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Det är sjuksköterskors ansvar att bemöta patienter med respekt, bevara deras autonomi 
samt att skapa förutsättningar för interaktioner mellan sjuksköterskorna och patienter. Det 
är också de krav patienterna har på sjuksköterskor. Statliga utredningar visar att dåligt 
bemötande av patienter är ett problem. Patienter med psykisk ohälsa är en utsatt grupp och 
det är därför viktigt att sjuksköterskor bemöter dessa patienter på ett bra sätt. Brister i 
bemötandet kan leda till ett vårdlidande hos patienterna. Vårdlidande innebär ett onödigt 
lidande orsakat av bristande omvårdnad. Syftet med denna studie är att beskriva de
aspekter som kan påverka sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk ohälsa 
negativt. 
Studien är en litteraturstudie gjord som en beskrivande metasyntes där kvalitativa studier 
analyserats. Den belyser påverkande aspekter på sjuksköterskors bemötande av patienter 
med psykisk ohälsa.
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever rädsla, ilska och obehag i mötet med patienter
med psykisk ohälsa, vilket påverkar synen på den egna professionella rollen. Detta leder
till en negativ spiral där bristande tilltro till yrkesförmågan skapar mer rädsla och 
uppgivenhet. Brist på kompetens, dåligt stöd från ledning och stress påverkar förmågan att 
hantera svåra omvårdnadssituationer. Sjusköterskor försöker därför undvika möten med 
patienter med psykisk ohälsa.
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It’s nurses´ responsibility to treat patients with respect, preserve their autonomy and to 
make possible interactions between nurses and patients. That is also the patients´ demands
on nurses. A governmental investigation shows that bad treatment of patients is a problem. 
Patients with mental illness are an exposed group and that is why it’s important for nurses 
to treat these patients well. Bad treatment could cause patients to suffer needlessly because 
of insufficient care. The aim of this study is to analyse and illustrate the aspects that may 
influence the nurses´ treatments of patients with mental illness in a negative way. 
The study is a literature review made as a describing metasynthesis, in which qualitative 
studies is described to illustrate influencing aspects on nurses´ treatments of patients with 
mental illness. 
The result shows that nurses experience fear, anger and discomfort when meeting patients 
with mental illness. It influences their view of their professional role. This leads to a 
negative spiral where lack of faith in work ability creates more fear and hopelessness. 
Lack of competence, not enough support from management and stress affects their ability 
to handle difficult caring situations. Nurses therefore try to avoid encounters with patients 
with mental illness.
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INTRODUKTION

Många människor drabbas någon gång av någon form av psykisk ohälsa. Neddragningar i 
den psykiatriska vården gör att dessa patienter söker sig till den allmänna vården där 
sjuksköterskor utan psykiatrisk utbildning arbetar. Connor och Wilson (2006) visar att 
massmedias vinkling av psykisk ohälsa skapar en negativ attityd mot dessa patienter. 
Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 
omvårdnaden vara grundad på en humanistisk människosyn med ett etiskt förhållningssätt, 
där respekt och omsorg visas för alla patienter och där patienters autonomi och integritet 
tillvaratas. Statliga utredningar visar dock att närmare en femtedel av patienternas
klagomål handlar om vårdpersonalens dåliga bemötande av patienterna (Socialstyrelsen, 
2010). Detta tyder på att sjuksköterskor på något sätt har problem med att agera enligt vad 
professionen föreskriver. När sjuksköterskor inte kan utföra sitt arbete i enlighet med 
professionsbeskrivningen finns risk att patienten drabbas, ett vårdlidande hos patienten kan 
uppstå. Vårdlidande definieras som ett lidande som uppstår på grund av brister i 
omvårdnaden (Wiklund, 2003). Denna studie syftar till att lyfta fram aspekter som kan 
påverka sjuksköterskor till ett dåligt bemötande av patienter med psykisk ohälsa. 
Författarnas förhoppning är att genom att belysa dessa aspekter kunna skapa insikt om hur 
ett negativt bemötande av patienter med psykisk ohälsa kan uppstå och om möjligt, kunna 
bidra med kunskaper till ett bättre bemötande.

BAKGRUND

Psykisk hälsa och ohälsa

Ewles och Simnett (2005) beskriver psykisk hälsa som en förmåga att kunna tänka klart 
och sammanhängande samt att ha emotionell och social hälsa. Enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL, 2010) innebär psykisk hälsa en meningsfull tillvaro för människor 
där egna resurser används för att kunna delta i samhället samt för att kunna hantera livets 
motgångar på ett normalt sätt (a a). 

