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Bakgrund: Antalet personer med psykisk ohälsa ökar i Sverige och allt fler söker vård. 
Allt fler patienter söker sig till den somatisk akutsjukvården vilket gör den påfrestande 
arbetsbelastningen mer utmanande. En patient med psykisk ohälsa lever i en komplex 
situation och på grund av detta är det utmanande som sjuksköterska att skapa en fulländad 
förståelse för patientens välbefinnande. Att främja den vårdande relationen och värna om 
sjuksköterskans roll inom omvårdnad blir på så sätt utmanande. Syfte: Syftet är att 
beskriva hur sjuksköterskan upplever vårdande relationer med patienter med psykisk 
ohälsa inom somatisk akutsjukvård. Metod: En litteraturöversikt innehållande elva artiklar 
varav två var kvantitativa. Dessa artiklar analyserades enligt Fribergs modell. Reslutat: 
Det framträder fyra teman i resultatet. Varje tema är starkt influerande i den vårdande 
relationen. De teman som framkommer är: miljöns betydelse, känslor och erfarenheter, 
attityder och okunskap och behov av kompetens. Konklusion: Okunskap i kombination 
med tidspress, bristande kommunikation, attityder och bristfällig strukturell miljö påverkar 
sjuksköterskors upplevelser av det vårdande mötet med patienter med psykisk ohälsa 
negativt. 
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Background: The number of people with mental illness is increasing in Sweden and the 
number of healthcare seekers increases. More and more patients are looking for somatic 
emergency care, which makes workload more challenging. A patient with mental illness 
lives in a complex life situation and therefore it´s challenging for a nurse to create a 
complete understanding of the patient's well-being. Strengthening the caring relationship 
and preserve the nurse's role in nursing will therefore be a challenge. Objective: The 
purpose is to describe how nurses experiences caring relationships with patients with 
mental illness in somatic emergency care. Method: A literature review. Result: Four 
themes appear in the result. Each theme is highly influential in the caring relationship. The 
themes that emerge are: The importance of the environment, emotions and experiences, 
attitudes and lack of knowledge, and need of qualification. Conclusions: Unknowledge in 
combination with time pressure, lack of communication, attitudes and inadequate structural 
environment adversely affects nurses' experiences of the care meetings with patients with 
mental illness.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BILAGA 1: Sökhistorik 

BILAGA 2: Arbetsgång vid litteraturöversikt 

BILAGA 3: Artikelmatris över inkluderande artiklar i resultatet  

BILAGA 4: Kvalitetsgranskningsmall 

INLEDNING 1 .........................................................................................................................
BAKGRUND 1 ........................................................................................................................

Somatisk akutsjukvård 1.......................................................................................................
Psykisk ohälsa och hälsa 2....................................................................................................
Patienters upplevelse av psykisk ohälsa 3.............................................................................
Människovärde 3...................................................................................................................
Den vårdande relationen 3.....................................................................................................
Sjuksköterskans roll och ansvar 4.........................................................................................

PROBLEMFORMULERING 5 .............................................................................................
SYFTE 5 ...................................................................................................................................
METOD 6 .................................................................................................................................

Urval 6..................................................................................................................................
Datainsamling 6....................................................................................................................
Analys 7................................................................................................................................
Etiska överväganden 7..........................................................................................................

RESULTAT 8 ...........................................................................................................................
Miljöns betydelse 8...............................................................................................................
Känslor och erfarenheter 9....................................................................................................
Attityder och okunskap 10....................................................................................................
Resultatsammanfattning 12...................................................................................................

DISKUSSION 13 .....................................................................................................................
Metoddiskussion 13..............................................................................................................
Resultatdiskussion 14............................................................................................................
Konklusion 17.......................................................................................................................
Kliniska implikationer 17.....................................................................................................

REFERENSER 19...................................................................................................................



INLEDNING 

Sveriges befolkning består av ca 10 miljoner människor och 27 procent av dessa i åldrarna 
16-84 upplever att de har besvär av ångest, oro eller ängslan. Psykisk ohälsa ökar i dagens 
samhälle och detta kommer bidra till att fler personer med psykisk ohälsa söker sig till 
somatisk akutsjukvård. I rollen som sjuksköterska innebär det att hen behöver vara flexibel 
och ha förmåga till att anpassa sitt bemötande. Inom professionen bemöter sjuksköterskan 
den komplexa människan bestående av en unik kropp, själ och ande. Sjuksköterskan möter 
patienter med psykisk ohälsa oavsett i vilken miljö hen jobbar och dessa patienter är 
framförallt i behov av ett individanpassat bemötande. Genom att studera sjuksköterskors 
upplevelser av vårdande relationer bidrar det till ökad kunskap i hur bemötandet kan bli 
bättre och förändras i en positiv riktning. 

BAKGRUND 

Somatisk akutsjukvård 
Målet med all hälso- och sjukvård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
innebära en jämlik vård för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver 
följande ”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården” (SFS 2017:30). Akutmottagningars grundpelare är rangordning. 
Rangordningen prioriterar olika patienter i förhållande till hur sjuk patienten är samt vilka 
åtgärder som krävs. Till exempel när en patient söker för andnöd och en annan för 
misstänkt urinvägsinfektion prioriteras dessa patienter olika. Patienter i kritiskt tillstånd 
som har störst behov av snabb behandling och tidig åtgärd prioriteras därför före andra 
patienter (1177 Vårdguiden, 2013). Till akutmottagning söker en person vid allvarligt 
olycksfall eller hastigt insjuknande av svår sjukdom. Akutmottagningen är alltid öppen, 
alla dagar om året och är den mottagningen som ambulanser åker till efter utryckning 
(1177 Vårdguiden, 2017). När patienter ankommer till akutmottagningen får de uppge 
orsaken till varför de söker akutvård i en mottagningslucka där en sjuksköterska är 
stationerad. Efter registrering är nästa steg att besöka ett mindre akutrum som benämns 
tr iage. I t r iagen arbetar en sjuksköterska som har t i l lgång t i l l ol ika 
undersökningsinstrument för att kunna göra en snabb klinisk bedömning av patienternas 
hälsotillstånd och på så sätt prioritera om patienterna ska få tillgång till läkarkontakt direkt 
eller om patienterna klarar av att vänta. Hur prioriteringen utförs är beroende av vilket 
triagesystem som används. Det mest använda triagesystemet inom Europa heter 
Manchester Triage System och det utgår ifrån att tilldela patienter en klinisk prioritet vilket 
avgör hur snabbt läkarkontakten sker. Det finns fem olika kategorier och beroende på 
vilken kategori som patienterna delas in i bestäms den maximala tiden innan första kontakt 
med läkare sker (Alves et al., 2017). 

En akutmottagning är den instans på sjukhuset dit patienter oavsett åkomma eller sjukdom 
anländer. Miljön på akutmottagningen är ofta stressig och tidvis hotfull. Under dessa 
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förhållanden ska vården vara kvalitetssäkrad och leda till ett bättre välbefinnande för 
patienter (Asenjo, Sanchez & Surarez, 2016). Omständigheterna leder till en utmaning att 
se patienters helhet och bemöta dem utefter dessa därför att somatiska- och 
omvårdnadsproblem prioriteras olika. Det är extra betydelsefullt med ett bra bemötande 
och se människan som en helhet  i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa (ICN, 2017). 
I Sverige används triagemetoden RETTS vilket betyder Rapid Emergency Triage and 
Treatment System och systemet utgår från ABCDE där A motsvarar luftväg, B andning, C 
cirkulation, D medvetandegrad och E omgivning. RETTS innefattar fem färgkategorier. 
Blå är den lägsta nivån och blå prioritering innebär att patienten egentligen kan söka till 
primärsjukvården och inte är i behov av akutsjukvård. Kategori grön innebär att patienten 
inte befinner sig i ett livshotande tillstånd och är ej i behov av snabb läkarkontakt. Kategori 
gul betyder att patienten inte är i livshotande tillstånd, men är i behov av läkarkontakt inom 
120 minuter. Näst sista färgkategorin är orange som innebär att patienten kan vara i 
livshotande tillstånd och behöver läkarkontakt inom 20 minuter. Den sista nivån är röd och 
innebär att patienten är i livshotande tillstånd som kräver direkt läkarkontakt (Jourak & 
Widgren, 2011). 

Psykisk ohälsa och hälsa 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som består av många olika delar och omfattar allt från svåra 
psykiatriska diagnoser till mildare symtom med olika nivåer av frenesi och duration. 
Symtom som inte föreligger en psykisk diagnos, men förorsakar lidande till exempel oro 
och nedstämdhet räknas även dem in under psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
Psykisk ohälsa påverkar inte alltid personer rent kroppsligt till skillnad från somatiska 
tillstånd. Somatisk påverkan innefattar tillexempel dysfunktionella organ i kroppen som 
går att medicinera eller behandla. Inom psykisk ohälsa drabbas den tänkande människan på 
ett mentalt plan. Den här uppdelningen är kritiserad av forskare som anser att flera 
somatiska tillstånd påverkar människan mentalt som till exempel bröstcancer. Dock så är 
skillnaderna mellan somatiska och psykiska tillstånd tillräckligt olika att uppdelningen blir 
accepterad. Psykisk hälsa är ett brett begrepp som är mer övergripande än att det bara 
täcker psykiatrin det vill säga ett tillstånd som alla människor kan infinna sig i utan att 
diagnostiseras (Falissard, Monégat & Harper, 2017). 

