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Psykiatrireformen kom 1995 och innebar att kommunerna tog över ansvaret för patienter 
som var placerade på psykiatriska boenden, med följden att patienterna slussades ut till 
hemkommunerna. Reformen innebar att sjuksköterskor inom den kommunala somatiska 
vården allt oftare träffar på dessa patienter. Detta leder till höga krav på denna yrkesgrupp, 
då det finns begränsat med kunskap inom psykiatri hos allmänsjuksköterskor. Syftet i 
denna litteraturstudie är att studera sjuksköterskors attityder och om dessa påverkar 
bemötandet och omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomstillstånd. En 
litteraturöversikt genomfördes för att belysa syftet, med en analysmetod av Friberg (2006). 
Vetenskapliga artiklar samlades in, genom sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och 
manuell sökning. Sjuksköterskors attityder gentemot psykisk sjuka patienter kan präglas av 
föreställningar att dessa patienter är aggressiva, opålitliga, introverta/apatiska och bisarra. 
Dessa attityder avspeglas i sjuksköterskornas omvårdnad och bemötande i negativ 
bemärkelse. Rädsla, fördömande, aggressivitet och avståndstagande är fyra olika 
förhållningssätt som sjuksköterskorna kan ha i omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. 
Det är framförallt sjuksköterskor inom den somatiska vården som har mest negativa 
attityder gentemot psykisk sjuka. Attityderna har en negativ roll i bemötandet och 
omvårdnaden. Sjuksköterskors erfarenhet och utbildning visar sig ha en positiv betydelse 
för omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. 
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The psychiatric reform act was passed in 1995 and this reform integrated patients back into 
their home communities and put them in contact with somatic care nurses on an outpatient 
basis. These changes put a high demand on the already limited resources of the 
municipality care profession. The objective was to determine if nurse´s attitudes influence 
the care for patients with mental illness. This review is based on additional science articles 
which were collected from the Cinahl and PsycINFO databases and manual search. The 
articles were analyzed with a method based on Friberg (2006). Nurses’ attitudes towards 
mentally ill patients are influenced by perceptions that patients are aggressive, 
unpredictable, inward looking/apathetic and bizarre. These attitudes reflect negatively in 
the nurses’ care and assessment. Fear, condemnation, aggression and distancing are four 
different approaches taken by nurses caring for mentally ill patients. In particular nurses 
within the somatic care have the most negative attitudes towards mentally ill patients. 
Misconceptions and negative attitudes have a negative impact on the care and treatment of 
the mentally ill. Nurses’ experience combined with higher education has been 
demonstrated to have a positive impact. 
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INTRODUKTION 

Dårar, tokar och missfoster var vanliga benämningar på personer med psykisk sjukdom 
förr och långt in i modern tid har detta epitet förföljt dessa individer. Under mitten av 
1900-talet bildades stora komplex där hundratals psykiskt sjuka patienter inhystes likt 
boskapsdjur och behandlingarna var ibland likställt tortyr med ström, skrämsel och andra 
oetiska experimentiella behandlingar (Blume, Lundström, & Sigling, 2002). År 1995 kom 
psykiatrireformen som innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för de personer som 
tidigare var placerade inom psykiatriska boenden, vilket innebar att psykiskt sjuka personer 
slussades ut till hemkommunerna och då till eget boende (Regeringen, 1993). Denna 
reform innebär att sjuksköterskor inom den somatiska vården allt oftare träffar på denna 
grupp av människor. Detta ställer höga krav på denna yrkeskår då det finns begränsat med 
kunskap inom psykiatri hos allmänsjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). Författarna av 
denna studie menar att bemötandet av patienter med psykisk sjukdom ibland speglas av 
okunskap och inte sällan har författarna upptäckt att dessa individer bemöts respektlöst och 
att beteendet anses spegla personligheten när det i själva fallet är ett symtom på en 
sjukdom. 
 
Författarna till denna studie arbetar som ambulanssjukvårdare och träffar ofta patienter 
med psykisk sjukdom. Erfarenheten säger oss att bemötandet av dessa patienter är långt 
ifrån vad man kan önska av alla. Inte allt för sällan bemöts dessa patienter på ett icke 
respektfullt och värdigt sätt. Vi hoppas och tror att de som läser denna studie skall få sig en 
tankeställare beträffande bemötandets betydelse samt en medvetenhet om sin egen roll i 
interaktionen med individer med psykisk sjukdom. 

BAKGRUND 

Psykiatrisk Omvårdnad 
Omvårdnadens primära målsättning är att främja hälsa och lindra lidandet. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskan skall 
arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt baserat på vetenskaplig forskning och beprövade 
erfarenheter samt att omvårdnaden skall utföras i enlighet med gällande lagar och 
förordningar. Sjuksköterskan skall kunna tillvarata det friska hos patienten och tillgodose 
patientens basala och specifika omvårdnadsbehov av såväl fysisk, psykisk, social, kulturell 
och andlig karaktär. Sjuksköterskan skall vara vaksam på och kunna möta patientens 
sjukdomsupplevelse på ett professionellt sätt samt ha förmågan att kunna lindra denna på 
ett adekvat sätt. Sjuksköterskan skall vara lyhörd och möta patienten, anhöriga samt 
personal med respekt. Sjuksköterskan skall låta patienten och dess närstående vara 
delaktiga i vården så mycket som möjligt genom att informera, undervisa och förklara 
omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Andersson och Skärsäter (2006) beskriver miljöns betydelse samt att personliga 
egenskaper är viktiga komponenter i omvårdnaden men det absolut viktigaste är trots allt 
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det första mötet. Denna första interaktion bidrar till hur väl samspelet mellan vårdtagare 
och vårdgivare blir i omvårdnadsarbetet.  
 
Bemötandets betydelse är något som återkommer i flertalet artiklar som handlar om 
psykiatrisk omvårdnad och dess betydelse kan inte förbises. Detta bekräftas av såväl 
patientstudier som studier baserat på sjuksköterskors upplevelser av god omvårdnad 
(Granskär, Edberg, & Fridlund, 2001; Johansson & Eklund, 2003). 