Alla människor har dock inte psykisk hälsa, utan mår psykisk dåligt på något sätt. Oavsett 
ålder, kön, klass, religion eller civilstånd, kan psykisk ohälsa drabba alla någon gång under 
livet (Allgulander, 2008; Socialdepartementet, 2010). Psykisk ohälsa kan vara
självupplevda besvär som påverkar det allmänna välbefinnandet (Karolinska institutet,
2002) Psykisk ohälsa innebär att grundläggande värden hos individen hotas. Det kan 
innebära ett hot mot individens eller nära anhörigas liv, identitet samt mot den ekonomiska 
och sociala tryggheten. Påfrestningar som överstiger en individs resurser hotar 
välbefinnandet och kan hos vissa utlösa psykisk ohälsa. Vem som blir drabbad kan bero på 
arv och på individens egen förmåga att hantera påfrestningen (Allgulander, 2008; 
Wiesaeth & Mehlum, 1997). Människor går igenom olika livskriser i sin utveckling. 
Speciella perioder som kan vara känsliga är när barnet börjar skolan, att bli förälder eller 
när man blir pensionär. Allvarliga händelser såsom yttre katastrofer, förluster, skilsmässa, 
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arbetslöshet eller sociala problem, kan utlösa en traumatisk kris (Andersson Höglund & 
Hedman Ahlström, 2000). 

Connor och Wilson (2006) belyser i sin studie att människor med psykisk ohälsa anses 
mindre betrodda, intelligenta och kompetenta än andra människor (a a). Psykisk sjukdom 
eller ohälsa uppfattas som ett karaktärsdrag hos den drabbade vilket innebär att det
betraktas som en inre egenskap hos den sjuke. Det vill säga att ingen skillnad görs mellan 
vad som är sjukdom och vad som är den sjukes personlighet. Människor som har drabbats 
av en depression bemöts oftare med en negativ attityd (Socialdepartementet, 2010). På 
grund av massmedias vinkling av psykisk ohälsa skapas också en negativ attityd mot dessa 
människor i samhället (Connor & Wilson, 2006). Sammanfattningsvis innebär detta att 
människor med psykisk ohälsa är en mycket utsatt grupp på grund av de fördomar som 
finns mot dem och på grund av de lidande de själva upplever. På grund av ekonomiska 
indragningar stängs avdelningar för psykiskt sjuka och patienterna integreras i samhället. 
Det innebär att de inte längre får sin vård enbart av specialistutbildad vårdpersonal, utan 
söker hjälp vid allmänna sjukhus och vårdcentraler.

Sjuksköterskors professionella utförande av omvårdnad

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 
omvårdnaden vara grundad på en humanistisk människosyn med ett etiskt förhållningssätt, 
där respekt och omsorg visas för alla patienter och deras autonomi och integritet 
tillvaratas. Randers och Mattiasson (2004) styrker detta genom sin studie där de skriver att 
grunden till autonomin ligger i hur sjuksköterskor respekterar patienters egen förmåga att 
kunna besluta, välja och att kunna ta ansvar för sina liv. I sjuksköterskornas etiska kod 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2007) står det att sjuksköterskor ska ge omvårdnad som 
respekterar rättigheter och tar hänsyn till patienters värderingar, vanor och tro. Det är 
sjuksköterskors skyldighet att ge patienter så god vård som möjligt (Dahlberg & Segesten, 
2010). Det innebär att omvårdnaden ska vara unik för varje patient och att bemötandet av 
patienten ska grundas på de etiska principer som myndigheter och professionsbeskrivning
stadgat. Dessa principer är autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-lidandeprincipen
och rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2001).

Den omvårdnad som sjuksköterskor ger patienter ska vara evidensbaserad. Det innebär att 
arbeta för att erbjuda patienterna bästa tänkbara vård utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Att arbeta på ett evidensbaserat sätt innebär att tillämpa öppenhet och 
flexibilitet, för att kunna studera ett problem och utifrån dess egenskaper kunna välja en 
metod för att lösa det (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta arbetssätt är lagstadgat och 
lagen säger också att sjuksköterskor ska kunna söka och granska ny kunskap 
(Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsens författningssamling 1998:531; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskor kunna analysera sina egna styrkor och svagheter 
och kontinuerligt sträva efter personlig och professionell utveckling (a a). Sjuksköterskor
har själva ansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter (Socialstyrelsens författningssamling 
1998:531; Svensk sjuksköterskeförening, 2007).
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Bemötande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