World health organization (2014) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av välmående 
där varje person förstår sina egna förmågor, kan hantera den vardagliga stressen i livet, kan 
arbeta produktivt och klarar av att bidra till samhället. Om ovanstående faktorer inte 
förverkligas upplever den enskilda personen istället psykisk ohälsa (WHO, 2014). 
Främjandet av psykisk hälsa innebär att stärka välmående, motverka psykiskt lidande, att 
stödja patienter med psykiska störningar och olika psykiska handikapp (Falissard et al., 
2017). För att främja den psykiska hälsan har Socialstyrelsen (2011) infört att alla 
medborgare med eller utan psykiska störningar har rätt till en god psykisk hälsa. Hälso- 
och sjukvårdspersonal ska ha ett anpassat bemötande till patienter och stimulera 
delaktighet för största möjliga vårdresultat. Genom att utföra dessa aspekter väl har det 
visat sig att det leder till ett större välbefinnande och snabbare väg till en god psykisk hälsa 
(Socialstyrelsen, 2011).  
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Patienters upplevelse av psykisk ohälsa 

Fysiska och psykiska problem hos patienter brukar oftast hållas isär som två separata 
problem (Falissard et al., 2017). Bocking, Ewart, Hapell, Platania-Phung, Scholz och 
Stanton (2016) skriver dock att patienter upplever det som att dessa ofta påverkar varandra 
och kan vara svåra att hålla isär. Psykiska problem kan ofta innebära somatiska uttryck 
som påverkar helheten hos patienter som till exempel nedsatt ork. Nedsatt ork, 
nedstämdhet och ångest gör så att patienter inte orkar leva sitt liv som de brukade göra. De 
klarar inte av vardagliga aktiviteter som förväntas av dem. Det här kan ofta försämra 
patienters uppfattning av sig själva och göra att dem mår ännu mer psykiskt dåligt 
(Bocking et al., 2016). Enligt Castle, Harvey, Hayes och Herrman (2017) saknar patienter 
med depression och bedrövelse hopp och framtidstro. Patienternas känsla av hopplöshet 
bidrar till att dem upplever minskad livskvalité. Lägre hopp om framtiden vilket innebär att 
upplevelsen av hopplöshet minskar livskvaliteten. Enligt Bocking et al. (2016) leder 
minskad energi och hopp till förändringar i patientgruppens kosthållning. Kosthållningen 
försämras på grund utav att patienter inte finner energi för att tillaga hälsobringade kost 
vilket bidrar till ytterligare en faktor som påverkar deras fysiska samt psykiska hälsa 
negativt. Hetsätning är också en faktor som påverkar beroende på vilken diagnos eller 
vilket tillstånd patienter befinner sig i. Det är många faktorer som bidrar till en negativ 
spiral i patienters liv. Att inte kunna prestera och ha oförmåga att göra saker som patienter 
kunde innan sjukdomen är två genomgående faktorer i den här studien som påverkar 
patienters psykiska hälsa negativt. Patienter i studien beskriver också att psykisk ohälsa 
hindrar dem från att njuta av livet och från att vara en del av sina egna liv (Bocking et al., 
2016). 

Människovärde 

Enligt Högskolan i Skövde (2017) handlar omvårdnadens värdegrund om att anamma en 
humanistisk grundsyn gentemot människan. Människovärdet har en central roll inom den 
humanistiska grundsynen och även inom omvårdnaden som ämne. Människors rättigheter 
är en viktig utgångspunkt i omvårdnaden. Alla människor har rätt till ett värdigt liv och att 
behandlas med lika värde. Människovärdet relaterar till människans existens och livsvärld. 
Alla individer har rätt till självbestämmande, värdighet och integritet vilket beaktas inom 
ett etiskt patient perspektiv (Högskolan i Skövde, 2017). Livsvärld som begrepp innefattar 
människors inviduella upplevelser av sig själv, andra människor och sin omgivning. 
Livsvärlden har grund i en individs egna erfarenheter, vardagliga sammanhang och 
samvaro (Dahlberg och Segesten, 2010). Livsvärlden kan förändras genom livet vilket 
innebär att individen och omgivningen får förhålla sig på ett annorlunda sätt gentemot 
tidigare. Sjukdomar och ohälsa är andra faktorer som kan förändra livsvärlden vilket kan 
innebära att hela individens sammanhang förändras (Biley & Galvin, 2007). 

Den vårdande relationen 
En vårdande relation innebär en kontext där sjuksköterskor har en skyldighet att bistå 
patienter med vård. Den här kontexten formas efter deras deltagande och engagemang 
vilket blir avgörande för patienters upplevelse av vården. En vårdande relation 
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karakteriseras också av att de ser varje patient som en unik individ som består av en unik 
kropp, själ och ande (Berg & Danielsson, 2007). Det är betydelsefullt att sjuksköterskor 
sätter sig in i patientens livssituation och ser hela människan som befinner sig framför hen 
vid vårdtillfället. Genom sätta sig in i patientens livssituation kan de tillgodose behov och 
ge en god omvårdnad vilket leder till välbefinnande för patienten. Den vårdande relationen 
handlar om att kunna relatera till varandra så att både parterna får ett ömsesidigt intresse i 
att ha en social och meningsfull relation med varandra. Detta är en process i ett unikt möte 
som påverkar dem i de olika rollerna som vårdtagare samt vårdgivare och är av betydelse 
för bekräftelse på ett sätt som möjliggör stöd för hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor 
prioriterar ofta de medicinska uppgifterna som deras primära skyldighet istället för att sätta 
patientrelationerna som det primära (Angel & Vatne, 2017). Studier visar dock enligt Berg 
och Danielsson (2007) att vård av hög professionell kvalitet har ett samband med att de 
beaktar och tar hänsyn till patientens sårbarhet. Detta innebär också att de agerar på ett sätt 
som uppmuntrar tilltro genom att engagera sig med patienter och vara närvarande för dem. 
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och att vara närvarande för patienten agerar 
sjuksköterskor på ett sätt som gör att patienterna känner tilltro till dem. Det här innebär att 
de måste reflektera över sin roll för att kunna stärka patienters hälsa (Berg & Danielsson, 
2007). 

Patienter med psykisk ohälsa kan vara väldigt sårbara och befinna sig i en jobbig mental 
situation. Det är av stor vikt att bemötandet av dessa patienters sårbarhet är bra samt att 
sjuksköterskor bygger upp en vårdande relation som stärker patienterna (Socialstyrelsen, 
2016). En vårdande relation byggd på tillit och medlidande tillåter sjuksköterskor att bygga 
upp en terapeutisk relation med patienter under kort tid (Fetchet et al., 2013). Att beakta 
patienters sårbarhet och värdighet är enligt Berg och Danielsson (2007) två av de viktigaste 
faktorerna för att upprätthålla en god vårdande relation. 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Sjuksköterskors roll handlar om att främja tillgången till hälso- och sjukvård för alla 
medborgare oavsett ekonomisk eller social ställning. Rollen handlar också om att påverka 
sjukvårdssystemet så att den vård som bedrivs är säker och effektiv (ICN, 2011). Enligt 
International Council of Nurses (ICN) etik kod som är en av sjuksköterskors leddokument 
är deras fyra viktigaste uppgifter att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och 
lindra lidande. Mänskliga rättigheter är en annan aspekt som är av stor vikt att beakta inom 
professionen. Ämnen som tas upp i koden handlar om sjuksköterskors roll kopplat till 
patienten, sjuksköterskor och dess övningar, yrke och sjuksköterskots roll kopplat till 
medarbetare (ICN, 2017). 

Oavsett i vilket land vården utövas finns det enligt ICN ett antal aspekter som 
sjuksköterskor ska ta hänsyn till i sin roll. De ska alltid ta hänsyn till patienters mänskliga 
rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv och val, värdighet och att behandlas med 
respekt. Faktorer som hudfärg, ålder, kultur, tro, sexuell läggning, funktionshinder, 
nationalitet, politiska åsikter, etnicitet, eller social status ska inte påverka vilken vård den 
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enskilda patienten får. Professionen ska se till att det finns en miljö där mänskliga 
rättigheter och värderingar värderas högt och att enskilda individers, familjers och 
samhällens andliga övertygelser respekteras i den här miljön. I rollen som sjuksköterska 
innebär det att de har omvårdnadsansvaret över patienter och är också skyldig att 
samarbeta med andra professioner för att uppnå en god omvårdnad. Samarbete med 
professioner som är medicinskt inriktade och yrkesgrupper med terapeutisk fokus är också 
en skyldighet. Sjuksköterskor har även ansvaret att utöva vård baserat på aktuell evidens, 
bästa praxis och validerad forskning när den är tillgänglig samt applicerbar (Dobrowolska, 
Fidecki, Wron & Wyoskinski, 2007). Patienter med psykisk ohälsa har som tidigare nämnts 
rätt att få den vården dem behöver oavsett tillstånd och det är sjuksköterskors ansvar att 
dem får det (ICN, 2017). 