God Omvårdnad - Patient perspektiv 

Respekt, lyhördhet och tillit 

I flera studier beskrivs att det för patienterna var viktigt att bli förstådda och respekterade 
som vuxna individer. Detta blev de genom att sjuksköterskor tog sig tid att lyssna till och 
försöka förstå patienterna även om patienterna ibland hade svårt att verbalisera sina känslor 
i ord. Patienterna förväntade sig dock att sjuksköterskan skulle ta seriöst på vad som sagts 
(Johansson & Eklund, 2003; Schröder, Ahlström & Wilde Larsson, 2006; Koivisto, 
Janhonen & Väisänen, 2004). Lyhördhet och empati förstärker tilltron till sjuksköterskor 
och bidrar till ökad följsamhet i omvårdnadsarbetet samt hjälper till att reducera skammen 
patienter ofta känner inför sin situation (Johansson & Eklund, 2003; Schröder, et al., 2006; 
Koivisto, et al., 2004). En viktig aspekt som nämns i flertalet av studierna är att kunna 
känna att personalen litar på patienterna och vice versa. Många personer med psykiska 
sjukdomar har svårt att lita på omgivningen och det kan då vara betydelsefullt att 
sjuksköterskor kan visa tillförlitlighet gentemot patienterna. Dels genom att vara ärlig, dels 
genom att ta till sig det som patienterna säger och utföra det som sagts/kommits överens 
om (Schröder, et al., 2006; Koivisto, et al., 2004). 

Säkerhet  

Känslan av att känna sig säker var en aspekt som patienterna i studierna ansåg var en viktig 
komponent. Det var av stor betydelse för patienterna att det fanns personal som hindrade 
dem från att göra sig själva illa eller att skada andra. Genom att undanröja denna fara 
förstärktes patienternas trygghet i omvårdnaden (Schröder, et al., 2006; Koivisto, et al., 
2004). 

Kontinuitet och tillgänglighet 

Kontinuitet i omvårdnadsarbetet beskrivs som viktigt. Flertalet av patienterna i en studie 
beskrev att det var värdefullt att ha en personlig kontakt dvs. ha samma sjuksköterska hela 
tiden för att undanröja eventuella missförstånd. Det kunde även kännas stressande att 
behöva berätta sin sjukdomshistoria om och om igen för olika personer. Tillgängligheten 
av vård var också något som patienterna ansåg vara viktigt. Slippa sitta i långa telefonköer 
och prata med en mängd olika människor innan någon blir behjälplig. Många av 
patienterna skulle vilja ha en personlig kontakt som de kan ringa till när de känner att det 
behövs (Schröder, et al., 2006). 
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Delaktighet och information 

I flera studier (Johansson & Eklund, 2003; Schröder, et al., 2006) ansågs delaktighet vara 
en byggsten i god omvårdnad. Med delaktighet menade patienterna möjligheten att få vara 
med i planeringen av omvårdnadsarbetet och få adekvat information och kunskap om sin 
sjukdom. Detta för att kunna känna igen symtom på sjukdomen samt lära sig att hantera 
dessa (a a). 

Beröring 

Salzman-Eriksson och Eriksson (2005) beskriver att individer med psykisk sjukdom ibland 
kan tyckas vara skrämmande och främmande för sin omgivning. Detta kan leda till 
isolering som i sin tur innebär avsaknad av fysisk och psykisk kontakt. Avsaknaden av 
fysik kontakt är något som många patienter anser är jobbigt. Genom att beröra eller bli 
berörd skapas känslor av acceptans, erkännande och delaktighet. Fysisk kontakt är även ett 
sätt att förmedla känslouttryck såsom tröst, rädsla, ångests glädje och sorg mm. 

God Omvårdnad – sjuksköterskeperspektiv 

Respektera patientens integritet 

Sjuksköterskor bejakar patienters lidande genom att ta sig tid att lyssna och visa intresse i 
det som patienterna säger. Sjuksköterskor ska behandla patienter som unika varelser med 
personliga behov. Även om patienters upplevelser verkar befängda är det trots allt deras 
verklighet och personalen skall därför aldrig fördöma eller sätta sig över patienterna genom 
att förkasta deras upplevelser (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003; Chiovitti, 2008). 

Skydda patienten 

Med skydda patienter menas att sjuksköterskor ska vara språkrör för patienter i mötet med 
andra vårdgivare och människor, men även för patienterna själva då de ibland tappar 
förmågan till att delta i omvårdnadsarbetet. Vidare skall det tillhandhållas en trygg och 
säker miljö där skadliga element reduceras i den mån det är möjligt. Sjuksköterskor ska 
också informera och utbilda patienter så att de är medvetna om förändringar och symtom 
på sin sjukdom för att förebygga skadligt beteende, genom att i tid söka hjälp eller 
behandling (Jormfeldt, et al., 2003; Chiovitti, 2008). 

Stärka det som är friskt 

Det är viktigt att påvisa det friska hos patienter och försöka få patienterna att fokusera på 
dessa resurser. Helst ska förbättringar i hälsotillståndet framhävas, då patienterna ibland 
själva inte märker detta, samt berömma varje lite framsteg på ett positivt sätt. Det är 
negativt att bara prata om det sjuka. Det är också viktigt att tillvarata patienternas intressen 
och kunskaper genom att utnyttja dessa i omvårdnadsarbetet och att stärka samhörigheten 
med andra likasinnade (Jormfeldt, et al., 2003; Chiovitti, 2008; Wadell & Skärsäter, 2007). 
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Professionellt bemötande 

Genom att sjuksköterskor är säkra på sig själva och känner till sina begränsningar, leder 
detta till att patienters beteenden inte tas personligt. Sjuksköterskor ska även klara av att 
samarbeta med andra vårdgivare och inte vara rädd för att visa sina begränsningar. Det är 
viktigt att se varje ny situation som en erfarenhet.  Genom att arbeta över gränserna och ta 
del av andras kunnande, utvecklas även omvårdnadsarbetet till patienternas fördel 
(Chiovitti, 2008).  