Vårdvetenskap är en professionsneutral vetenskap som sätter patienten i fokus för alla de 
professioner som arbetar med hälso- och sjukvård. Det är kunskap som omsätts till 
vårdande praktik. Vårdvetenskapens mål är att stödja och stärka hälsa (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Inom vårdvetenskapen beskrivs även bemötandet av patienter och vad 
som ger goda förutsättningar för ett lyckat möte. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 
vårdare måste bjuda in till mötet och uppmuntra patienter till att öppna sig och berätta om 
sina behov. Att hälsa på patienterna och visa att de har tid på sig att prata kan fungera som 
en bra inledning och ger signaler om sjuksköterskors respekt för patienterna. Vid 
psykiatrisk vård, skriver de vidare, är det särskilt viktigt att sjuksköterskor kan bemöta 
patienter med äkthet och närvaro och att de vågar ge av sig själva. Risken finns dock att 
sjuksköterskor beter sig på ett överlägset sätt mot patienter. Att tala till patienter istället för 
att tala med dem och att lägga in värderingar i sitt språk ger ett bemötande som sätter 
patienter i ett stort underläge, vilket hämmar dialogen (a a).

Kommunikation i omvårdnaden

Kommunikation är en stor del av omvårdnaden, där sjuksköterskor och patienter utbyter 
tankar, erfarenheter, kunskaper och känslor i mötet med varandra (Määttä & Segesten, 
2007). Kommunikationen i omvårdnaden kan uttryckas i ord, handlingar och kroppsspråk 
(Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2002). Travelbee (2006) menar att 
kommunikation är en process där sjuksköterskor tillämpar ett mellanmänskligt 
förhållningssätt. Det grundas på att det finns ett behov av omvårdnad hos patienter där 
sjuksköterskor hjälper till att förebygga sjukdom och lidande, men också att hantera den 
befintliga sjukdomen. Sjuksköterskor hjälper patienter att komma till insikt om sina egna 
förmågor och erfarenheter och att använda dessa. Sjuksköterskor använder sig av både
gamla och nya erfarenheter i kontakten med patienter för att uppnå detta. Kontakten 
bygger på att sjuksköterskor bjuder in till och påbörjar kommunikationen(a a).

Det är sjuksköterskors skyldighet att använda sig av sin kunskap, kompetens och ställning 
för att göra mötet vårdande, genom att se patienters behov och genom att vara följsam 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta visar även Widängs och Fridlunds (2003) studie, där 
patienternas krav på sjuksköterskor är att de har en hög kunskapsnivå, är närvarande, 
använder sig av en god kommunikation, samt visar empati för att få sina patienters tillit (a 
a). Detta visar också Sun, Long, Boore och Tsao (2005) i sin studie och de beskriver att 
sjuksköterskors sätt att kommunicera hjälper dem att bekräfta patienters känslor.
Sjuksköterskor ska leda samtalet på ett sådant sätt att patienter kan öppna sig (Travelbee, 
2006). Ett väl avvägt sätt att använda humor kan bryta isen och skapa kontakt. Olsson, 
Backe, Sörensen och Kock (2002), visar i sin studie att en känsla för att undvika 
upprörande skämt och en förmåga att kunna använda sig av finkänsla kan göra humorn till 
ett verktyg för att nå människor och skapa ett lättnad i humöret hos dem. De skriver också 
att deltagarna i studien anser att kunna skratta tillsammans är ett sätt att knyta kontakt med 
andra och skapar en öppenhet i relationen. 

I Piippos och Aaltonens (2004) studie uppmärksammas vikten av att ha ett öppet samtal i 
en omvårdnadsprocess, där dialogen ger möjlighet till att tankar kan utbytas. 
Kommunikationen blir då ömsesidig och djupare för båda parter. Ur kunskapen om och 



