienter Semi-strukturerade 

öppna intervjuer/ 

Grounded theory 

Stigman har en negativ påverkan 

på patienterna som vårdas på 

sjukhus. De vanligaste 

erfarenheterna var tystnad och 

misstro. 

Hög 

McCabe & Leas, 

2008, Australien 

Kvalitativ 

metod 

20 patienter 

16 vårdare 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Patienter med psykiska diagnoser 

upplevde stora hinder och låg 

tillfredsställelse i sin sjukvård. 

Låg 

McCloughen, 

Foster, Kerley, 

Delgado & 

Turnell, 2016, 

Australien 

Kvalitativ 

metod 

12 patienter Semi-strukturerade 

intervjuer / 

Innehållsanalys 

Unga personer behövde struktur 

och stöd för att ta itu med deras 

fysiska hälsa. Sjuksköterskor var 

välplacerade för att kunna hjälpa 

unga personer. Individanpassad 

information och metod främjade 

god fysisk hälsa. 

 

Låg 

Roberge et al., 

2016, Canada 

Kvalitativ 

metod 

10 patienter 

18 vårdare 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Problematik fanns mellan olika 

vårdenheter, detta hindrade 

helhetsvården. 

 

 

 

Medel 
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Tabell 4 (forts.). Kvalitetsgranskning och översikt över inkluderade artiklar (n=13)  

Författare, År, 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Resultat/ 

Huvudsakliga fynd 

Kvalitet  

 

Stumbo, 

Yaraborough, 

Yaraborough & 

Green, 2018, 

USA. 

Mixad 

metd 

158 patienter  

30 vårdare 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Få kliniska förändringar skulle 

hjälpa patienterna med psykiska 

diagnoser att utföra preventiva 

åtgärder, som att ha realistiska 

mål, ökade besökstider eller 
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Analys 

Analysen har genomförts med utgång från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes med en manifest ansats, vilket innebar att data 

inte tolkades. Analysen startade med att artiklarna lästes igenom i sin helhet flera gånger för att 

skapa en förståelse för innehållet i de olika artiklarna. Meningsenheter som svarade mot syftet 

markerades, kodades och extraherades ur artiklarna. Det var viktigt att meningsenheterna inte 

blev för korta då sammanhanget kan förloras eller för långa då innehållet kan beskriva flera 

upplevelser. För att kunna spåra de olika meningsenheternas ursprung kodades den första 

artikeln som artikel A och den andra artikeln som B osv. Meningsenheterna kodades med siffror, 

därefter kombinerades dessa ihop, exempelvis A:3. Detta steg resulterade i 198 inkluderade 

meningsenheter. Dessa meningsenheter fördes sedan in i en tabell där de översattes och 

kondenserades. En kondensering genomfördes genom att innehållet kortades ned men utan att 

kärnan i dem gick förlorad. De kondenserade meningsenheterna jämfördes sedan med 

ursprunget för att säkerställa att inte feltolkningar hade skett. Författarna diskuterade samtliga 

kondenserade meningsenheter för att säkerställa att ingen tolkning hade skett. Efter detta 

påbörjades kategoriseringen stegvis. Kategoriseringen skedde i fyra steg där meningsenheterna 

som berörde liknande upplevelse sammanfördes i en gemensam subkategori. Nästa steg var att 

sortera dessa subkategorier som berörde liknande upplevelser in under bredare kategorier. Denna 

process pågick fram till dess att det endast fanns fyra huvudkategorier, som kunde sammanfatta 

de underliggande kategorierna och som svarade på syftet för denna studie. Med utgång från 
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Graneheim och Lundman (2004) ansåg författarna att analysmättnad var nådd då inga fler steg 

kunde genomföras. 

 

Resultat 

 

Efter genomförd innehållsanalys framkom fyra huvudkategorier, dessa presenteras i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Översikt över kategorier (n=46) 

Kategorier 

Att vårdsituationen inte är anpassad efter det unika behovet 

Att helhetssynen går förlorad då ens psykiska och somatiska sjukdomar särskiljs 

Att bli ifrågasatt och inte bli trodd 

Att det krävs tid och någon som lyssnar och förstår 

 

Att vårdsituationen inte anpassad efter det unika behovet 

Studier visade att det fanns flera faktorer som upplevdes som ett hinder i att söka sig till vården. 

Personer med psykiska diagnoser upplevde att svårigheter med transport eller den egna 

förmågan av att kunna organisera kring ett vårdbesök, oavsett om det var akut eller planerat, 

påverkade och försvårade möjligheten till att nå vården (Campbell, Gately & Gast, 2007; 

McCabe & Leas, 2008). Studier beskrev att personer med psykiska diagnoser upplevde att 

vårdens väntrumsmiljö var ett hinder i att besöka vården. De upplevde att de psykiska symtomen 

försvårade möjligheten att söka sig till den somatiska vården då denna miljö kunde utmana dem. 