Social träning 

Flera författare (Chiovitti, 2008; Wadell & Skärsäter, 2007) anser att det är av stor 
betydelse att kunna hjälpa patienten sätta upp mål för att klara av interaktionen utanför 
sjukhuset. Lära patienterna att känna igen tidiga signaler på försämring i sin sjukdom. 
Patienterna skall klara av att sköta sin medicinering och sina återbesök. Det är viktigt att 
patienterna får reda på omgivningens förväntningar och vad som är socialt acceptabelt. 
Många sjuksköteskor i studierna använder sig av patienternas sociala nätverk för att ta reda 
på patienternas förutsättningar t ex hur det var innan sjukdom, vilka intressen patienterna 
hade, vilka de umgicks med, livsvärderingar osv. Genom att lära sig så mycket som möjligt 
om patienterna, kan sjuksköterskorna på ett lättare sätt hjälpa till att stärka upp och 
tillvarata patienternas möjligheter att klara av livet i samhället (a a). 

Teoretisk grund 
Joyce Travelbees bok ”Interpersonal aspects of nursing” analyseras i Kirkevold (2000) 
angående Travelbees teori, omvårdandens mellanmänskliga dimension. En viktig aspekt i 
denna vårdteori är den mellanmänskliga relationen. I mötet mellan sjuksköterskor och 
patienter måste en relation byggas upp, detta görs genom flera interaktioner. Målet med 
dessa interaktioner är att bygga upp en mellanmänsklig relation. För att kunna bygga upp 
denna relation måste sjuksköterskan och patienten tänka i konkreta banor, det vill säga inte 
som patient och sjuksköterska, utan för de konkreta personer de verkligen är. Med detta 
menar Travelbee att sjuksköterskan måste gå utanför sin yrkesroll (mask) och visa sin 
sårbarhet som människa med sina personliga behov och känslor. Först då kan hon inleda 
sin mellanmänskliga relation. Om sjuksköterskan har en för stark yrkesroll och inte har 
förmåga eller möjlighet att visa sin sårbarhet, riskerar omvårdnaden att avhumaniseras 
(Kirkevold, 2000). När både sjuksköterska och patient har visat sin ”mänsklighet” för 
varandra börjar den mellanmänskliga relationen som består av fem faser enligt Travelbee. 
Dessa fem faser är: det första mötet, som består av två främmande personer som träffas och 
vad det innebär. När den första fasen har passerat och de första intrycken har sållats bort 
(stereotyper, känslor, mm.) och identiteterna börjar komma fram, startar den andra fasen, 
framväxt av identiteter. Sjuksköterskan börjar få en förståelse för patientens situation och 
som en unik individ, samt patienten ser sjuksköterskan som en individ och inte som en 
yrkesroll. Genom att försöka sätta sig in i och förstå patientens situation kan empati uppstå. 
En förutsättning för detta är dock att både sjuksköterskan och patienten har likartade 
erfarenheter. När empatin har uppstått går interaktionen över i sympatifasen, som 
kännetecknas av medkänsla och att sjuksköterskan bekräftar och bejakar patientens 
lidande. Då sjuksköterskan visar sympati för patienten, kan patienten uppleva mindre 
lidande. Genom att bygga upp och passera de första fyra faserna uppstår det en nära och  
ömsesidig förståelse och kontakt. I denna slutfas delar patient och sjuksköterska sina 
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innersta känslor och attityder för varandra. Detta är enligt Travelbee hur den 
mellanmänskliga relationen mellan två individer byggs upp (a a). 
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PROBLEMFORMULERING 

Det första mötet är viktigt för patienterna, framförallt gäller detta inom psykiatri. 
Psykiatriska diagnoser innebär ibland att patienterna är paranoida eller på annat sätt 
misstänksamma inför andra människor. Det är viktigt att dessa patienter blir bemötta på ett 
professionellt sätt. Vad är det då som påverkar sjuksköterskans bemötande? Författarna har 
valt att titta närmare på om sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykiska 
sjukdomstillstånd kan påverka bemötandet av patienter och i så fall hur. 

SYFTE 

Syftet i denna litteraturstudie är att studera sjuksköterskors attityder och om de påverkar 
bemötandet och omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomstillstånd. 

METOD 

För att belysa syftet har vi valt att utföra en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Denna 
modell går ut på att skaffa sig en översikt av aktuell forskning inom ett specifikt område 
eller ett specifikt problem, genom att granska/analysera forskningsartiklar och rapporter 
inom det aktuella området. En litteraturöversikt enligt Friberg (2006) genomförs i sju 
strukturerade steg (Bilaga A). I steg ett valdes ett fenomen som intresserade författarna 
nämligen sjuksköterskors bemötande gentemot psykiska patienter och hur deras attityder 
påverkar omvårdnaden. När fenomenet valts genomfördes steg två med litteratursökning 
inom ämnet i databaserna Cinahl och PsycINFO. I steg tre skaffade författarna sig en 
överblick av den befintliga forskningen inom området. Detta gjordes genom att läsa 
abstrakten från artiklar som innehöll sökorden i titeln och som verkade belysa syftet i 
studien. I det fjärde steget utfördes en avgränsning. Artiklar som belyste syftet i 
litteraturöversikten valdes och kvalitets granskades enligt Friberg (2006) (Bilaga B). 
Analys av de valda artiklarna utfördes som femte steg, vilket innebar att artiklarna lästes 
igenom flertalet gånger för att se likheter respektive skillnader i artiklarnas resultat. 
Därefter genomfördes en sammanställning (steg sex) av det valda området, där författarna 
till den aktuella litteraturöversikten belyste teman som uppkommit i analysen av artiklarna 
som sedan presenteras i litteraturöversiktens resultat. I det sjunde steget diskuteras det hur 
vida resultatet har betydelse för den fortsatta vården av personer med psykisk sjukdom.  

Datainsamling 
Sökorden som användes var, Nurse, attitudes, encounter och mental ill. Dessa sökord var 
grunden i sökandet av vetenskapliga artiklar. Då antalet relevanta artiklar blev begränsade 
av de valda sökorden, utökades dessa med nya: care, perception, stigma. Alla sökord 
trunkerades för att skapa en bredare träffbild. För att förminska ner antalet relevanta träffar 
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och hitta adekvata artiklar, prövades olika sökordskombinationer tillsammans med bland 
annat begränsningarna major headings (MH) i Cinahl och subjects i PsycINFO. Då detta 
resulterade i ett ohanterligt antal träffar begränsades sökningarna med linked fulltext, peer 
rewied, årtal 1995-2009 samt referens available. Friberg (2006) anser att det är viktigt att 
inte stirra sig blind på bara grundläggande ord utan också experimentera med andra sökord 
och strategier och inte vara rädd för att misslyckas i sökandet. Detta kan tvärtom vara en 
fördel då författarna kan tvingas att byta strategi och söka nya vägar, som i sin tur kan visa 
sig vara mera användnings bara. Manuell sökning har utförts utifrån referenslistor från 
artiklar som hittats under arbetets gång. När sökningen var klar, fanns det 16 artiklar som 
lästes igenom för att kunna avgöra vilka som skulle inkluderas eller exkluderas. De som 
inkluderades var de som belyste syftet med litteraturöversikten, till antalet 11st (Tabell 1).  