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa ökar i dagens samhälle och detta kommer bidra till att fler personer med 
psykisk ohälsa söker sig till somatisk akutsjukvård. Sjuksköterskan inom somatisk 
akutsjukvård har ett stort ansvar för att ge en god vård samtidigt som besluten och 
bedömningarna ska fastställas snabbt. Det finns dessutom krav på att besluten ska bli rätt 
och patienter ska få rätt vård kopplat till sina behov. För att upprätta och möjliggöra en 
vårdande relation krävs det att sjuksköterskor har kunskap om bemötande av patienter med 
psykisk ohälsa. En vårdande relation stärker enskilda patienters hälsoprocesser och kan 
leda till en snabbare rehabilitering till ett meningsfullt liv. För att förbättra vården krävs 
mer kunskap om sjuksköterskors upplevelse av patienter med psykisk ohälsa som söker sig 
till somatisk akutsjukvård. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan upplever vårdande relationer med patienter med 
psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård.  
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METOD 

Metoden är utförd enligt modellen litteraturöversikt. Litteraturöversikten baserades på 
befintlig forskning och användes för att kunna identifiera faktorer som belyste 
sjuksköterskornas upplevelse av vårdande relationer med psykisk ohälsa inom somatisk 
akutsjukvård. Syftet med litteraturöversikten var att åstadkomma en kartläggning inom valt 
område med grund i syntestisering av befintligt datamaterial och på så sätt utvinna ny 
kunskap. Metoden valdes för att kunna sammanställa kvalitativa och kvantitativa artiklar 
för en ökad förståelse kring ett specifikt fenomen. De valda forskningsartiklarna har sedan 
kvalitetsgranskats för att åstadkomma en allmän litteraturöversikt med god överförbarhet 
(Friberg, 2017). 

Urval  
Inklusionskriterierna för artiklarna har valts utefter relevants samt fokus på syftet. 
Artiklarna har varit utgivna inom de elva senaste åren (2007-2018) för att uppnå aktuell 
och adekvat data. Artiklarna som valdes var peer reviewed för att endast inkludera  
sakkunnigt granskad forskning vilket styrker examensarbetets vetenskapliga grund 
(Vetenskapsrådet, 2011). Artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa för att få en större 
översikt och insikt över sjuksköterskornas upplevelser. De kvantitativa artiklarna har 
åstadkommit en större insikt huruvida sjuksköterskornas erfarenhet har påverkat deras 
attityder gentemot patientgruppen. Ingen åldersavgränsing eller hänsyn till 
sjuksköterskornas kön gjordes för att inkludera sjuksköterskor med olika erfarenheter. 
Detta skapade en god variation i resultatdelen (Billhult & Henricson, 2012). Tre artiklar i 
resultatet innehöll olika sjukvårdspersonals perspektiv, men det framtagna resultatet var 
endast ur sjuksköterskornas perspektiv. De exkluderade artiklarna var artiklar skrivna 
utifrån patienters- och psykiatrisjuksköterskors perspektiv.  

Datainsamling 
Till denna litteraturöversikt användes sökmotorerna WorldCat Discovery och Cinahl för att 
uppnå största möjliga omfång kring avhandlingar och tidskrifter inom omvårdnad. Sökord 
som användes var mental illness*, emergency department*, attitude*, staff*, nurse*, 
practice*, somatic care* och triage* (bilaga 1). Sökorden användes för att besvara syftet 
och generera ett välarbetat resultat. Studien innefattade trunkeringar vid varje sökord för 
att avgränsa antal träffar och för att ordens böjningar skulle ingå i sökningarna. Boolesk 
sökteknik användes för att uppnå önskad relevant data. Detta innebar att två olika boolesk 
söktekniker användes i form av AND och OR för att variera avsmalnande sökningar med 
breda sökningar. Peer reviewd användes i bägge sökmotorer för att endast få vetenskapliga 
artiklar (Östlundh, 2012). Sökningarna som gjordes resulterade i 761 träffar varav 342 
titlar och 201 abstrakt lästes. De artiklar som ansågs vara lämpliga för examensarbetet 
fördes sedan in Fribergs mall (bilaga 2) och artiklarnas innehåll sammanställdes (bilaga 3). 
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Analys 

Innan analysprocessen började diskuterades förförståelsen sinsemellan författarna för att  
ta del av varandras utomakademiska erfarenheter. Enligt Landström och Preibe (2012) 
styrkte detta analysprocessen då det främjade objektiviteten. Artiklarna analyserades i tre 
steg som beskrivs av Friberg (2012). Det första steget av granskningen innebar att 
studierna lästes flera gånger av båda författarna för att förstå innehållet och sammanhanget 
av artiklarna. Genom att artiklarna lästes flera gånger ökade förståelsen för helheten samt 
att det blev en slags validering för att innehållet har förståtts. I steg två granskades syfte, 
metod och resultat samt att innehållet fördes in i tabeller (bilaga 3) för att generera en 
överblick av studierna. Detta gav en strukturerad översikt. I det tredje steget studerades 
likheter och skillnader i studiernas resultatdel. Utifrån likheter och skillnader framträdde 
fyra olika teman som var korrelerat till syftet. De fyra olika teman lästes av båda 
författarna och vävdes samman för att skapa en ny helhet och för att bibehålla en röd tråd 
genom examensarbetet. 

Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning influerade arbetet då det var av stor vikt med inkluderande artiklar 
som visade respekt mot människovärdet och inte äventyrade känsliga personuppgifter. 
Lagen följdes när valet kring data utfördes därför att artiklarna handlade om sjuksköterskor 
vars identitet ska bibehållas hemlig efter utförd studie (SFS 2003:460). Detta gjordes också 
för att styrka sjuksköterskornas integritet och värna om de etiska krav som finns. Kraven 
innebar att sjuksköterskorna frivilligt deltog och gavs möjlighet för att hoppa av pågående 
forskning. Nyttjandet av artiklarnas datainsamling skulle ej missbrukas och endast 
användas för rätt ändamål (Helsingforsdeklarationen, 2013). De granskade artiklarna har 
fått ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté eller att artiklarnas författare har gjort 
noggranna etiska överväganden. Resultatet speglades av olika författare för att inte 
resultatet skulle belysa en enda forskares åsikt eller resultat. Dessa ovannämnda aspekter 
tillämpades för att inte vinkla arbetet, plagiera annan forskningsresultat eller att arbetets 
resultatdel skulle bestå av referenser som inte är etiskt godkända av en etisk kommitté 
(Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

Ur resultatet framkommer fyra teman som är miljöns betydelse, känslor och erfarenheter, 
attityder och okunskap samt kunskap och brister. 

Miljöns betydelse 
Enligt Gerdtz, Hill, Jelinek, Mackinlay och Weiland (2012) upplever sjuksköterskorna att 
omgivningsfaktorer har stor betydelse för kvalitén på bedömningarna inom triagen och för 
hur vårdande relationer utvecklas under vårdtiden. De påpekar att det är en stor skillnad på 
tiden som behövs för att triagera patienter med psykisk ohälsa i jämförelse med patienter 
med somatisk sjukdom. Sjuksköterskorna i studierna av Broadbent och Marynowski-
Traczyk 2011; Broadbent, Dwyer och Moxham, (2014) beskriver akutmottagningen som 
en dynamisk miljö med många personer i rörelse och människor som är smärtpåverkade 
eller sjuka. Det här bidrar till att akutmottagningen blir en bullrig miljö. Flertalet av 
sjuksköterskorna beskriver akutmottagningen som en dålig miljö att vårda somatiskt sjuka 
patienter i och som en ännu sämre miljö för patienter med psykisk ohälsa. Detta på grund 
av att det är många personer i rörelse, kall temperatur och överlag ett högt tempo med fler 
snabba vårdkontakter. Det här bidrar till att akutmottagningen blir en högljud miljö då den 
inte är utformad för att dämpa ljud (Broadbent & Marynowski-Traczyk, 2011; Broadbent 
et al., 2014). Dessa faktorer utgör ett hinder i kommunikationen och försvårar skapandet av 
den vårdande relationen. Sjuksköterskorna i studierna upplever att bedömningen av 
patienter blir mer komplicerad när den fysiska miljön och arbetsklimatet är ett hinder. 
Dessa arbetsmiljöaspekter och sjuksköterskornas ökade tidspress på akutmottagningen 
utmanar patientsäkerheten. Patientens grundförutsättningar för att må bra är reducerade 
samtidigt som det finns flera hinder för sjuksköterskorna att frambringa god vård vilket i 
slutändan förhindrar skapandet av den vårdande relationen (Gerdtz et al., 2012; Broadbent 
& Marynowski-Traczyk, 2011; Broadbent, et al., 2014; Goode, Melby & Ryan, 2014).  