Väntrumsmiljön kunde försvåra och förvärra psykiska besvär så som paranoia och social ångest 

(Kaufman, McDonell, Cristofalo & Ries, 2012.; Lester, Tritter & Sorohan, 2005).  

 

“When I get sick it`s really hard to get to my doctor. I can`t travel by public transport, 

because usually I get very confused about what`s around me and am not able to ask for 

help.“ (McCabe & Leas, 2008, s. 308). 

 

“Waiting in a typical medical clinic was described as challenging because symptoms 

such as paranoia, agitation, or social phobia result in patients leaving without being 

seen” (Kaufman et al., 2012, s. 175). 
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Flera studier beskrev utmaningar så som upplevelsen att vården var svår att förstå och att de 

olika begrepp som användes kunde skapa förvirring då det upplevdes att personer inte fick 

möjlighet att få svar på sin nivå (McCabe & Leas, 2008; McCloughen, Foster, Kerley, Delgado 

& Turnell, 2016; William & Tufford, 2012). Studier beskrev att personer med psykiska 

diagnoser upplevde att vården inte levde upp till förväntningarna de hade av en vård anpassad 

efter de unika behoven (Campbell et al., 2007; Liggins & Hatcher, 2005). Personer upplevde 

även att de “blev tappad mellan stolarna”, denna upplevelse förstärktes av vårdpersonal som inte 

var stödjande (Campbell et al., 2007; Kaufman et al., 2012). Denna upplevelse av vården kunde 

skapa negativa känslor kring vårdmiljön där personernas värde och integritet ifrågasattes 

(Eriksen, Arman, Davidson, Dundfør, 2013; Liggins & Hatcher, 2005).  

 

“The responses she got did not match her own understanding of her concerns“ (Eriksen 

et al., 2013, s. 114).  

 

“This ‘one size fits all model’ lacks responsiveness and fails to meet the needs of the 

chronically but moderately ill” (Campbell et al., 2007, s. 51). 

 

Att helhetssynen går förlorad då ens psykiska och somatiska sjukdomar särskiljs 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att vården särskilde den psykiska 

och somatiska sjukdomen. När dessa sjukdomar skildes åt upplevdes en förlorad helhetssyn, 

vilket resulterade i att det upplevdes som att den fysiska hälsan bortprioriterades (Campbell et 

al., 2007; Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung & Stanton, 2016; Lester et al., 2005; Liggins 

& Hatcher, 2005; Roberge et al., 2016). I en studie av McGabe och Leas (2008) framkom det att 

personer med psykiska diagnoser upplevde att de fysiska symtomen inte togs på allvar och att 

när de psykiska och fysiska diagnoserna särskildes förlorades en viktig helhetssyn.  

 

“a lot of what is diagnosed as mental health is actually a physical health problem that 

they’ve chosen not to understand” (Happell et al., 2016, s. 2937).  

 

“They also expressed a sense of frustration that their physical health concerns were 

often not taken seriously” (McCabe & Leas, 2008, s. 307). 

  

Studier visade att personer upplevde att när endast akuta tillstånd behandlades förlorades 

helhetssynen. Detta kunde upplevas som att endast de akuta tillstånden fick behandling medan 
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de kroniska tillstånden behandlades sämre eller inte alls. Personer upplevde att vården borde ta 

de psykiska diagnoserna och tillstånden i beaktning och att dessa även var en viktig del av 

sjukdomsbilden och helheten. Personer upplevde att de kroniska somatiska sjukdomarna blev 

bortprioriterade (Campbell et al., 2007; Kristensen, Guassora, Arreskov, Waldorff & Hølge-

Hazelton, 2018; McCabe & Leas, 2008). 

 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att det fanns ett behov av att 

vården arbetade med en teamsamverkan mellan den somatiska och psykiatriska vården. Denna 

teamsamverkan upplevdes som positiv och möjliggjorde en positiv upplevelse av vården och 

förbättrade det psykiska välmåendet (Roberge et al., 2016; William & Tufford, 2012). Flera 

studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde en ökad uppskattning av en vård 

som tog hänsyn till deras sociala nätverk och såg mer än bara sjukdomen (Kristensen et al., 

2018; Lester et al., 2005; Roberge et al., 2016; William & Tufford, 2012). 

 

“Patients expressed that they would appreciate to involve psychologists in their care and 

those who consulted a psychologist reported that it had a positive effect on their 

wellbeing” (Roberge et al., 2016, s. 8).  

 

“Participants felt like they were receiving positive, holistic care when professionals 

made an effort to address indirect aspects of their illness experience by recognizing the 

needs of members of their social network, and by promoting activities that helped them 

to be less socially isolated” (William & Tufford, 2012, s. 197). 

 

Att bli ifrågasatt och inte bli trodd 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att de psykiska diagnoserna 

hindrade dem från att få en god vård för de somatiska symtomen (Happell et al., 2016; 

Koekkoek et al., 2010; Lester et al., 2005; McCloughen et al., 2016; Williams & Tufford, 2012). 