Urval 
Kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar har använts, då det inte fanns tillräckligt 
med kvalitativ forskning inom det valda området som belyser syftet till studien. Enligt 
Friberg (2006) behövs det inte göras någon avgränsning till val av kvantitativa eller 
kvalitativa artiklar. Resultatet måste dock presenteras så att framtida läsare klart och tydligt 
kan se att resultatet bygger både på kvantitativa och kvalitativa forskningsartiklar.  

Inklusionskriterier 

� Peer rewied. 
� Belysa syftet till studien. 
� Vara publicerande från 1995 och fram åt. 

 

Exklusionskriterier 

� Icke etiskt granskade. 
� Artiklar som belyser patienten och samhällets attityder och upplevelse. 
� Artiklar som handlar om barn. 
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Tabell 1. Redovisning av datainsamling. 
 Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar. 

PsycINFO Attitude* and nurs* 
and mental ill* 

health 
personnel 
attitudes 
(subject), full 
text, peer 
rewied, 1995-
2009 

19 8 1 1 

 Nurs* and mental 
ill* and attitude* 
and encount* 

 92 15 1 0 

Cinahl Attitude* and nurs* 
and mental ill* and 
care* +. 

nurses attitudes 
(MH), full 
linked text, 
2000-2009 

18 11 3 3 

 Nurs* and mental 
ill* and stigma* and 
attitude* +  

attitude to 
mental illness, 
mental disorder 
(MH) 

4 4 1 0 

 Nurs* and attitude* 
and stigma* and 
mental ill* 

2000-2009, 
referens 
available, nurs 
attitudes (MH) 

4 4 1 1 

 Nurs* and 
experience* and 
attitude* and mental 
ill*  

nurse attitudes, 
attitude to 
mental illness 
(MH) 

9 6 1 1 

 Attitude* and 
mental ill* and 
nurs*  

full text, 1995-
2009, nurse 
attitude, 
attitude to 
mental illness 
(MH) 

10 8 3 (2 
redan 
hittade) 

1 

 Nurs* and 
perception* and 
mental ill*  

2000-2009, 
linked full text 

10 10 1 1 

Manuell 
sökning via 
funna 
artiklars 
referenslistor 

  10 10 6 3 

Sammanlagt   166 76 16 11 
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Val av artiklar 

Då inklusions- och exklusionskriterierna var uppfyllda återstod 11 artiklar (Bilaga C) av 
olika kvalité. Kvalitets granskningen gjorde författarna tillsammans, genom att läsa 
artiklarna samt besvara de frågeställningarna som Friberg (2006) hade som förslag vid 
granskning av artiklar (Bilaga B).  Efter kvalitets granskningen exkluderades 4 artiklar då 
de ej var av tillräcklig god kvalité. En utav de återstående 7 artiklar var av medel god 
kvalité, men togs med på grund av att innehållet var mycket relevant och belyste syftet 
med litteraturöversikten. 

Analys 
Författarna delade upp artiklarna och läste dessa var för sig i lugn miljö för att minska 
risken för feltolkning. Artiklarna lästes enskilt flera gånger för att få en uppfattning av 
innehållet. Anteckningar fördes under analysens gång. Inga anteckningar eller 
understrykningar gjordes i artiklarna, detta för att förhindra eventuell påverkan på 
varandras tolkning av texten. Därefter växlades artiklarna och proceduren upprepades. 
Efter noggrann analys av alla artiklar, jämfördes anteckningarna för att se om författarna 
har tolkat artiklarna lika. I de fall då författarna tolkade texten olika, har en dialog förts 
mellan författarna för att få fram kontexten. När analysen var färdig sorterades materialet 
utifrån skillnader och likheter och sammanställdes under olika teman för att göra det lättare 
för läsaren att skaffa sig en större förståelse över området/fenomenet allt enligt Friberg 
(2006). 

 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De vetenskapliga artiklarna har fått tillstånd av en etisk kommitté eller gjorts med ett 
noggrant etiskt övervägande. Dessutom är alla artiklar som ingår i studien redovisade. 
Innehållet i artiklarna har inte avsiktligt förvrängts, för att förvanska vetenskapliga 
felaktigheter. Då studierna analyserats har ett objektivt förhållningssätt används och inga 
personliga värderingar har fått påverka analysen av artiklarna (Medicinska forskningsrådet, 
2000). 
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RESULTAT   

Utifrån analysen av valda artiklar framkom det fyra negativa attityder som sjuksköterskor 
kan ha gentemot psykisk sjuka, dessa är att patienter förväntades vara Aggressiva, både 
verbalt och fysiskt, både mot sig själva och mot omgivningen. Opålitliga, sjuksköterskorna 
upplevde att de inte kunde lita på patienterna, att vad som helst kunde hända när som helst.  
Introverta/Apatiska, det går inte att få kontakt med patienterna och att de inte förstår vad 
sjuksköterskorna säger åt dem samt att patienterna inte bryr sig om vad som sägs eller görs. 
Bisarra beteenden, patienterna beter sig på ett onormalt och oacceptabelt sätt (Tabell 2). 
Dessa attityder medverkade till att sjuksköterskornas bemötande av psykisk sjuka 
präglades av rädsla, avståndstagande, aggressivitet och fördömande. För att få en lättare 
överblick av artiklarnas innehåll redovisas detta i översiktstabellen nedan (Tabell 3). 
Förklaringar till rubrikerna i bemötandet redovisas vidare i resultatet. 
 