Sjuksköterskorna beskriver att bristen på avskildhet är en ytterligare aspekt som 
problematiserar akutmottagningens uppbyggnad och struktur. Problemet med bristen på 
avskildhet beskrivs vara att patienternas integritet då utmanas. Det upplevs svårt att skapa 
en vårdande relation eftersom triagerummen är lyhörda. Sjuksköterskorna upplever att 
tiden inte räcker till för att sätta sig in i patienternas situationer vilket leder till upplevelsen 
av otillräcklig vård för sjuksköterskorna när patienterna skickas vidare till nästa 
vårdavdelning (Goode et al., 2014). Det finns flera faktorer som gör att patienternas 
integritet och konfidentialitet inte kan bevaras. Det finns brist på väggar eller skärmar som 
kan tillgodose patienternas behov av trygghet. Det är flertalet personer i rörelse kring 
patienterna vilket sjuksköterskorna beskriver som inskränkande då de upplever att 
patienterna har svårigheter att delge personlig information. Patienterna vill inte att andra 
personer ska få höra saker som är känsliga eller svåra att berätta vilket gör att dem inte 
berättar betydelsefulla faktorer som sjuksköterskorna behöver få veta enligt dem 
(Broadbent et al., 2014; Goode et al., 2014).  Sjukhusmiljön framkommer som en faktor till 
att sjuksköterskorna får ännu mindre tid med patienter då kommunikationen blir försämrad 
i en ljudlig och stressig miljö. Patienter med psykisk ohälsa behöver låg stimuli, lugn och 
tystnad enligt sjuksköterskorna. Akutmottagningens klimat är tvärtemot detta vilket gör det 
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svårt att bedöma och behandla patienter på ett bra sätt. Klimatets inverkan försvårar 
kommunikationen. Den försvårade kommunikationen bidrar till ett längre vårdande möte 
och den redan limiterade triagetiden leder till ökad stress för sjuksköterskorna. De menar 
att miljön på akutmottagningen och stressen som de utsätts för resulterar i osympatiskt 
bemötande gentemot patienterna (Broadbent och Marynowski-Traczyk, 2011; Gerdtz et al., 
2012; Goode, et al., 2014; Innes Morphet, Munro & O’Brien, 2014). 

Känslor och erfarenheter 
Sjuksköterskorna upplever det som en utmaning att triagera patienter med psykisk ohälsa 
oavsett vilken erfarenhet, kunskap och tidigare färdigheter som dem besitter. Det vårdande 
mötet med dessa patienter är ofta svårare än möten med somatiskt sjuka patienter. 
Sjuksköterskorna beskriver att det är mer invecklat att nå fram till patienter med psykisk 
ohälsa jämfört med somatiskt sjuka patienter (Plant & White, 2013). Sjuksköterskorna 
upplever att det är svårare att identifiera patienter med psykisk ohälsas problem och behov. 
Somatiska tillstånd upplevs ofta som mer konkreta då sjukdomarna eller skadorna är lättare 
att identifiera och rikta behandlingar mot. Patientgruppen beskrivs också vanligtvis behöva 
mer tid och uppmärksamhet. Sjuksköterskorna anser att patienter med psykisk ohälsa kan 
vara manipulativa samt att de i stor utsträckning söker uppmärksamhet. I en stressig miljö 
upplevs det här som extra stressande och tidskrävande. De beskriver också att patienterna 
har många behov som dem vill få tillgodosedda vilket är tidskrävande. Det här resulterar i 
frustration hos dem då tiden kan användas till traumapatienter istället (Gerdtz et al., 2012; 
Goode et al., 2014; Plant & White, 2013). Rädsla är också en vanlig känsla för 
sjuksköterskorna i mötet med patienter med psykisk ohälsa. De är rädda för att bli utsatta 
för fysiskt våld men också för att missa att uppfatta sjukdomsorsaker och problem hos 
patienten. Sjuksköterskorna beskriver att upplevd manipulation och uppmärksamhets 
sökande ofta tar fokus ifrån patientens verkliga problem vilket gör det svårt för dem att få 
en överblick över de verkliga problemen. Rädslan försvårar kommunikationen på grund av 
att sjuksköterskorna inte kan erbjuda vård och kommunicera effektivt då de är rädda för 
ovannämnda aspekter. Den bristande kommunikationen mellan patienter och 
sjuksköterskorna bidrar även till att uppföljningen påverkas negativt. Det här innebär att 
sjuksköterskan inte får den information hen behöver för att veta vilka åtgärder och insatser 
som ska planeras samt utföras för att patienten ska må bättre. Det här bidrar till svårigheter 
när en vårdande relation ska skapas och upprätthållas. Sjuksköterskorna upplever 
hopplöshet när dem inte förstår varför patientgruppen söker vård och därmed inte kan 
hjälpa dem att lösa deras problem. Att känslan av hopplöshet i mötet med patienter med 
psykisk ohälsa infinner sig beskrivs av sjuksköterskorna som en vanlig känsla. Skälet till 
detta är att deras vanliga arbetsmetoder och tillvägagångssätt inte fungerar lika väl som när 
dem vårdar patienter med enbart somatiska besvär (Goode et al., 2014; Plant & White, 
2013; Broadbent & Marynowski-Traczyk, 2011).  
Andra sjuksköterskor menar dock att erfarenhet bidrar till att de får en större förståelse för 
hur bemötandet ska anpassas gentemot patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
beskriver att deras erfarenheter ger dem förmågan att se hela patienten utan att vara 
dömande. Erfarenheter ger även kunskap kring vilka åtgärder som fungerar för att få 
patienter att känna sig omhändertagna och säkra. De beskriver att det ger en trygghet i 
mötet med patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna i åldrarna 41 till 50 år upplever 
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att de erbjuder en god omvårdnad till patienter med suicidrisk. Sjuksköterskorna med 
vidareutbildning upplever också att de erbjuder ett bättre stöd till patientgruppen. Efter en 
viss tids arbetserfarenhet beskriver sjuksköterskorna att deras förmåga att skapa vårdande 
relationer avstannar och blir varken bättre eller sämre (Gijbels & McCarthy, 2010; Plant & 
White, 2013). 

Attityder och okunskap 
Sjuksköterskorna upplever att deras egna attityder påverkar vårdkvaliteten i mötet med  
patienter med psykisk ohälsa. Stigmatisering hos dem blir ett hinder för ett korrekt 
beslutsfattande när patienter visar upp ett beteende som blir igenkännbart. Manipulativt 
och uppmärksamhetssökande beteende beskrivs som beteenden som ofta på ett 
fördomsfullt sätt förknippas med psykisk ohälsa. Det är igenkänningsfaktorer som bidrar 
till att förutfattade meningar bildas och kan påverka patienters kommande vård. När 
patienter beskriver sin psykiska ohälsa kan somatisk påverkan vara den bakomliggande 
faktorn till den psykiska ohälsan vilket kan vara svårt att upptäcka. Sjuksköterskorna som 
arbetar inom den somatiska vården i de analyserade studierna visar en mer negativ attityd 
än psykiatri-erfarna sjuksköterskor gentemot patienter med psykisk ohälsa (Angelman, 
Björkman & Jönsson, 2008; Gerdtz, Hill, Jelinek, Mackinlay & Weiland, 2011). Patienter 
som söker sig till somatisk akutsjukvård kan på grund av sjuksköterskornas attityd få en 
felaktig bedömning vilket innebär att patienters vårdbehov inte tillfredsställs. Förutfattade 
meningar gentemot patienter med diagnosen schizofreni är framträdande hos 
sjuksköterskorna inom somatisk vård på grund av att patientgruppen anses vara aggressiv 
och oberäknelig (Angelman et al., 2008). De psykiatri-erfarna sjuksköterskorna delar inte 
patientbilden som de mindre erfarna sjuksköterskorna har. Psykiatri-erfarna sjuksköterskor 
upplever att arbetserfarenhet, okunskap kring psykiska sjukdomar och vilken typ av 
vårdinrättning som patienten får kontakt igenom är avgörande för huruvida god den 
vårdande relationen blir (Angelman, Björkman & Jönsson, 2008; Gerdtz et al., 2012).  
Liknande företeelse beskrivs i en studie av Clingerman och Zolnierek (2012) där okunskap 
ligger till grund för en försämrad vårdande relation. Sjuksköterskorna gestaltar sig som 
oförberedda och otillräckliga i sin roll som sjuksköterska. Sjuksköterskorna i Clingerman 
& Zolnierek (2012) studien upplever att det inte är optimalt att bemöta och behandla 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård. Detta på grund av att de saknar 
erfarenheter och resurser för att utföra en god vård. Sjuksköterskorna som saknar 
erfarenheter baserar sitt bemötande på förutfattade meningar och stigmatisering. Patienter 
som visar upp ett beteende som stämmer överens med sjuksköterskans förutfattade 
meningar resulterar i att sjuksköterskan uppvisar en negativ attityd (Gerdtz et al., 2012). 
Sjuksköterskorna har en upplevelse av att det är mer tidskrävande att vårda patienter med 
psykisk ohälsa och att dem får prioritera bort dem andra arbetsuppgifterna. Tidigare 
negativa erfarenheter och känslor kopplade till patienter med psykisk ohälsa skapar en 
negativ attityd hos dem redan innan vårdmötet. Sjuksköterskorna upplever att de vanligtvis 
prioriterar bort patienter med psykiatriska sjukdomar när de låter sina känslor och negativa 
erfarenheter styra. De upplever att det här försvårade skapandet av den vårdande relationen 
(Clingerman & Zolnierek, 2012). 
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Behov av kompetens 
Sjuksköterskorna anser att det saknas utbildning i vad som krävs för att bemöta patienter 
med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård ett bra sätt. De upplever att deras kunskap 
inte är tillräcklig gällande psykisk ohälsa och önskar därför ytterligare utbildningar som 
fokuserar på aspekter som hantering av kriser, beteenden, störningar och sjukdomar. 
Patientcentrerad vård och aggressionshantering är två ämnen som sjuksköterskorna lyfter 
fram, men även rädsla, osäkerhet och okunskap inför psykisk ohälsa (Innes et al., 2013). 
Sjuksköterskorna i studien av Goode et al. (2014) menar på att de är i behov av en 
specialiserad utbildning beträffande psykisk ohälsa för att kunna möta dessa patienters 
vårdbehov. Utbildningarna ska generera i kunskap och resurser hos dem själva. Detta skall 
ge dem en grund att stödja sina beslut på i mötet med patientgruppen. Det önskas också 
från sjuksköterskornas sida att få ta del av erfarenheter kring psykiatriska förhållanden för 
att i större utsträckning kunna ta korrekta beslut som gynnar patienter i triagen. Förmågan 
att kunna upprätthålla vårdande relationer med patienter med psykisk ohälsa är av stor vikt 
för att vårdmötet ska bli kvalitativt och bidra till välbefinnande. Brist på kunskap relaterat 
till skalan som används när de triagerar patienter med psykisk ohälsa upplevs som ett av 
dem största problemen när det kommer till kunskap och utbildning. I vissa fall finns det 
resurser att tillgå, men dessa blir inte utnyttjade då sjuksköterskorna saknar vetskap om 
resurserna (Gerdtz et al., 2011; Gerdtz et al., 2012; Innes et al., 2013). Sjuksköterskorna 
upplever ett svagt självförtroende i mötet med patienter med psykisk ohälsa och på grund 
av detta vill dem erbjudas möjlighet att få konkret kunskap i omhändertagandet. 
Kombinationen av otillräcklig kunskap, självförtroende och utbildning leder till en stor 
påverkan i det vårdande mötet med patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen kände en oro angående att de upplever avsaknaden av kunskap, men 
också en brist på träning och erfarenheter. Ett förslag från dem är att upprätta en läroplan 
kopplat till psykisk ohälsa på varje sjukhus (Gerdtz et al., 2012; Goode et al., 2014; Innes 
et al., 2013; Plant & White, 2013). Sjuksköterskor i studien av Gerdtz et al. (2011) föreslog 
att de och en läkare ska gå igenom läroplanen vilket ska resultera i att triageringen av 
patienter med psykisk ohälsa ska förbättras. 