Personer med psykiska diagnoser upplevde att det var svårt att få de somatiska symtomen 

diagnostiserade. De upplevde att symtomen tolkades på ett annat sätt när personen med 

somatiska symtom även hade en eller flera psykiska diagnoser (Happell et al., 2016; Lester et 

al., 2005; Liggins & Hatcher, 2005). En studie visade att ett upplevt hinder för att få vård för de 

somatiska symtomen var att personer inte associerade läkaren med den somatiska vården, utan 

endast med den psykiska vården. På grund av detta sökte personer inte kontakt med läkaren vid 

försämring av den somatiska sjukdomen (McCloughen et al., 2016).  
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“it was sometimes difficult to present with or diagnose physical complaints once a 

mental health disorder has been diagnosed” (Lester et al., 2005, s. 2).  

 

Studier visade att personer upplevde att vården dömde dem på grund av den psykiska diagnosen 

och att vårdpersonalen talade nedvärderande till dem. På grund av denna dömande attityd 

upplevdes det som att de behövde förhålla sig på ett speciellt sätt för att kunna få vård. Personer 

upplevde att de behövde bete sig tillräckligt adekvat för att kunna berätta om sina symtom, men 

inte vara för rationella och välfungerade då detta kunde bli ett hinder för att få tillgång till den 

somatiska vården. De upplevde även att vården inte hade några förväntningar på dem (Lester et 

al., 2005; Williams & Tufford, 2012). I flera studier visade det sig att personer upplevde att 

attityderna som vårdpersonalen hade mot dem påverkade viljan att uppsöka vården. De upplevde 

att det blev enklare att komma i kontakt med vården om mötet bokades med hjälp av en god vän 

som inte hade några psykiska diagnoser (Lester et al., 2005; McCabe & Leas, 2008). 

 

“They had no expectations and had a view on me because, just ‘cause you’re 

schizophrenic, you won’t be able to live up to them anyway” (Williams & Tufford, 2012, 

s. 193).  

 

Flera studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att vården behandlade dem 

annorlunda (Campbell et al., 2007; Liggins & Hatcher, 2005). De menade att de inte blev trodda, 

exempelvis att symtom ifrågasattes och även att de kände sig förminskade av vårdpersonalens 

bemötande (Kaufman et al., 2012; Liggins & Hatcher, 2005; McCabe & Leas, 2008). I flera 

studier berättade personer med psykiska diagnoser om upplevelsen av behovet att behöva ljuga 

och överdriva sina symtom för att få komma i kontakt med sjukvården innan de somatiska 

symtomen behövde akutvård på grund av försämring (Koekkoek et al., 2010; Lester et.al., 

2005). En studie visade att personer upplevde att det var svårt att beskriva sina symtom vid ett 

läkarbesök eftersom den psykiska diagnosen kunde vara ett hinder, speciellt om de befann sig i 

en försämring av även det tillståndet (McCabe & Leas, 2008). 

 

“.. patient's experience of physical symptoms is diminished- either by themselves or by 

others” (Liggins & Hatcher, 2005, s. 362). 
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“They felt they had to exaggerate symptoms to get an appointment” (Lester et.al., 2005, 

s. 3).  

 

“...distressed by having to act up but felt that if they did not, their condition would 

deteriorate further, possibly resulting in an urgent admission” (Lester et al., 2005, s. 3).  

 

Studier visade att personer uppfattade att vården stigmatiserade dem på grund av den psykiska 

diagnosen, och denna stigma påverkade både vården de fick samt hur de själva såg på vården 

(Eriksen et al., 2013; Happell et al., 2016; Kaufman et al., 2012; Roberge et al., 2016; Williams 

& Tufford, 2012). Personer kunde uppleva en stigmatisering från vårdpersonalen utifrån den 

attityd som dessa uppvisade. Attityder som respektlöshet, dåligt bemötande, nedvärderingar, 

låga förväntningar på personen och en ovilja att lyssna på personens situation, var 

återkommande upplevelser (Eriksen et al., 2013; Happell et al., 2016; Kaufman et al., 2012; 

Koekkoek et al., 2010; Kristensen et al., 2018; McCabe & Leas, 2008; Williams & Tufford, 

2012). Flera studier visar att personer upplevde att vårdpersonalen dömde dem utifrån de 

beteende de uppvisade. Detta påverkade kvaliteten på vården och relationen med 

vårdpersonalen. Personer upplevde även att deras beteende kunde tolkas som symtom på psykisk 

sjukdom eller som personangrepp på vårdpersonalen (Happell et al., 2016; Koekkoek et al., 

2010; McCloughen et al., 2016). 

 

“Even when participants wanted to take on greater responsibility for their own health, 

such as self-care, this too was interpreted in terms of mental illness” (Happell et al., 

2016, s. 2937).   