Tabell 2.  Sjuksköterskors förväntningar/attityder av psykisk  
sjuka patienter. 
Artikel 
nr 

Aggressiva Opålitliga Introverta/ 
Apatiska 

Bisarra 
beteenden 

1 X X   
2 X X   
3 X X   
4  X X X 
5 X X X  
6 X   X 
7 X X  X 

     
 
 
Tabell 3. Sjuksköterskors bemötande av psykisk sjuka patienter. 
Artikel 
nr 

Rädsla Avståndst
agande 

Aggressivitet Fördömande 

1    X 
2 X    
3 X   X 
4  X X X 
5 X X X X 
6     
7 X   X 

 



11 
 

Sjuksköterskors bemötande av psykisk sjuka patienter 

Rädsla 

I tre utav fyra kvalitativa artiklar framgår det att hos många sjuksköterskor präglar rädslan 
deras bemötande av patienter med psykisk sjukdom. Denna rädsla grundar sig på flera 
olika faktorer, som hörsägen (Reed & Fitzgerald, 2005), okunskap, tidigare erfarenheter 
(Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005) och rädslan för att påverkas känslomässigt 
(Hellzén & Asplund, 2006; Reed & Fitzgerald, 2005). 
 
När sjuksköterskor inte kan förutsäga hur en patient ska reagera i en viss situation, skapar 
detta osäkerhet och bygger på rädslan hos sjuksköterskor i mötet med psykisk sjuka visar 
en kvantitativ studie gjord av Brinn (2000). Detta bekräftas även i studie av Mavundla 
(2000) som visar att ovisshet gör att sjuksköterskorna hela tiden förväntar sig att något 
hemskt skall hända och detta präglar deras tankesätt och bemötande av psykiskt sjuka 
patienter. 
 
Hörsägen påverkar i negativ mening genom att sjuksköterskor skaffar sig en generaliserad 
bild av hur psykisk sjuka patienters beteende är, baserat på andras tolkning och 
erfarenheter såkallade stereotyper. Berättelser ifrån andra sjuksköterskor påverkar 
ofrivilligt sjuksköterskors sätt att tänka och agera. Detta präglar bemötandet och 
omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter och risken med detta är att omvårdnaden blir 
symtombaserad och inte individuell inriktad till den enskilda individens behov (Lilja, 
Ordell, Dahl & Hellzén, 2004; Reed & Fitzgerald, 2005).  
 
One of the nurses was attacked and.. physically beaten really badly...but that was enough 

to realise that these people can be really, really dangerous” 
(Reed & Fitzgerald, 2005, s.252) 

 
Med mer erfarenhet och utbildning tenderar dessa föreställningar av psykiskt sjuka 
patienter att minska och detta bekräftas i samtliga studier som ingår denna litteraturstudie 
(Bilaga C). Sjuksköterskor med otillräcklig utbildning har svårare att hantera känslor och 
sina egna beteenden i mötet med psykiskt sjuka patienter. Det är lätt att dessa 
sjuksköterskor tar åt sig personligen av de okvädningsord och verbala hot som kan komma 
från patienterna, detta riskerar att sänka självkänslan hos sjuksköterskor. Denna rädsla av 
att bli känslomässigt kränkt påverkar bemötandet av psykisk sjuka patienter i negativ 
riktning (Hellzén & Asplund, 2006; Reed & Fitzgerald, 2005). 
 

”I become so sad when she uses those words against me.....first I get angry and after a 
while sad...It`s as though she knows exactly where to stick the knife and twist it....to get a 

reaction from me” 
 (Hellzén & Asplund, 2006, s. 66) 

Avståndstagande 

I två kvalitativa studier framgår det att tiden sjuksköterskan tillbringar med patienten beror 
på vilken bekräftelse sjuksköterskan får av patienten. Besvärliga patienter är de som inte 
bekräftar sjuksköterskans arbete, det vill säga ofogliga och ej samarbetsvilliga. De 
patienter som inte visade tacksamhet undveks då dessa upplevdes introverta/apatiska och 
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inte mottagliga för, eller villiga att ta emot hjälp. Då dessa patienter krävde mycket tid och 
kraft för att nå fram till emotionellt, tog dessa patienter energi i anspråk från 
sjuksköterskornas ork och sjuksköterskorna tog istället avstånd ifrån dessa patienter.  
Dessa patienter beskrivs som ”onda patienter”. De patienter som bekräftade 
sjuksköterskans arbete var de som visade tacksamhet och var fogliga. Dessa patienter 
upplevdes som tacksamma och lätthanterliga och tillfredställde sjuksköteskorna 
emotionellt och fick dem att känna sig professionella i sin yrkesroll. Dessa patienter fick 
därför mera vårdtid av sjuksköterskorna och beskrivs som ”goda patienter” (Hellzén, 
2004; Hellzén & Asplund, 2006). Detta bekräftas även av en kvantitativ studie gjord av 
Lilja, et al. (2004) där författarna visar på att de patienter som orsakar minst problem för 
sjuksköterskan är de som får mest vårdtid. 
 
 
”If you give him instructions, he takes no notice of them...you get no answer...it`s though 
you don`t get through to him. It`s difficult to help him or discuss with him because you 

can`t see any results from your actions” 
 (Hellzén & Asplund, 2006, s. 63) 

 

Aggressivitet 

När sjuksköterskorna inte fick den respons som de förväntade, det vill säga när patienterna 
inte lyssnade eller följde uppmaningar, skapade detta problem för sjuksköterskorna. Detta 
ledde till att sjuksköterskorna kände sig förtvivlade och kränkta och blev väldigt arga över 
detta. För att få patienterna att lyssna och agera, användes ofta hot och tvångsåtgärder 
(Hellzén, 2004).  
 

”I must admit that some of the residents I have to force, bribe or threaten into activity” 
(Hellzén, 2004, s. 260) 

 
Hellzén och Asplund (2006) beskriver att vissa sjuksköterskor inte tycker om vissa 
patienter, de har ingen empati för vissa patienter eller känner sig obekväma i mötet med 
dessa patienter. Detta gjorde att sjuksköterskorna bemötte dessa patienter på ett aggressivt 
sätt. Personkemin stämde helt enkelt inte in mellan dessa individer.  