I en annan studie utförd på en akutmottagning av Chapman och Kerrison (2007) påvisas tre 
bristfälliga inlärningsområden hos sjuksköterskorna för att skapa vårdande relationer. 
Sjuksköterskorna vittnar om att flera patienter blir felbehandlade på grund av 
kunskapsbrist vilket bidrar till längre sjukhusvistelser. Sjuksköterskorna saknar förmågan 
att tillämpa en kommunikationsstrategi för att gynna den vårdande relationen och skapa 
lugn för psykotiska, stressade eller aggressiva patienter. Det andra inlärningsområdet är 
sjuksköterskornas upplevelser av ett större kunskapsbehov relaterat till kommunikation för 
att uppnå en god vårdande relation vid specifika patientfall. Specifika fall är när patienter 
uppvisar fysiska/aggressiva tendenser som sjuksköterskorna saknar kunskap att bemöta 
med ett professionellt tillvägagångssätt som åstadkommer lugn och trygghet. Det tredje 
området omfattar anamnesskrivandet. För att sjuksköterskorna ska utföra en beskrivande 
och koncessiv anamnes framförs ett önskemål från deras sida att särskilja psykisk ohälsa 
från missbruk i form av alkohol och droger. Detta skulle resultera i att den vårdande 
relationen med patienter med psykisk ohälsa skulle särskiljas från missbruk och på detta 
sätt minska stigmatiseringen till dessa (Chapman & Kerrison, 2007). 
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Resultatsammanfattning 

I resultatet kommer det fram att både arbetsmiljön och den strukturella miljön påverkar 
vårdande relationer. Hög arbetsbelastning, begränsad tid, stress och bullrig ljudvolym är 
arbetsmiljöfaktorer som har stor påverkan på hur vårdande relationer blir enligt 
sjuksköterskorna. Kommunikationen mellan patienterna och sjuksköterskorna blir lidande 
av dessa faktorer, men även patientsäkerheten. Patienter med psykisk ohälsa har behov 
som akutmottagningens miljö inte kan tillgodose bland annat lugn och ro samt låg stimuli. 
Sjuksköterskorna oavsett erfarenhet upplever att det är svårare att nå fram till patienter 
med psykisk ohälsa. Samtidigt som att en viss erfarenhet kan underlätta mötet, men att 
efter en tid inte längre ger några ytterligare fördelar. Förutfattade meningar kan också 
påverka det vårdande mötet med patientgruppen. Känslor som rädsla och hopplöshet 
förekommer hos sjuksköterskorna då patientgruppen är mer utmanande och uppvisar ett 
annorlunda beteende än somatiskt sjuka patienter. Grunden för negativa attityder och 
stigmatisering hos sjuksköterskorna bygger på okunskap. Detta utgör ett hinder som bidrar 
till att de frångår det patientcentrerade perspektivet och enbart ser det psykiska tillståndet 
som ett problem. Sjuksköterskorna upplever själva en avsaknad på kunskap och 
erfarenheter kopplat till psykiska tillstånd.  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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vårdande relationer med 
patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård. För att öka arbetets trovärdighet 
enligt Henricsson och Wallengren (2012) ska författarna redogöra för styrkor respektive 
svagheter i studien. För att påvisa arbetets pålitlighet valde författarna att använda sig utav 
metoden litteraturöversikt. Litteraturöversikten har skrivits efter ett motiv som utformade 
en modell vilket enligt Friberg (2012) ska skapade en överblick och sammanställande det 
utvalda området. Detta gjordes för att generera i ett underlag som granskades ur ett kritiskt 
perspektiv. De rapporter och vetenskapliga artiklar i resultatet har tagits fram genom 
manuella strukturerade sökningar (bilaga 1). De valda sökorden är målinriktade ur studiens 
syfte för att besvara syftet och bibehålla sammanhang till studiens valda ämnesområde. 
Utifrån de analyserade resultaten som lästes av bägge författarna bildades fyra olika teman 
som belyste de påverkande faktorerna i sjuksköterskans samspel med patienter med 
psykisk ohälsa. Genom att bägge författarna läste igenom artiklarna bidrog detta till att en 
diskussion kring vad varje specifik artikel uppmärksammade. Efter diskussionen enades 
författarna kring vilka teman som var mest användbara i studien. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) stärks trovärdigheten när teman väljs utefter relevans och uteslutande av 
irrelevant data. För att skapa trovärdighet är det väsentligt att mängden data och metoden 
för datainsamling är avsedd för valt syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Författarnas 
förförståelse diskuterades innan studien började skrivas. En utav författarna arbetar inom 
somatisk akutsjukvård vilket innebar att flera upplevda vårdtillfällen med patienter med 
psykisk ohälsa har erfarits. Bägge författarna hade en bild av att det fanns stigmatisering 
hos sjuksköterskor och en känsla av hopplöshet i mötet med patienter med psykisk ohälsa. 
Enligt examensarbetets författare ses svagheter i litteraturöversikt på grund av den brist av 
studier som gjorts inom området. De artiklarna som valdes till resultatet har möjligen 
influerats utav varandra då de inte finns mycket publicerad forskning. Detta kan ha 
medfört selektivt urval av datainsamling, granskning och analys av de valda artiklarna till 
resultatet. Fyra artiklar var från Australien och där arbetade sjuksköterskor utefter ett annat 
triagesystem jämfört med majoriteten av Europa vilket innebar att överförbarheten 
reducerades. En framtida litteraturöversikt hade kunnat utföras med ett annat val av syfte 
för att ge möjlighet till ett bredare val av artiklar och rapporter inom ett geografiskt 
område. Det nya syftet hade kunnat resultera i utgallring av fler artiklar vilket hade stärkt 
arbetets tillförlitlighet. Metodvalet hade kunnat förändrats genom att genomföra en 
intervjustudie med sjuksköterskor på en akutmottagning inom västra götaland. Enligt 
Danielson (2012) kunde en intervjustudie resulterat i informationsrik data relaterat till valt 
studiefenomen. På så sätt hade författarna av studien utökat antal publicerad data vilket 
hade inneburit i en djupare förståelse inom det valda området. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att akutmottagningens miljö har stor inverkan på hur sjuksköterskorna 
upplever vårdande relationer med patienter med psykisk ohälsa. Arbetsbelastningen är hög 
och vårdtiden för varje patient är kort och begränsad. Miljön gör det svårt för 
sjuksköterskor att säkerställa patientsäkerheten. Konfidentialiteten äventyras också på 
grund av att det är mycket människor i rörelse och en lyhörd omgivning. Tidsbrist i 
kombination med en stressig miljö bidrar till försvårade förutsättningar för 
sjuksköterskorna. Förutsättningarna för att bedriva en patientsäker vård och bygga upp 
vårdande relationer äventyras. I studien av Adriaenssens, De Gucht, Maes och Van Der 
Doef (2011) framkommer det att sjuksköterskorna som arbetar inom den somatiska 
akutsjukvården arbetar under mindre gynnsamma miljöer och arbetsförhållanden. De 
upplever en större tidspress än vad sjuksköterskor som jobbar på andra vårdinstanser 
gjorde. Sjuksköterskorna på akutmottagningen känner sig också mindre belönade, att 
arbetet är mycket fysiskt krävande, att de har för lite att säga till om när det kommer till att 
fatta beslut och att det finns bristande arbetsrutiner på akutmottagningen. I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskorna upplever att det inte finns resurser och rutiner för hur 
de ska bemöta patientgruppen. Det framkommer även att det finns resurser att tillgå för 
sjuksköterskorna men att de saknar vetskapen om dessa. Enligt Dunton, Ma och Olds 
(2015) ökar en god arbetsmiljö kvaliteten och säkerheten på vården oavsett vilken 
vårdavdelning sjuksköterskor arbetar inom. Detta belyser att miljön är en fundamental 
aspekt för att sjuksköterskors upplevelser av vårdande relationer blir positiv oberoende om 
arbetsplatsen är en mottagning eller avdelning. Baker, Clarke, Giles-Smith, Sanderson och 
Usick (2014) menar också på att akutmottagningen inte är en optimal plats att vårda 
patienter med psykisk ohälsa på. Patienters egna upplevelser stärker bilden av att 
akutmottagningen inte är en optimal plats för dem att vårdas på (Billet, McAllister, Moyle 
& Zimmer-Gembec, 2009). Det finns en förståelse hos patienter att akutmottagningen är 
mer klinisk inriktad än psykiatrin och att sjuksköterskorna tar hand om flera olika tillstånd 
på akutmottagningen. Förståelsen för patienter med psykisk ohälsas situation är trots det 
här något som kan utvecklas. Patienterna själva upplever att det inte fokuseras tillräckligt 
på deras problem (Heintzman, Mitten, Lewis, Preyde & Vanderkooy, 2015). Psykiska 
tillstånd skiljer sig vanligtvis från somatiska tillstånd. Psykiska tillstånd kräver ett mer 
personcentrerat bemötande för att dessa patienter ska uppnå välbefinnande 
(Socialstyrelsen, 2011). Patienternas avsaknad av människovärde är problematisk då 
värdighet är en central del inom ramen för sjusköterskors skyldigheter och ansvar 
gentemot patienter. Värdighet och integritet är två fundamentala delar i sjuksköterskors 
vårdande och dessa två faktorer ska alltid vara i fokus för att uppnå vårdande relationer 
(ICN, 2017). Frångår sjuksköterskor att bemöta patienter på ett sätt som är värdigt går de 
emot den humanistiska grundsynen som ska genomsyra deras yrkesroll (Högskolan i 
Skövde, 2017). Respekteras inte livsvärlden som är en central del för människans 
personliga värde kränker sjuksköterskorna inte bara patientens mänskliga rättigheter utan 
går även mot deras önskan, behov och autonomi (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Trots att patienter med psykisk ohälsa befinner sig inom den somatiska akutsjukvården där 
förutsättningarna inte är optimala för deras tillstånd, har de samma rättigheter som alla 
andra att bli tillgodosedda god vård. Det är sjuksköterskors ansvar att tillmötesgå detta 
(ICN, 2017). Författarna till detta examensarbete ser utifrån resultatet att miljön på en 
akutmottagning både arbetsmiljömässigt och strukturellt har stor betydelse för det 
vårdande mötet. Utifrån detta examensarbetes resultat finns det upplevelser hos 
sjuksköterskor när det kommer till patienter med psykisk ohälsa. De beskrivs vara  mer 
utmanande att triagera än somatiska patienter oavsett vilken tidigare erfarenheter de 
besitter. Rädsla och frustration är två känslor som sjuksköterskor förknippar med 
patienterna. Ineffektiv kommunikation, tidsbrist, rädsla, okunskap och stress kan leda till 
en känsla av hopplöshet. Dessa faktorer påverkar uppbyggandet av den vårdande 
relationen negativt. Det finns sjuksköterskor som tycker det motsatta och anser att 
erfarenhet gör dem säkrare i patientmötet. Efter ett antal år uteblir erfarenhetens betydelse. 
Resultatet visar på att sjuksköterskor slutar att utvecklas och att deras attityd gentemot 
patienter med psykisk ohälsa avstannar när dem har mer än ett antal års erfarenhet. Baker 
et al. (2014) menar att det vårdande mötet mellan sjuksköterskorna och patienter kan 
förbättras. Sjuksköterskorna får inte den information och återkoppling de behöver från 
patienterna för att kunna vårda dem på ett bra sätt. Patienterna i sin tur upplever till följd 
av ineffektiv kommunikation att de inte blir prioriterade. Sjuksköterskornas tidigare 
negativa känslor och erfarenheter förstärks således. Känslan av att de är rädda för 
patienterna och dem försöker undvika patientgruppen styrks i studien av Heintzman et al. 
(2015). Det här gör att patienterna känner sig mindre värda och att deras tillstånd 
förminskas. Patienter med psykisk ohälsa söker hjälp på akutmottagningen för att få 
omsorg och hjälp, men ovärdigt bemötande resulterar i att dem upplever det motsatta 
(Heintzman et al., 2015). De eftersöker välbefinnande, men får istället ännu starkare 
känslor av hopplöshet och negativ självuppfattning. De riskerar att bli traumatiserade av 
akutmottagningsbesöken vilket kan få allvarliga konsekvenser i framtiden (Billet et al., 
2009). Det här innebär att sjuksköterskor ska arbeta utefter ett proffesionellt 
förhållningssätt där de vårdar patienter utifrån samma grunder och bortser från förutfattade 
meningar samt stigmatisering (ICN, 2017).  