 

Att det krävs tid och någon som lyssnar och förstår 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att tid var en viktig komponent i 

upplevelsen av en god somatisk vård. När vårdpersonalen investerade tid i dem, ökade personers 

känsla av en positiv och trygg vårdmiljö. Personer med psykiska diagnoser upplevde att det inte 

var kvantiteten av tid som spelade roll utan att det var kvaliteten bakom varje möte som stärkte 

upplevelsen av en god vård (Campbell et al., 2007; Stumbo, Yaraborough, Yaraborough & 

Green, 2018; William & Tufford, 2012). Studier visade att när en upplevelse av tidsbrist fanns 

blev den en barriär och detta fick flera negativa följder för personerna och den somatiska 

sjukdomen. Detta kunde innebära att vårdens kvalitet minskade samt att relationsskapandet 

försvårades. Studier visade även att upplevelsen av tidsbrist påverkade möjligheten att skapa 
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relationer med vårdpersonalen (McCabe & Leas, 2008; Stumbo et al., 2018; Roberge et al., 

2016; William & Tufford, 2012).  

 

“It's not always the same questions every time I go there. Even though it's just once a 

month and it's only for half an hour, it's like, one of the nicest half hour through all my 

day (Williams & Tufford, 2012, s. 193).  

 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att vårdpersonalen inte förstod hur 

situationen upplevdes för dem. De upplevde även att vårdpersonalen inte förstod signifikansen i 

vad de berättade och att detta kunde leda till att relationen blev lidande samt till en ökad 

stigmatisering (Eriksen et al., 2013; Williams & Tufford, 2012). Studier visade att när personer 

med psykiska diagnoser upplevde en bristande kommunikation mellan dem själva och 

vårdpersonal minskade tilltron till vården och upplevelsen av vården blev negativ. Personer med 

psykiska diagnoser upplevde att vårdpersonalens förutfattade meningar om hur de borde vara 

inte kunde förändras av hur de än betedde sig (Campbell et al., 2007; Eriksen et al., 2013; 

Koekkoek et al., 2010; Stumbo et al., 2018). Upplevelsen av en bristande kommunikation kunde 

skapa en upplevd maktobalans mellan personer med psykiska diagnoser och vårdpersonalen. 

Upplevelsen av maktobalans kom från hur vårdpersonalen talade till dem, hur vårdpersonalen 

uppförde sig mot dem (Eriksen et al., 2013; Koekkoek et al., 2010; Liggins & Hatcher, 2005). 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att vårdpersonalen saknade 

kompetensen att kunna bemöta personer med psykiska diagnoser (Campbell et al., 2016; 

Koekkoek et al., 2010). 

 

“I would not receive help when I articulated it poorly, nor when I articulated my needs 

clearly” (Koekkoek et al., 2010, s. 7).  

 

“... a lack of competence or willingness by GPs to deal with diverse patient experiences 

of mental health problems” (Campbell, et al., 2007, s. 51).  

 

Studier visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att vårdpersonalen inom den 

somatiska vården kunde skapa möjligheter för stöd genom att lyssna på dem (Campbell et al., 

2007; Eriksen et al., 2013; Kristensen et al., 2018). Detta stöd som personerna upplevde 

påverkade i sin tur relationerna som skapades till vårdpersonalen och stödet var en av 

komponenterna till upplevelsen av god vård. Upplevelse av en god vård grundade sig till stor del 
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på vilket bemötande de fick av vårdpersonalen (Kaufman et al., 2012; Kristensen et al., 2018; 

Koekkoek et al., 2010; William & Tufford, 2012).  

 

“... a good GP is ‘one who’ll sit and listen no matter if you're right or wrong” (Campell 

et. al., 2007, s. 53). 

 

En studie visade att personer med psykiska diagnoser upplevde samma behov av tillgänglighet 

och behandlingar av den somatiska vården som personer utan psykiska diagnoser (Campbell et 

al., 2007). De upplevde även ett behov av extra stödåtgärder som gjorde tillvaron begriplig 

(Campbell et al., 2007; Koekkoek et al., 2010; William & Tufford, 2012). Flera studier visade 

att personer med psykiska diagnoser upplevde att vårdpersonalen kunde vidta allmänna och 

personcentrerade åtgärder. Genom dessa åtgärder kunde personerna uppleva ett stöd från 

vårdpersonalen (Campbell et al., 2007; Happell et al., 2016; Kristensen et al., 2018; Koekkoek et 

al., 2010; Liggins & Hatcher, 2005; McCloughen et al., 2016; William & Tufford, 2012). 

Eriksen et al. (2013) beskrev att personer med psykiska diagnoser upplevde att en 

personcentrerad vård är en viktig komponent för att kunna finna stöd och trygghet. Stumbo et al. 

(2018) menar att personer med psykiska diagnoser upplever att samtal om annat än sjukdomen 

stödjer möjligheten till relationsskapandet.  

 

“And every time she [doctor] would see me, the first thing she would come into the room 

and sit and just sit and talk with me. No paper, no chart, no computer screen” (Stumbo 

et al., 2018, s. 1736).  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av den somatiska vården för personer med 

psykiska diagnoser. Syftet besvarades med dessa kategorier: Att vårdsituationen inte är anpassad 

efter det unika behovet, Att helhetssynen går förlorad då ens psykiska och somatiska sjukdomar 

särskiljs, Att bli ifrågasatt och inte bli trodd, Att det krävs tid och någon som lyssnar och förstår. 