 
I don`t like her...She hits a side of me that I don`t want to see, my anger. She makes me feel 

so angry, sometimes I feel that I am almost unable to control myself” 
(Hellzén & Asplund, 2006, s. 66) 

Fördömande 

Psykiskt sjuka patienter är den patientgrupp som sjuksköterskor tycker är svårast att prata 
med och som känns mest skrämmande och opålitligast. Denna patientgrupp både 
diskrimineras och stigmatiseras väldigt ofta, det vill säga blir socialt frånstötta på grund av 
att de inte upplevs som normala och inte beter sig på ett förväntat sätt. Detta bekräftas i en 
Svensk kvantitativ studie (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Sjuksköterskor utan 
vidareutbildning inom psykiatri har ibland ett fördömande förakt mot dessa individer. 
Sjuksköterskorna tycker inte att de skall behöva arbeta med dessa patienter, att dem inte 
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hör hemma i den somatiska vården och att deras sjukdomstillstånd skall skötas inom 
psykiatrin oavsett om det är somatiskt eller ej (Mavundla, 2000).  
 
På grund av sitt sjukdomstillstånd beter sig i bland psykiskt sjuka patienter på ett onormalt 
sätt och upplevs därför som bisarra av sjuksköterskorna. Detta beteende anses inte normalt 
och fördöms därför av sjuksköterskorna. Nedvärderande ord och handlingar används ofta 
för att bryta patienters beteende och detta är både kränkande och fördömande av patienten 
(Mavundla, 2000; Hellzén & Asplund, 2006). Patienterna beskrivs kränkande med ord som 
monster, avskyvärd, fruktansvärd osv. 
 
”I can`t understand it...sometimes she is like you and me, nice, and suddenly she becomes 

a monster...” 
(Hellzén & Asplund, 2006, s. 63) 

Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskors attityder gentemot psykisk sjuka patienter präglas av föreställningar att 
dessa patienter är aggressiva, opålitliga, introverta/apatiska och bisarra. Dessa attityder 
speglar i mångt och mycket sjuksköterskornas omvårdnad och bemötande i negativ 
bemärkelse. Rädsla, fördömande, aggressivitet och avståndstagande är fyra olika 
förhållningssätt som sjuksköterskorna har i omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. Det 
är framförallt sjuksköterskor inom den somatiska vården som har mest negativa attityder.  
Erfarenhet och ökad utbildning visar sig ha en positiv betydelse för omvårdnaden av 
psykiskt sjuka patienter.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikt valdes för att belysa studiens syfte, vi ansåg att denna metod var lämplig 
då vi i inledningen av studien fann många artiklar inom ämnet. Vid närmare analys av 
artiklarna upptäckte vi att så inte var fallet, tvärtom, det var bristfälligt med forskning på 
hur attityderna påverkade bemötandet och omvårdnaden av psykisk sjuka patienter. I 
arbetet med att söka relevanta artiklar, uppkom det ganska snart en mättnad, det vill säga 
att samma artiklar återkom hur vi än förändrade och experimenterade med olika 
sökordskombinationer. Då det fanns väldigt lite kvalitativ forskning inom området, valde 
vi att ta med även kvantitativa artiklar. I kvantitativ forskning fann vi att attityderna finns 
hos sjuksköterskor, i den kvalitativa forskningen fann vi att attityderna har betydelse för 
bemötandet och omvårdnaden. Vår slutsats blev därför att dessa forskningsansatser 
bekräftar varandra. 
 
Den ultimata metoden för att undersöka hur attityderna påverkar bemötandet och 
omvårdnaden skulle vara att först börja med att intervjua undersökningsgruppen, i detta 
fall sjuksköterskorna, för att sedan passivt observerar dem under en längre tid för att se om 
ord och handling visar på samma sak. Under arbetets gång övervägde vi att istället använda 
oss utav denna metod. Då detta arbete skulle vara omfattande och tidskrävande och inte 
skulle få plats inom tidsramen för en uppsats på C-nivå i sjuksköterskeprogrammet därför 
valde vi att fortsätta med vår valda metod.  
 
Under arbetet med att söka artiklar var vårt mål att använda artiklar publicerade under 
2000-talet då vi i vår enfald trodde att detta var ett väl utforskat område, särskilt med tanke 
på hur mycket som har hänt inom psykiatrin de senaste åren. Då det inte fanns mycket 
publicerad forskning inom området blev vi tvungna till att söka artiklar som var 
publicerade från år 1995 och fram till nutid. Ännu äldre forskning ansåg vi inte vara 
relevant med tanke på vad som har hänt inom psykiatrin de senaste åren. 
 
Under det fortsatta arbetet med att söka efter vetenskapliga artiklar fann författarna till 
denna studie att det fanns mycket forskning i området som handlade om samhällets 
attityder gentemot psykisk sjuka och patienters upplevelse av hur sjuksköterskornas 
attityder påverkar omvårdnaden. Däremot fanns det väldigt lite om sjuksköterskors 
attityder och dess betydelse i bemötandet och omvårdnaden av psykiskt sjuka sett ur 
sjuksköterskornas perspektiv. Det fanns forskning från sjutio och åttiotal som inte speglar 
dagens psykiatri eftersom denna förändrades 1995 då psykiatrireformen kom. Sjutio och 
åttiotalets psykiatri innebar mycket institutionsvård och var därför inte relevant för denna 
studie. Då 3 utav 7 artiklar är skrivna av Ove Hellzén vars forskning är utförd i Sverige, 
kan detta tolkas som att vårt resultat enbart speglar sjuksköterskornas attityder i Sverige. 
Men vårt resultat bygger på forskningsresultat som kommer från tre kontinenter (Europa, 
Afrika och Australien) och detta visar att dessa attityder finns världen över. 
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I efterhand känner vi att reliabiliteten i vår studie inte skulle förbättras även om vi skulle 
haft ett större antal artiklar, eftersom alla valda artiklar visade på liknande attityder. Vi har 
även under arbetets gång läst artiklar som handlade om patienters upplevelse av 
sjuksköterskors attityder och dessa påvisar samma resultat, det vill säga samma attityder 
som vi har redovisat i vårt resultat. Eftersom den aktuella studien handlar om 
sjuksköterskors upplevelser, redovisas inga artiklar som handlar om patienters upplevelser, 
dessa artiklar lästes enbart för att undersöka ifall det fanns andra attityder gentemot 
patienter som vi eventuellt skulle ha missat på grund av att vi har för lite material i vår 
studie. Vi upptäckte inga andra attityder som skulle ändra reliabiliteten i vårt arbete. 

Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar att attityder och bemötande hänger ihop. Sjuksköterskor har olika 
attityder som speglar deras bemötande och deras omvårdnad av psykisk sjuka patienter. 
När vi valde att studera detta ämne fick vi höra att det var skillnad på att ha attityder och 
att arbeta professionellt utan att påverkas av sina attityder. Detta argument anser vi ha 
belägg för att så inte är fallet och resultatet i vår studie bekräftar detta. I flera studier dras 
slutsatsen att det behövs mer psykiatriutbildning inom sjuksköterskans grundutbildning 
(Brinn, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; Hellzén & Asplund, 2006; Mavundla, 2000). Det 
har visats sig att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin och som har rätt utbildning 
har färre negativa attityder än de sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård (Brinn, 
2000; Reed & Fitzgerald, 2005). Frågan vi ställer oss är om ökad utbildning minskar de 
negativa attityderna, eller om de som är intresserade av psykiatri är de som vidareutbildar 
sig och redan från början har färre negativa attityder? Det har varit svårt att hitta positiva 
attityder som påverkar omvårdnaden och bemötandet i positiv rikting gentemot psykisk 
sjuka. I forskar kretsar verkar det som att ordet attityd förknippas som ett negativt ord då 
det saknas positiva attityder i ordets bemärkelse. 
 
Att sjuksköterskors attityder skulle särskilja sig från övriga samhällets attityder låter föga 
osannolikt och detta påvisas i vårt resultat. Även Björkman, et al. (2008) anser att 
sjuksköterskornas attityder är mångt om mycket liknande de attityder som finns i dagens 
samhälle.  
 
Vi anser att de attityder som sjuksköterskor har är svåra att förändra då detta är något som 
har byggts upp sedan barnsben. Detta fenomen tar även Rogers och Kashima (1998) upp i 
sin studie, där författarna menar att människor skapar sig stereotypa bilder av de psykisk 
sjuka och att detta är något som individen skapar innan förmågan att utvärdera dessa 
kritiskt har utvecklats. Beteendet är dock lättare att ändra även om attityderna finns kvar, 
det är dock svårt att arbeta professionellt, eftersom detta kommer att skapa en konflikt 
mellan känslor/upplevelser och hur individen bör bete sig (a a). Vi anser att kunskapen om 
människors attityder och hur de uppkommer är en merit att ha som arbetsgivare då 
personal ska rekryteras. Det är viktigt att konfrontera den arbetssökandes rädsla och 
attityder gentemot psykisk sjuka. Effekten av detta blir, enligt författarna till denna studie, 
kompentent personal på rätt ställe samt en god och säker omvårdnad. 
  
Vi fann även att mycket utav forskningen var kvantitativ vilket förvånade oss, då dessa 
enlig vår mening endast visar att attityderna finns och inte hur de påverkar bemötandet och 
omvårdnaden. Slutsatser från kvantitativ forskning ger endast svar på vilka och hur vanliga 
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attityderna är hos sjuksköterskorna. För att se om och hur attityderna påverkar bemötandet 
och omvårdnaden av de psykisk sjuka krävs det en kvalitativ ansatts. 
 
Syftet med vår studie var att se om sjuksköterskors attityder påverkar deras bemötande och 
omvårdnad av psykiska sjuka patienter, studien bekräftar att attityder har betydelse för 
bemötandet och omvårdnaden av psykisk sjuka patienter. Det är främst negativa attityder 
som utmärker sig i vårt resultat och i tidigare forskning. En bra omvårdnad och ett positivt 
bemötande förklaras inte bero på positiva attityder utan handlar mer om vilken 
utbildningsnivå och erfarenhet sjuksköterskan har samt hur sjuksköterskor upplever 
patienterna, vilket vi anser är samma sak som att ha positiva attityder. Vårt resultat går inte 
generalisera då detta är en alldeles för liten studie, med för lite materiel att analysera. 
Vidare forskning bör koncentrera sig på attityders betydelse och hur föräldrar/samhälle kan 
hjälpa till att minska de negativa attityderna gentemot psykisk sjukdom eftersom dessa 
attityder utvecklas redan i tidigt ålder (Rogers & Kashima, 1998). 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det 
beskrivet att sjuksköterskan ska möta patienten med respekt och tillgodose patientens 
omvårdnadsbehov fysisk, psykisk och socialt. Då sjuksköterskan har negativa attityder 
påverkar detta bemötandet och omvårdnaden i negativ rikting och detta har vi påvisat i vårt 
resultat. Detta följer inte de direktiv som kompetensbeskrivningen kräver för att jobba som 
en professionell sjuksköterska. Kunskapen och medvetenheten om attityders negativa 
påverkan på omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter måste förbättras inom sjukvården, 
framförallt inom den somatiska vården, för att kunna leva upp till 
kompetensbeskrivningens krav. Författarna till denna studie anser att det är viktigt att 
utbilda arbetsgivare och personal i att attityder har en negativ påverkan på omvårdnaden. 
 
Det första mötet är otroligt viktigt och lägger grunden för hur den fortsatta omvårdnaden 
ska se ut. Om sjuksköterska möter patienten på ett fördömande och respektlöst sätt 
kommer detta att på ett negativt sätt påverka den fortsatta relationen mellan dessa 
individer, sjuksköterskan och patienten. I Travelbees vårdteori den mellanmänskliga 
dimensionen, är den mellanmänskliga relationen en viktig komponent. För att lyckas skapa 
en mellanmänsklig relation menar Travelbee att det krävs att sjuksköterskan 
individualiserar patienten och ser människan bakom symtomen. Sjuksköterskan skall även 
klara av att öppna sig för patienten och visa sin sårbarhet. Detta är av stor vikt för att 
relationen skall lyckas gå vidare till nästa dimension. När sjuksköterskor behandlar 
patienter med psykisk sjukdom på ett symtombaserat sätt och inte ser individen bakom 
symtomen, samtidigt som förhållningssättet gentemot patienten präglas av attityder, 
kommer den mellanmänskliga relationen aldrig att kunna utvecklas fullt ut. 
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Konklusion 
Vi har visat på att negativa attityder påverkar omvårdnaden av psykiskt sjuka i negativ 
riktning. Attityder är förvärvade och sjuksköterskors attityder speglar samhällets attityder i 
stort. Det är svårt att arbeta professionellt om negativa attityder finns mot den patientgrupp 
som sjuksköterskan arbetar med. Resurser bör läggas på att utbilda arbetsgivare till öka 
förståelsen för de negativa attitydernas betydelse, för att de ska kunna finna kompentent 
personal. Befintlig personal måste också utbildas för att skapa en ökad förståelse för hur 
negativa attityder kan påverka bemötandet och omvårdnaden. Patienter med psykisk 
sjukdom bör och skall behandlas med respekt och integritet som vilken annan patientgrupp 
som helst.  