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor själva anser att deras attityder gentemot 
patienter med psykisk ohälsa påverkar vårdkvalitén. Förutfattade meningar och 
stigmatisering är två faktorer som bidrar till att sjuksköterskor har en negativt attityd och 
inställning inför patientgruppen. De upplever stigmatisering som ett hinder mellan dem 
själva och patienterna. Den negativa attityden i kombination med tidsbrist och okunskap 
bidrar i vissa fall till att bemötandet gentemot patienterna riskerar att resultera i en 
försämrad vårdande relation. Studien av Billet et al. (2009) styrker att sjuksköterskors 
negativa attityder påverkar vårdmötet med patienterna negativt. Sjuksköterskor i studien 
upplever att faktorer som cynism, dömande attityd, brist på självförtroende och bristfällig 
empati är vanligt när det kommer till vårdmöten med patientgruppen. Dessa faktorer 
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påverkar skapandet av vårdande relationer negativt. Baker et al. (2014) påstår att stress och 
begränsad tid att hand om patienter är det som primärt resulterar i negativ attityd hos 
sjuksköterskor gentemot dem. Studien påvisar också att det finns ett samband mellan dåligt 
arbetsklimat, dålig strukturell miljö och negativ attityd hos sjuksköterskor (Baker et al., 
2014).  

Negativ attityd gentemot patienter som redan känner skuld, skam och har ett begär att 
skada sig själva kan få allvarliga följder för dem (Billet et al., 2009). Enligt ICN (2017) är 
vårdande relationer en betydelsefull del när det kommer till sjuksköterskors yrkesroll. För 
att kunna vårda och bemöta en patient på ett bra sätt är det viktigt att bygga upp en relation 
där sjuksköterskor vårdar patienter med ömsesidig respekt och hänsyn (ICN, 2017). Att 
behandla patienter med värdighet är en central del i sjuksköterskors yrkesroll. I stressiga 
miljöer och i situationer där sjuksköterskor inte har kontroll finns det en risk att de inte 
förhåller sig till detta. Respekteras inte värdigheten och patienters människovärde samt 
rättigheter blir förbisedda kan det vårdande mötet resultera i ökat lidande. Uppkommer 
lidande hos patienter är relationen mellan sjuksköterskor och patienter inte vårdande. 
Känner sig patienter underlägsna och maktlösa gentemot sjuksköterskor blir det svårt för 
dem att skapa en vårdande relation uppbyggd på tillit och ömsesidig respekt (ICN, 2017; 
Bredenhof-Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010). 

Det fjärde och sista temat handlar om utbildning och brister. I författarnas resultat 
framkommer det att sjuksköterskor upplever att dem har bristande kunskap och 
erfarenheter när det kommer till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Kunskapen om 
psykiska tillstånd och hur sjuksköterskorna ska bemöta dessa beskrivs saknas hos flera 
deltagare i de olika studiernas resultat. Som tidigare har nämnt visar resultatet visar också 
på att sjuksköterskorna med större erfarenhet känner sig säkrare i möten med patienterna 
och upplevde de här mötena på ett mer positivt sätt än sjuksköterskorna med bristande 
erfarenheter. I studiernas resultat kommer det även fram att det finns sjuksköterskor som 
tycker tvärtom. De anser att patienter med psykisk ohälsa är en utmanande grupp att vårda 
oavsett vilken tidigare erfarenhet de besitter. Sjuksköterskorna i studien av Billet et al. 
(2009) styrker att det finns en önskan samt ett behov att genomgå utbildningar för att få 
ökad kunskap om patienter med psykisk ohälsa för att kunna reagera samt hantera 
situationer på ett professionellt och vårdande sätt. Sjuksköterskorna som genomgick 
utbildning kopplad till psykisk ohälsa upplever efter genomförd utbildning att den ger dem 
större förståelse för patienternas situation. Sjuksköterskorna i studien anser att trots de 
många positiva förändringarna som kommer till följd av utbildning finns det fortfarande 
olika hinder för att uppnå kvalitetssäkrad vård.  Resurserna och strukturerna är fortfarande 
dem samma efter utbildningen vilket innebär brist på psykiatriska specialister, 
personalbrist, säkra rum för patienter och andra strukturella faktorer. Detta resulterar i att 
vården till viss del kommer bli bättre för att sjuksköterskor får ökad kompetens, men bara 
marginellt då dem inte har några förutsättningar för att utveckla vården. För att kvaliteten 
inom vården ska bli bättre måste resurs- och strukturella förändringar göras. För 
sjuksköterskors självförtroende och kunskap i att bygga upp vårdande relationer kan 
utbildning dock vara betydelsefull (Billet et al., 2009). 
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Författarna ser utifrån resultatet svårigheter kopplade till miljö och kunskap då båda dessa 
aspekter påverkar den vårdande relationen negativt. Författarna ser också brister när det 
kommer till eget ansvar att eftersöka information och kunskap kopplat till psykisk ohälsa 
som kan förbättra vårdande möten inom somatisk akutsjukvård. Enligt ICN (2017) har 
sjuksköterskor ett eget ansvar att själva uppdatera sig kring ny forskning och 
kunskapsutveckling kopplat till sjuksköterskans profession. Sjuksköterskor har också 
ansvar att aktivt vara med och utveckla utformningen av vårdmiljön för att underlätta 
tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskor 
ska implementera den bästa evidensen och beprövad erfarenhet som kan förbättra 
omvårdnadsprocessen (SSF, 2017). 