 

I denna studies resultat framkom det att personer med psykiska diagnoser upplevde att det fanns 

en stigmatisering mot dem från vården på grund av deras psykiska diagnos. Inspektion av vård 

och omsorg ([IVO], n.d.) presenterar i sin studie att psykiatripatienter upplever att de blir 

bemötta med negativa attityder och på ett respektlöst sätt. När patienterna upplever en 
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respektlöshet leder detta till en minskad följsamhet samt att de kan få ett sämre självförtroende 

och nedsatt livskvalitet. Royal Kenton et al. (2019) visade att personer som råkade ut för 

stigmatisering var personer med flera kroniska sjukdomar, som även hade minst ett 

beteendetillstånd. Dessa personer rapporterade fler negativa konsekvenser av vården såsom icke 

tillgodosedda vårdbehov, svårigheter att nå vården och känslor av bristande kommunikation 

mellan dem och vårdgivaren. Detta kan kopplas till Antonovskys (2005, s. 44) teori om känsla 

av sammanhang (KASAM) och komponenten begriplighet. För att uppfylla god begriplighet 

behövs en god kommunikation och information. I denna studies resultat och i studien genomförd 

av Royal Kenton et al. (2019) framkom det att kommunikationen påverkades av stigmatisering. 

Utan begriplighet kan personen ha svårt att förstå situationen och kan få en känsla av kaos, 

överraskande och situationen upplevs som oförklarlig. Med utgångpunkt i detta kan det antas att 

en förbättrad kommunikationen mellan personerna och vårdpersonalen samt en bättre förståelse 

för individens behov och situation skulle minska stigmatiseringen inom vården. Arboleda-Flórez 

och Stuart (2012) skriver att stigmatiseringen kan minskas genom att vårdpersonal förespråkar 

rättvis behandling av personer med psykisk diagnos, både inom vården och i samhället i stort. I 

denna studies resultat visade det sig att personer som upplevde en positiv vård då de blev sedda 

som hela människor. 

 

I resultatet i denna studie framgick det att personer med psykiska diagnoser upplevde en förlorad 

helhetssyn kring vården. När både de somatiska och psykiska diagnoserna behandlas och tas i 

beaktning upplevde personerna en positiv känsla av vården. Detta uppnåddes genom att olika 

vårdinstanser, bland annat specialistpsykiatri och primärvård, samarbetade. Cranwell, Polacsek 

och McCann (2016) beskriver i sin studie att personer med psykiska diagnoser upplever att det 

finns stora kontraster i vårdpersonalens engagemang och stöd samt brist i kontinuiteten mellan 

specialist- och primärvård. Brister i kontinuiteten gör att vården upplevs defragmenterad. Detta 

kan relateras till denna studies resultat där personer med psykiska diagnoser upplevde att 

kommunikationen mellan olika parter var bristfällig samt att en god teamsamverkan 

uppskattades och gav positiva erfarenheter av vården. Resultatet i denna studie visade att 

personer upplevde en särskiljning mellan den somatiska och psykiatriska vården. Detta kan ses 

som att personer upplevde en fragmenterad vård.  IVO (n.d.) menar att en av orsakerna till denna 

fragmentering av vården är på grund av att det finns en specialisering inom vården. Denna 

specialisering ger djup kunskap inom ett specifikt ämne, vilket i sin tur leder till att vården som 

bedrivs blir fragmenterad och helhetssynen kring personen försämras. IVO menar vidare att det 

finns fall där personers allvarliga sjukdomsförlopp har missats på grund av brister i 
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kommunikation mellan de olika instanserna, psykiatrin och somatiken. Enligt Antonovsky 

(2005, s. 30–32) kan ett salutogent förhållningssätt främja en hälsosam helhetsupplevelse av 

personens tillvaro. Genom att inse att hälsa och sjukdom inte är varandras motsatser kan hälsa 

trots närvaron av sjukdom föreligga. Mjøsund, Eriksson, Espnes och Forbech Vinje (2018) 

menar att både personer, anhöriga och vårdpersonal bör ha kunskap om sjukdomen och hela 

vårdförloppet. Genom att stärka personens ställning i sin vård kan alla parter tillsammans 

ständigt jobba för att förbättra hälsan.  

 

Resultatet i denna studie visade att personer med psykiska diagnoser upplevde att deras 

somatiska vård påverkades av att de hade en psykisk diagnos. I likhet med detta visade Li et al. 