Förslag till vidare forskning 
Det finns ganska mycket forskning om vilka negativa attityder sjuksköterskor har, men det 
finns inte mycket forskat om hur dessa attityder påverkar bemötandet och omvårdnaden. 
Attityders påverkan på omvårdnaden av psykiskt sjuka är något som måste utforskas mer. 
Framförallt behövs mer kvalitativ forskning inom detta fenomen eftersom denna ansats 
säger mer om attityders påverkan än vad en kvantitativ ansats ger. Det finns mycket 
negativa attityder inom sjukvården och samhället idag och därför bör vidare forskning 
koncentrera sig på attityders uppkomst samt hur dessa attityder kan förhindras. Detta är 
ingen forskning som bör inriktas på enbart sjukvården utan bör starta redan i 
småbarnsåldern, via skolan och ungdomsgårdar med mera. Kanske skulle attityds 
utbildning kunna införas i samband med föräldragrupper? 
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BILAGA A - FASER I ARBETSGÅNGEN VID EN 
LITTERATURÖVERSIKT 

 
Val av fenomen eller område 

 
 

Litteratursökning 
 
 

Det första steget – att anlägga ett helikopterperspektiv 
(övergripande beskrivning av vad som finns publicerat på området) 

Studie 1 
Kvalitativ 

 
 

Det andra steget i översikten – att avgränsa till ett urval av studier samt granskning av 
kvaliteten 

 
 
 

   
 

   O.S.V. 
 
 
 
 
 

Studierna läses avseende likheter och skillnader i t.ex. resultat, teori/persp. metod etc. 
 
 
 

   Område 1/Tema 
Övergripande      
områden/teman   Område 2/Tema 
formuleras 
   Område 3/Tema 
 
 

 
Betydelse för vårdandet 

 
 

Friberg (2006). Sid 118 

 
Studie 1 

 
Kvalitativ 

 
Studie 2 

 
Kvalitativ 

 

 
Studie 3 

 
Kvalitativ 

 

 
Studie 4 
 
Kvantitativ 

 
Studie 5 

 
Kvantitativ 

 
 



B 
 

BILAGA B – GRANSKNING AV ARTIKLAR 

Granskning av kvalitativa studier. 
 

� Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

� Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
� Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 
� Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
� Hur är metoden beskriven?  
� Hur är undersökningspersoner beskrivna? 
� Hur analyserades data? 
� Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
� Vad visade resultatet? 
� Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
� Vilka argument förs fram?  
� Finns det några etiska resonemang? 
� Finns det någon metod diskussion? Hur diskuterades metoden i så fall? 
� Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 
 
Granskning av kvantitativa studier. 
 

� Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

� Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
� Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 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 analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
� Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur häger de ihop? 
� Vad visade resultatet? 
� Vilka argument förs fram? 
� Förs det några etiska resonemang? 
� Finns det någon metod diskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
� Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 
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BILAGA C - ARTIKELSAMMANFATTNING 

 Författare Titel Syfte med artikel Metod Kvalité 
1. Björkman, T., 

Angelman, T. 
& Jönsson, M. 
(2008) 

Attitudes towards people 
with mental illness: a cross-
sectional study among 
nursing staff in psychiatric 
and somatic care. 

Studera attityder 
gentemot psykisk 
sjukdom och personer 
med psykisk dysfunktion 
bland sjuksköterskor som 
arbetar inom somatisk 
eller psykiatrisk vård. 

Kvantitativ.  Hög. 

2. Brinn, F. 
(2000) 

Patients with mental illness: 
general nurses attitudes and 
expectations. 

Att mäta emotionella 
reaktioner och 
förväntningar bland 
sjuksköterskor på sjukhus 
som vårdar diabetiker 
med psykisk sjukdom.  

Kvantitativ. Medel 
god. 

3. Reed, F. & 
Fitzgerald, L. 
(2005) 

The mixed attitudes of 
nurse´s to caring for people 
with mental illness in a rural 
general hospital. 

Utforska sjuksköterskors 
attityder och hur dessa 
påverkar vården av 
psykisk sjuka. 

Kvalitativ. Hög. 

4. Hellzén, O. 
(2004) 

Nurses´ personal statements 
about factors that influence 
their decisions about the 
time they spend with 
residents with long-term 
mental illness living in 
psychiatric group dwellings. 

Studiens syfte var att tyda 
sjuksköterskornas tankar 
och reflektioner på de 
faktorer som avgör hur 
lång tid de spenderar 
tillsammans med boende 
med psykisk sjukdom.  

Kvalitativ. Hög. 

5. Hellzén, O. & 
Asplund, K. 
(2006) 

Nurses´ narratives about 
their residents when caring 
for people with long-term 
mental illness in municipal 
group dwellings. 

Belysa meningen bakom 
de faktorer som styr tiden 
som sjuksköterskor och 
patienter tillbringar 
tillsammans. 

Kvalitativ. Hög. 

6. Lilja, L., 
Ordell, M., 
Dahl, A. & 
Hellzén, O. 
(2004) 

Judging the other: 
psychiatric nurses´ attitudes 
towards identified inpatients 
as measured by the semantic 
differential technique. 

Studiens syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskors attityder 
gentemot patienter som är 
inskrivna inom 
psykiatrisk vård i både 
kommun och landsting . 

Kvantitativ. Hög. 

7. Mavundla, T. 
R. (2000)  

Professional nurses´ 
perception of nursing 
mentally ill people in a 
general hospital setting. 

Studiens syfte var att 
utforska och beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
psykisk sjuka patienter. 

Kvalitativ Hög. 

 