Sjuksköterskor har skyldigheter och ansvar. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att 
tillgodose sjuksköterskor möjligheter för att kunna bedriva en god och säker vård. Utifrån 
studiens resultat är det framförallt den strukturella miljön arbetsgivaren ansvarar över och 
måste förbättra, men också tillgång till kunskapskällor och utbildningar. Utbildning är dock 
ett gott verktyg för att kunna uppnå vårdande relationer. Sjuksköterskorna i Billet et al. 
(2009) studie redogör att utbildning ger dem förutsättningar som underlättar bemötandet 
och hantering med patienter med psykisk ohälsa. Studien visar också att trots de positiva 
förändringar som kommer till följd av utbildning finns det fortfarande olika hinder för att 
uppnå kvalitetssäkrad vård (Billet et al., 2009). Resurserna och strukturerna är fortfarande 
dem samma efter utbildningen vilket innebär brist på psykiatriska specialister, 
personalbrist, säkra rum för patienter och andra strukturella förändringar. Författarna till 
examensarbetet ser utifrån resultatet att utbildning är ett relevant verktyg för att på ett 
bättre sätt kunna bygga upp vårdande relationer. 

Konklusion 
Somatiska akutmottagningens miljön påverkar den vårdande relationen på olika sätt. Den 
strukturella omgivningen har stor betydelse för vårdande relationer på en akutmottagning. 
Examensarbetet visar på bristande tillgänglighet till ett isolerat rum med utrustning för att 
kunna diagnostisera och samtala utan att riskera konfidentialiteten. Den påtagliga 
tidspressen och ökade patientbelastningen utgör en barriär vilket förhindrar den vårdande 
relationen med patientgruppen. Attityder bland sjuksköterskorna har stor inverkan på den 
vårdande relationen. Förutfattade meningar och stigmatisering kring patienter med psykisk 
ohälsa, men också arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskornas attityder negativt. 
Detta resulterar i att sjuksköterskorna med mer arbetserfarenhet och utbildning i området 
psykisk ohälsa skapar vårdande relationer på ett bättre sätt. Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen önskar även mer kunskap kopplat till patienter med psykisk ohälsa. 
Slutsatsen blir att okunskap i kombination med tidspress, bristande kommunikation och 
bristfällig strukturell miljö påverkar sjuksköterskors upplevelser av det vårdande mötet 
med patienter med psykisk ohälsa negativt. 

Kliniska implikationer  
Studiens resultat belyser påverkande faktorer på sjuksköterskornas upplevelser i vårdandet 
av patienter med psykisk ohälsa. Resultatet kan åstadkomma nya tankesätt på hur 
sjuksköterskorna kan förhålla sig till och förbättra omgivningen, miljön, vårdandet och 
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vårdande relationer gentemot patienter med psykisk ohälsa. Författarna anser att det krävs 
mer forskning kring detta ämne för åstadkomma en djupare förståelse i vårdande relationer 
med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård.   
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BILAGA 1: Sökhistorik 

Tabell 1. Sökhistorik 

Tabell 2. Sökhistorik 

Databas 
Datum

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Valda artiklar

Worldcat 
discovery 

20/1-18

mental 
illness* 
emergency 
department* 
nurse* staff* 
attitude* 
triage* AND 
nursing*

 29  29  23  4 

Worldcat 
discovery  

16/1-18 

mental illness* 
practice* 
triage* AND 
nursing*

 132  75 45  1 

Worldcat 
discovery 

23/1-18

*attitudes 
*people  
*mental illness 
*somatic care

 204  100  50  1 

Databas 
Datum

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Valda artiklar

Worldcat 
discovery 
  
21/1-18

Emergency 
Department* 
Nursing care* 
mental 
illness* 
client*  AND 
caring*

 182 40  30  1 

Worldcat 
discovery 

24/1-18

 *Medical 
*surgical 
*nurse 
*perceptions  
*caring 
*person 
*severe 
*mental 
*illness 

59  30 18  1



Worldcat 
discovery 

22/1-18 

*emergency 
department 
nurse 
*attitudes 
*self-harm 
*hospital

147  60  27  1 

Cinahl 

24/1-18

psychiatric* 
Emergency 
Room * OR 
emergency 
department*  
emergency 
nursing* 
mental 
illness* AND 
nursing 
attitudes*

8 8 8 1



BILAGA 2: Arbetsgång vid litteraturöversikt 
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!
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BILAGA 3: Artikelmatris över inkluderande artiklar i resultatet  

Titel: 
Perspectives of 
emergency 
department staff 
on the triage of 
mental health-
related 
presentations: 
Implications for 
education, policy 
and practice. 
Författare: 
Gerdtz, M., Hill, 
N., Jelinek, G., 
Mackinlay, C., 
och Weiland, T. 
Tidskrift: 
Emergency 
Medicine 
Australasia, 24. 
Årtal: 2012. 
Land: 
Australien.

Problem:  
Triagerande 
sjuksköterskor 
upplever osäkerhet 
kring bedömning 
när det kommer till 
patienter med 
psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor 
finner att det finns 
bristande 
överenskommelser 
över 
triagesystemet hur 
en patient ska 
triageras på kort 
tid samt vara 
patientsäkert. 
Syfte: Att 
undersöka 
triagerande 
sjuksköterskor/
läkares 
uppfattningar om 
de faktorer som 
påverkar 
patientsäkerheten 
av triagering för 
personer med 
psykiska ohälsa. 
 

Perspektiv: 
Sjuksköterska och 
läkare. 
Metod: Är en 
halvstrukturerad 
intervju plan. 
Telefonintervjuer 
genomfördes som 
ljudinspelades och 
transkriberats. Teman 
analyserades och 
användes för att 
identifiera faktorer 
som påverkade 
triagen. 

Resultat: Fyra huvudfaktorer 
påverkade triageringen. Dessa 
var: miljöfaktorer (arbetsmiljö, 
strukturer, tidsprestationer, 
arbetsbelastning och avbrott), 
policy, utbildning (riktlinjer, 
utbildning och resurser), 
personalfaktorer (kunskap, 
erfarenhet, attityder). 



Titel: What 
are the 
experiences of 
Emergency 
Department 
nurses in 
caring for 
clients with a 
mental illness 
in the 
Emergency 
Department?. 
Författare: 
Broadbent, M., 
Marynowski-
Traczyk, D. 
Tidskrift:. 
Årtal: 2011. 
Land: 
Australien.

Problem: Antalet 
patienter ökar 
vilket leder till att 
patienter med 
psykisk ohälsa 
söker sig till den 
somatiska 
akutsjukvården. 
Detta utgör en 
utmaning för 
sjuksköterskor då 
det är en 
tidspressad 
vårdenhet, 
miljöfaktorer som 
skapar barriärer för 
det vårdande 
samtalet och att 
skapa sig en 
förståelse för 
patientens 
situation. 
Syfte: Syftet med 
studien var att 
beskriva 
erfarenheterna från 
sjuksköterskor som 
vårdar patienter 
med psykisk 
sjukdom inom 
somatisk 
akutsjukvård. 

Perspektiv: 
Sjuksköterska. 
Metod:  
Metoden är baserad 
på hermeneutisk 
fenomenologi. Denna 
metod underlättar 
undersökningen av 
fenomenets betydelse 
under studier och 
belyser individens 
erfarenheter. 

Resultat: Tre huvudteman 
uppstod när det gäller 
sjuksköterskors upplevelse av 
att skapa vårdande relationer 
med patienter med psykisk 
sjukdom i akutavdelningen: 
Tidsbegränsning, störande 
miljö och omgivningens 
påverkan och förstå patientens 
personliga anamnes. Dessa 
faktorer är det som påverkade 
sjuksköterskors upplevelse för 
att skapa vårdande relationer 
med patienter med psykisk 
ohälsa.  

Titel:  
Emergency 
Room 
Psychiatric 
Services: A 
Qualitative 
Study of 
Nurses’. 
Författare: 
Plant, L.D., & 
White, J-H. 
Tidskrift: 
Experiences, 
Issues in 
Mental Health 
Nursing, 34. 
Årtal: 2013. 
Land: USA.

Problem: Det är 
att det finns lite 
studier kring 
sjuksköterskors 
erfarenheter kring 
mötet med 
patienter med 
psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor 
upplever att det 
inte finns 
tillräckligt med 
kunskap inför 
dessa komplexa 
möten. 
Syfte: Att 
beskriva 
sjuksköterskans 
upplevelse och 
erfarenheter av 
möten med 
patienter med 
psykisk ohälsa. 