(2011) att personer med psykiska diagnoser hade mindre sannolikhet att få den vård som de 

behövde. Studien visade att personer med psykiska diagnoser hade en sämre återhämtningstid 

samt att de tillbringade fler dagar inom slutenvården för sin somatiska sjukdom till följd av sin 

psykiska diagnos. I en studie av Mårtensson Bergqvist (2014) framkom det att vissa akuta 

tillstånd kräver en behandling som sätts in skyndsamt. Dessa är bland annat behandlingar mot 

stroke och hjärtinfarkt. En fördröjning av dessa behandlingar kan komma att påverka 

möjligheten till en optimal återhämtning och ökar riskerna för komplikationer eller kan i värsta 

fall resultera i en för tidig död. En möjlig orsak till att denna fördröjning kan vara att 

vårdpersonalen sätter etiketter på personer med psykiska diagnoser och låter sina handlingar 

styras av förutfattade meningar. Kisely et al. (2007) menar att den psykiska diagnosens svårighet 

påverkade överlevnaden och åtkomsten till hälso- och sjukvården vid hjärt- och kärlsjukdomar. 

Denna svårighet av psykisk sjukdom kunde visa sig genom att personer med svår schizofreni 

ofta sökte sig till vård och beroende på hur deras psykiska mående var påverkades deras 

möjlighet till somatisk vård.  Zolnierek (2009) menar att personer med psykiska diagnoser var 

utsatta i och med sin samsjuklighet samt att den vård de fick inte gav samma resultat, som 

personer utan psykiska diagnoser. Resultatet i denna studie visade att de fysiska symtomen 

tolkades annorlunda på grund av personernas psykiska diagnoser. Detta kan tolkas som att 

genom att en evidensbaserad vård bedrivs säkerställs det att sjuksköterskor inte låter sina egna 

förutfattade meningar påverka bedömningarna av personer med psykiska diagnoser. Enligt HSL 

(SFS 2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har alla personer rätt till en vård som 

är utformad efter dennes behov vilket innebär att även personer med psykiska diagnoser har rätt 

till en vård som möter dem på deras villkor. Det är därför viktigt att vårdpersonal är medvetna 

om sina egna förutfattade meningar och hur dessa kan påverka besluten avseende den vård som 

ges. För att inte förlora helhetssynen är det viktigt att vårdpersonalen behandlar de olika 
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symtomen som uppstår oavsett om de uppkommer på grund av en somatisk eller psykisk orsak, 

eller en kombination av dessa. Genom att bibehålla ett personcentrerat förhållningssätt går 

vårdpersonal in i varje ny vårdsituation och bemöter den individ som finns framför dem. 

Lennartsson (2018) menar att dagens lagstiftning möjliggör samordnade insatser, med ambition 

att förenkla och förbättra för personer med en samsjuklighet. I denna studies resultat visades det 

att många personer upplevde att läkaren endast var associerad med den psykiska hälsan och de 

sökte således inte till vården för deras somatiska besvär. Detta kan ses som att teamsamverkan 

och samarbete över specialistgränserna är en viktig faktor för att en bättre helhetsvård skulle 

kunna bedrivas.  

 

Personer med psykiska diagnoser har svårare att bli inlagda för sina somatiska behov än 

personer utan psykiska diagnoser. Detta sker på grund av att vårdpersonalen misstar symtom 

som symtom på psykisk sjukdom och inte en somatisk sjukdom (Sullivan, Han, Moore & Kotrla, 

2006). I denna studies resultat framkom det att personer behövde ljuga och överdriva sina 

symtom för att få den vård som de behövde. Det framkom även att det fanns ett flertal barriärer 

och faktorer som påverkade personernas förmåga och tillgodogöra sig vården på sina egna 

villkor. Björk Brämberg, Torgerson, Norman Kjellström och Rusner (2018) menar att hälso-och 

sjukvården inte klarar av att möta behoven hos personer med psykiska diagnoser. Eftersom 

vårdpersonalen inte klarar av att ge rätt stöd till personerna upplever de att vården är svår att 

förstå. Detta framkom även i denna studies resultat då personer med psykiska diagnoser 

upplevde att vårdens struktur var svår att förstå sig på och navigera sig igenom. För att 

sjuksköterskorna ska kunna bemöta dessa personer på rätt nivå krävs det att de har kunskap om 

personens specifika behov. Detta kan åstadkommas genom att sjuksköterskorna antar ett 

holistiskt förhållningssätt, där de väljer att se bortom sjukdomen för att se hela människan. 

Vårdpersonalen har även behov av kunskap om hur olika psykiska diagnoser upplevs av 

personerna som lever med dem. Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė och Razbadauskas (2009) 

menar att det generellt inte finns nog med kompetens bland sjuksköterskorna när det gäller att 

bemöta personer med psykiska diagnoser. Enligt kompetensbeskrivningen (SSF, 2017) är det 

sjuksköterskans skyldighet att ansvara och leda omvårdnadsarbetet vilket innebär bland annat att 

tillsammans med personerna planera och genomföra vården i enlighet med en humanistisk 

människosyn. Författarna till denna litteraturstudie anser att en viktig del i detta, är att göra 

personerna delaktiga i valen kring sin vård och omsorg. Švedienė et al. (2009) menar att om 

kunskapen om behovet och vikten av ett individuellt bemötande inte finns hos vårdpersonalen 