Perspektiv: 
Sjuksköterska. 
Metod: Studien 
använde sig utav 
fokusgrupper som 
metod. 

Resultat: Sjuksköterskor 
upplevde maktlöshet i det 
vårdande mötet. Mötet med 
patienter med psykisk ohälsa 
var utmaning därför att 
kunskap saknas för hur mötet 
kan hanteras. 



Titel: Optimal 
management of 
mental health 
patients in 
Australian 
emergency 
departments: 
Barriers and 
solutions. 
Författare:  
Gerdtz, M., Hill, 
N., Jelinek, 
G.,Mackinlay, C., 
och Weiland,T. 
Tidskrift: 
Emergency 
Medicine 
Australasia, 23. 
Årtal: 2011. 
Land: 
Australien.

Problem: För 
små resurser, dålig 
miljö och för lite 
eller personal utan 
kunskap och olika 
faktorer kring 
patienterna bidrar 
till att det bildas 
barriärer mellan 
personal och 
patient med 
psykisk ohälsa på 
akutmottagningen. 
Syfte: Studien 
syftar till att 
beskriva de 
upplevda barriärer 
som finns när 
akutkliniker ska 
bedöma och 
hantera patienter 
med psykisk 
ohälsa. Studien 
syftade även till att 
kartlägga upplevda 
strategier för att 
optimera vården av 
patienter med 
psykisk ohälsa på 
akutmottagningar. 
 

Perspektiv: 
Sjuksköterska och 
läkare. 
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
och slutna 
frågeställningar. 

Resultat: Tematiska analyser 
visade att flera olika aspekter 
som resurser, miljö, personal 
och patient faktorer bidrog till 
svårigheter att hantera 
patienter med psykisk ohälsa. 
Lösningar som föreslagits av 
dem som intervjuades innehöll 
förbättrade resurser, 
omkonstruktion av 
akutmottagningen och 
förbättrade länkar till resurser 
utanför akutmottagningen. En 
överväldigande majoritet av 
deltagarna upplevde behovet 
av mer pedagogiska 
möjligheter inom psykisk 
hälsa. 

Titel: 
Attitudes 
towards people 
with mental 
illness: a 
cross-sectional 
study among 
nursing staff in 
psychiatric and 
somatic care. 
Författare: 
Angelman, T., 
Björkman, T., 
& Jönsson, M. 
Tidskrift:. 
Scand J Caring 
Sci, 22. 
Årtal: 2008. 
Land: 
Sverige.

Problem: Stigma 
och diskriminering 
har identifierats 
som stora hinder 
för integration för 
personer med 
psykisk ohälsa i 
samhället. 
Sjuksköterskor 
spelar en viktig 
roll i detta då de är 
ansvariga för en 
stor del av 
behandling och 
rehabilitering. 
Syfte: Syftet med 
studien var att 
undersöka attityder 
mot psykisk ohälsa 
och patienter med 
psykisk ohälsa 
bland vårdpersonal 
som arbetar inom 
psykiatrisk eller 
somatisk vård. 

Perspektiv: 
Sjuksköterska och 
undersköterska. 
Metod: Studien 
bestod av 120 
sjuksköterskor och 
undersköterskor där 
enkäter användes för 
att samla in data om 
 psykisk ohälsa och 
attityder kring sju 
olika psykiska 
sjukdomar. 

Resultat: Resultatet visade att 
personal inom den somatiska 
sjukvården hade mer negativa 
attityder jämfört med 
personalen som jobbar inom 
psykiatrisk sjukvård. Det 
visade sig en mer negativ 
attityd mot patienter med 
schizofreni samt drog- och 
alkoholmissbruk. 



Titel: A 
Medical–
Surgical 
Nurse’s 
Perceptions of 
Caring for a 
Person With 
Severe Mental 
Illness. 
Författare: 
Clingerman, 
M., & 
Diamond 
Zolnierek. 
Tidskrift: 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association, 
18. 
Årtal: 2012. 
Land: USA.

Problem: 
Patienter med 
psykisk ohälsa 
erfarar ett sämre 
vårdresultat vid 
somatisk sjukdom. 
Lite är forskat 
kring vad som är 
den bidragande 
faktorn och varför 
sjuksköterskor 
uppfattar 
vårdandet som en 
svårighet. 
Syfte: Syftet med 
denna studie var 
att utforska en 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
angående 
omhändertagande 
på en somatisk 
avdelning av en 
patient med 
psykisk ohälsa i 
USA.  

Perspektiv: 
Sjuksköterska. 
Metod: En 
kvalitativ, 
beskrivande 
fallstudie användes. 

Resultat: Sjuksköterskans 
erfarenheter kategoriserades av 
spänning, obehag, brist på 
professionell tillfredsställelse 
och svårigheter i den vårdande 
relationen. 

Titel: 
Management of 
patients with 
mental health 
needs. 
Författare: 
Goode, D., 
Melby, V., & 
Ryan, A.  
Tidskrift: 
Emergency 
Nurse: The 
Journal of the 
RCN Accident 
and Emergency 
Nursing 
Association 
Årtal: 2014 
Land: Nord 
Irland och 
Storbritannien.

Problem: Studien 
har undersökt 
personalen på en 
akutmottagning 
kunskap och 
erfarenheter 
kopplat till 
patienter med 
psykisk ohälsa. 
Syfte: Personal på 
akutmottagningen 
saknar ofta 
erfarenhet och 
kunskap vid 
bedömning och 
behandling av 
personer med 
psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor 
behöver mer 
träning och 
utbildning för att 
få ökad kunskap av 
problematik 
kopplat till psykisk 
ohälsa.  
 

Perspektiv: 
Sjuksköterska och 
undersköterska. 
Metod: Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
användes för att 
utforma enkäter   

Resultat: Personal på 
akutmottagningen saknar ofta 
erfarenhet och kunskap vid 
bedömning och behandling av 
personer med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskor behöver mer 
träning och utbildning för att få 
ökad kunskap av problematik 
kopplat till psykisk ohälsa.  



Titel: 
Implications of 
the emergency 
department 
triage 
environment 
on triage 
practice for 
clients with a 
mental illness 
at triage in an 
Australian 
context. 
Författare: 
Broadbent, M., 
Dwyer, T., & 
Moxham , L.  
Tidskrift: 
Australasian 
Emergency 
Nursing 
Journal, 17. 
Årtal: 2014. 
Land:  
Australien.

Problem: Studien 
undersöker 
problem som hör 
samman med att 
arbeta i en 
akutmottagnings 
miljö med fokus på 
bedömning och 
hantering av 
klienter med 
psykisk sjukdom. 
Syfte: Syftet är att 
undersöka hur 
triage-miljön 
påverkar 
sjuksköterskor som 
triagerar patienter 
med psykisk 
ohälsa. 

Perspektiv: 
Sjuksköterska. 
Metod: 
Observatorisk 
etnografisk 
tillvägagångssätt 
inklusive 
deltagarobservation, 
formella och 
informella 
halvstrukturerade 
intervjuer.

Resultat: Sjuksköterskor på 
akutmottagningen har kunskap 
om att den bullriga 
arbetsmiljön och arbetsmiljön 
på akutsjukvården påverkar 
dem. Miljön påverkar även 
triage bedömningen och 
hanteringen av patienter med 
psykisk ohälsa.  

Titel: What 
general 
emergency 
nurses want to 
know about 
mental health 
patients 
presenting to 
their 
emergency 
department. 
Författare: 
Chapman, R., 
& Kerrison, S. 
Tidskrift:. 
Årtal: 2012 
Land: 
Australien

Problem: 
Allmänsjuksköters
kan anses besitta 
låg kunskap i 
mötet med 
patienter med 
psykisk ohälsa när 
det kommer till 
bedömnings- och 
kommunikationsku
nskap. 
Syfte: Att 
undersöka vilka 
kunskapskrav som 
en sjuksköterska 
behöver för att 
vårda en patient 
med psykisk 
ohälsa. 

Perspektiv: 
Sjuksköterska. 
Metod:  
Kvalitativ metod med 
intervjuer. 

Resultat: Tre framträdande 
kunskapsområden visade sig 
där sjuksköterskorna upplever 
att de finner ett större behov av 
kunskap. Det innefattande 
kunskap kring patient-
centrerad vård, konflikt 
hantering och skrivande av 
anamnes i mötet med patient 
med psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskorna önskade även 
en separering mellan missbruk 
av alkohol/droger och psykisk 
ohälsa för att inte missbruket 
ska ingå i psykisk ohälsa. 



BILAGA 4: Kvalitetsgranskningsmall      

          Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier                                       
● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
● Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 
● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
● Hur är metoden beskriven? 
● Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
● Hur har data analyserats? 
● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
● Vad visar resultatet? 
● Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
● Vilka argument förs fram? 
● Förs det några etiska resonemang? 
● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
● Sker återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
                                      (Friberg, 2012) 

       Kvalitetsgranskning av kvantitativa studier      
● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
● Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 
● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
● Hur är metoden beskriven? 
● Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 
● Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
● Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
● Vad visar resultatet? 
● Vilka argument förs fram? 
● Förs det några etiska resonemang?  
● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras diskussionen i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
● Sker återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. Omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?                                                                         (Friberg, 2012)
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