finns det risk att personer med psykiska diagnoser drabbas av ett vårdlidande.  
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I denna studies resultat framkom det att relationen behöver tid för att bildas. Personer med 

psykiska diagnoser, som även vårdas för somatiska sjukdomar, kan ha kontakt med 

primärvården i stor utsträckning. Därför blir primärvårdens möjligheter att ge tillräckligt med tid 

för att kunna skapa långsiktiga relationer som främjar relationen mellan personer med psykiska 

diagnoser och vårdgivare viktig. Eftersom många personer angav att tiden var en viktig faktor 

för att bygga relationer med vårdpersonalen kan detta ses som en möjlighet till att främja deras 

upplevda hälsa. Enligt en studie genomförd av Ranstad, Midlöv och Halling (2018) är en god 

relation mellan patienten och vårdgivaren inom primärvården associerad med minskade antal 

dagar inom slutenvård. När komponenten psykiska diagnoser läggs till ökar medelvärdet av 

antal dagar spenderade på slutenvård avsevärt. Att försöka främja en god relation mellan 

vårdpersonalen och personer med psykiska diagnoser kan således minska antal dagar som 

spenderas inom slutenvården. Om vårdpersonalen etablerar en relation med dessa personer redan 

inom primärvården kan vårdpersonalen således skapa en relation som möjliggör att personer 

känner tillit till vårdinrättningen och kan söka sig till vården när de har behov av den. I resultatet 

i denna studie visade det sig att personer upplevde en trygg och positiv vårdmiljö när 

vårdpersonal investerade tid i dem. Andersson (2016) menar att stödjande relationer kan uppnås 

genom ett genuint intresse för personernas individualitet samt genom omsorg och respekt för 

integriteten. Enkla aktiviteter för att skapa en relation kan vara så simpelt som att tillbringa tid 

med varandra. I resultatet i denna studie framkom det att personer med psykiska diagnoser 

upplevde ett behov av att erhålla stöd från vårdpersonalen. När personer med psykiska diagnoser 

inte fick detta stöd gav det negativa konsekvenser för vårdkvalitén och den egna hälsan blev 

lidande. Detta visade sig genom att personer med psykiska diagnoser valde att inte söka hjälp av 

vården eftersom de inte kände tilltro till vården och personalen. Ewart, Bocking, Happell, 

Platania-Phung och Stanton (2018) beskriver att många av utmaningarna som personer med 

psykiska diagnoser ställs inför då de behöver somatisk vård är relaterade till vårdpersonal som 

inte möter deras behov. Genom att deras behov inte blir mötta kan allvarliga konsekvenser ske 

så som förvärrade symtom av både den fysiska och psykiska diagnosen, disempowerment och en 

ovilja att söka till den somatiska vården. Resultatet i denna studie kan tolkas som att 

empowerment skulle kunna vara en lyckad intervention. Genom empowerment skulle 

personernas delaktighet och autonomi stärkas. Stärks dessa faktorer kan deras känsla av att inte 

bli sedd, hörd samt att behöva ljuga minska. Detta skulle kunna göra att tillgången till rätt vård 

ökar. Zerwekh (1992) menar att interventioner som syftar till att stärka personernas 

empowerment kräver en balans mellan personernas och vårdpersonalens initiativ. För att stärka 
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en persons empowerment bör vårdpersonalen lyssna till besvären, stödja alternativ och bredda 

vilka möjligheter som personen har, så att denne får vara en styrande person i sin vård.  

 

Metodkritik 

Denna litteraturstudie beskriver personer med psykiska diagnosers upplevelse av att erhålla 

somatisk vård. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) styrs en studies trovärdighet av 

studiens tillförlitlighet. Denna tillförlitlighet uppnås genom att forskaren kan påvisa begreppen 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

 

Denna litteraturstudies pålitlighet styrks av att författarna redovisar samtliga delmoment som låg 

till grund för arbetet. Genom att tydligt redovisa i text och tabeller för läsaren kan denne följa 

arbetets väg till slutsatserna. Detta möjliggör att liknande studie kan genomföras av andra och 

påvisa liknande resultat. Denna studie har kontinuerligt granskats av andra, både studenter, 

lärare och utomstående, vilket stärker studiens pålitlighet. Pålitligheten har även säkrats genom 

att båda författarna har deltagit i sökningen av artiklar, urvalet av artiklar som svarar mot syftet 

och slutligen under kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna. Författarnas brist på erfarenhet 

av att söka vetenskapligt och systematiskt kan ha påverkat valet av de artiklar som har 

inkluderats i litteraturöversikten, vilket kan påverka studiens pålitlighet. Begränsningar som 

“peer-review” har tillämpats i sökningarna för att stärka kvaliteten på de inkluderade studierna 

och på så sätt stärka denna litteraturstudies pålitlighet. Holloway och Wheeler (2010, s. 302–

303) beskriver alla dessa åtgärder som en del av arbetet att stärka en studies pålitlighet. 

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att trovärdigheten beror på om forskaren minimerar 

riskerna för egen tolkning och påverkan av resultatet. De menar vidare att fynden som forskarna 

kommer fram till ska i alla fall vara kompatibla med de inkluderade studiernas resultat. Om detta 

sker höjs litteraturstudiens trovärdighet. I denna studie har författarna försökt att översätta och 

kondenserade meningsenheterna utan att tolka innehållet. Alla artiklar var skrivna på engelska 

och författarna känner sig trygga i sin förståelse av det engelska språket, dock kan feltolkning ha 

skett. Med hjälp av kodningen, exempelvis A:3, av meningsenheterna kunde författarna återgå 

till originalkällan under arbetets gång för att minska risken för tolkning och att 

meningsenheterna svarade mot syftet, i och med detta höjs studiens trovärdighet. När de olika 

studiernas resultat jämfördes med resultatet i denna studie fanns det en samstämmighet mellan 

dessa och detta höjer denna studies trovärdighet. Dock genererades det fram ett ganska litet 

urval av artiklar och även ett litet antal meningsenheter, vilket kan relateras till begränsad 
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forskning med ett patientperspektiv inom detta ämne. Trovärdigheten för denna studie kunde ha 

ökat genom användandet av fler artiklar. Enligt APA (2010) bör forskarna vara medvetna om att 

brister i studien kan förekomma. För att kunna förbättra denna studies trovärdighet av resultatet 

hade författarna önskat mer tid, bättre sökteknik och mer erfarenhet för att kunna genomföra 

studien med högre säkerhet av resultaten.  

 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras och tillämpas i andra liknande kontexter eller 

med andra deltagare. Det är dock alltid upp till läsarna att göra en bedömning om resultatet är 

överförbart till andra kontexter (Holloway & Wheeler 2010, s. 303; Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Denna studie inkluderade studier från olika länder vilket talar för att resultatet kan överföras till 

olika geografiska områden vilket kan höja studiens överförbarhet. De inkluderade studierna har 

även olika kontext som vården bedrivs inom vilket talar för att fynden kan överföras till olika 

kontext, vilket även detta höjer studies överförbarhet. 

 

Genom att använda korrekt referensteknik möjliggör forskarna för läsarna att kunna spåra och 

granska källorna i denna litteraturstudie. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) är detta ett 

sätt för att stärka en studies bekräftelsebarhet. Bekräftelsebarheten i denna studie stärks även av 

användandet av direkta citat i resultatdelen.  

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat visade att personer med psykiska diagnoser hade svårare att kunna få 

tillgång till rätt och säker somatisk vård på grund av sin psykiska diagnos. Skillnader som 

personer upplever, jämfört med personer som inte har en psykisk diagnos, är att symtomen de 

uppvisade inte blev trodda som somatiska. De blev diskriminerade av vårdpersonalen som inte 

anpassade vården, tiden och stödet efter deras behov. De faller mellan stolarna då vården inte vet 

vart de hör hemma och ingen vårdavdelning vill ta ansvar för dem och i och med detta förloras 

den humanistiska helhetssynen för dessa personers vård. De positiva erfarenheterna som dessa 

personer upplevde kom ifrån att vårdpersonalen såg dem som unika människor. De tog sig tid att 

lära känna personen bakom den psykiska diagnosen och gav dem tillräckligt med tid och stöd för 

att underlätta personens situation. Vården blev till en helhet som samarbetade tillsammans för att 

vårda och rehabilitera dessa personer. Detta för att de skulle kunna leva ett gott liv och vid 

behov kunna kontakta vården utan att känna en rädsla eller oro för att inte bli tagen på allvar. 

Från denna studies resultat går det att dra slutsatserna att det är viktigt med kunskap om dessa 

personers unika behov, då många av de negativa erfarenheterna de upplevde hade kunnat utebli 
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om vårdpersonalen hade haft mer kunskap om dem och deras sjukdom. Med denna kunskap 

skulle diskrimineringen kunna minska och dessa personer skulle kunna söka vård utan att 

behöva uppträda på ett sätt som passar vårdpersonalen. En annan viktig del att belysa från denna 

studies resultat är vikten av en helhetssyn, teamsamverkan och empowerment genom hela 

vårdförloppet. Utan denna helhetssyn kommer patienter inte kunna få en holistisk vård och deras 

hälsa kan förvärras genom en förlängd vårdtid och icke-behandlade symtom.   

 

Det finns mycket forskning om hur sjuksköterskan upplever att vårda personer med psykiska 

diagnoser, men det finns begränsat med forskning med ett inifrånperspektiv från personerna som 

lever med psykiska diagnoser. Det är ett ämne som skulle behöva forskas mer om. Att inte veta 

hur patienten själv tycker om vården hen får, gör att vården inte heller kan förbättras. Vidare 

forskning skulle även kunna vara hur vårdens struktur kan förändras för att möta personernas 

behov av vård och omsorg samt vilka interventioner som kan ge dem stöd. Vilka 

stigmatiseringar som finns inom vården och hur vården kan arbeta med att synliggöra dem är 

också viktiga forskningsområden.  
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