4

förståelsen för varandra skapas ett bättre samarbete på lika grunder. När patienters 
erfarenheter används tillsammans med sjuksköterskors erfarenheter och kunskap leder det 
till att patienter känner sig delaktiga i sin omvårdnad och de känner att de kan påverka den 
(Finfgeld-Connett, 2006; Piippo & Aaltonen, 2004). Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), styrker att kommunikation med 
patienter bör ske på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt vilket möjliggör patienters 
delaktighet i sin egen vård. Connor och Wilson (2006) visar i sin studie att om patienter får 
delta i sin omvårdnad uppstår ett holistiskt arbetssätt där man arbetar med hela människan, 
på både det personliga och det sociala planet. Genom kommunikation kan negativa 
erfarenheter identifieras och bearbetas vilket kan leda till att erfarenheten får en positiv 
betydelse i stället. Piippo och Aaltonen (2004) skriver vidare att tillit för varandra växer 
fram. Om inte kommunikationen fungerar uppstår förvirring i omvårdnadsrelationen och 
patienter upplever att de inte vet vad som ska hända och känner sig utanför sin behandling.
Carlén och Bengtsson (2007) visar i sin studie att sjuksköterskor upplever att de är mer 
benägna att hjälpa de patienter som är öppna och uttrycker sina känslor, då dessa patienter 
är lättare att nå fram till. Patienter som är slutna och döljer sitt inre hjälps inte på samma 
sätt, eftersom sjuksköterskor tycker att det är svårt att skapa kontakt med dem (a a).

Det finns alltså både lagar, kompetensbeskrivningar och omvårdnadsteorier som beskriver 
hur sjuksköterskor ska utföra sitt arbete för att säkerställa ett gott bemötande av patienter. 
Ett flertal studiers resultat visar att sjuksköterskors bemötande påverkar relationen till 
patienterna. 

Patientperspektivet

Under denna rubrik beskrivs hur patienter anser att sjuksköterskors bemötande borde vara.
Gemensamt för patienternas beskrivningar är önskemål om att sjuksköterskor
uppmärksammar och bekräftar patienternas livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) 
skriver att livsvärlden kan beskrivas som hur människor uppfattar sin omgivning och sig 
själva i den. Allting som händer individen, händer inom livsvärlden. Varje människa har 
sin egen unika livsvärld. Connor och Wilson (2006) belyser i sin studie att det är viktigt att 
sjuksköterskor ser människan bakom sjukdomen, ser till hela människan och behandlar 
denne som den unika person den är. Widäng och Fridlund (2003) visar i sin studie vikten 
av att vårdpersonal i omvårdnaden ser till patienters integritet. Patienter som upplever att 
de blir betraktade som en unik individ med unika behov känner att de behandlas med 
respekt och tilltro från sjuksköterskor. Rask, Brunt och Fridlund (2008) visar att 
sjuksköterskor bör vara ärliga och stå för sitt ord så att patienter kan tro och lita på dem. 
Genom att visa förståelse för patienters intresse, deras erfarenheter, beteende samt inre 
värld, kan sjuksköterskor påverka patienternas möjlighet att tillfriskna. Widäng och 
Fridlund (2003) visar också i sin studie att individuellt anpassad vård ger möjlighet till 
ömsesidig respekt och jämställdhet i relationen, vilket underlättar och förbättrar 
omvårdnaden för både patienter och sjuksköterskor (a a), ett resultat som Kvåle och 
Bondevik (2008) också kommer fram till i sin studie. Larsson, Sahlsten, Sjöström, 
Lindencrona och Plos (2007) visar också att ömsesidig tillit och förståelse är en viktig
förutsättning för att patienter ska kunna delta i sin egen omvårdnad. Patienter upplever att 
om atmosfären utstrålar en inbjudan till att tala, så är det lättare att bygga en relation med 
sjuksköterskorna. Patienter uttrycker också att det är viktigt att sjuksköterskor visar att de 
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är på samma nivå, så att patienterna inte hamnar i underläge. Patienter beskriver tillit som 
när sjuksköterskor visar respekt för patienterna och förändrar sitt beteende för att skapa en 
trygghetskänsla. 
Piippo och Aaltonen (2008) visar i sin studie att sjuksköterskors attityd vid utövande av 
omvårdnad påverkar möjligheten för patienter att acceptera hjälp i relationen. Om tillit 
skapas i omvårdnadsrelationen ges möjlighet till ett öppet förhållningssätt till varandra. 
Om patienter ges möjlighet att leva sitt eget liv upplever de ett oberoende, där 
sjuksköterskorna ändå finns kvar som ett stöd. Detta medför att patienter får ett egenvärde 
och möjlighet att växa.

Enligt Socialstyrelsens utredningar handlar upp till 20 procent av patienters klagomål om 
hur de har bemötts i vården. Socialstyrelsen menar att kommunikationen mellan 
vårdpersonal och patienter ligger till grund för patienters säkerhet. Det konstateras att även 
om patientkontakten ska bygga på respekt och tillvaratagande av patienters integritet och 
deras rätt till deltagande i sin vård, så finns det brister i vårdpersonalens kunskap om 
patienträttigheter (Socialstyrelsen, 2010).

Vårdlidande

Trots sjuksköterskors ambitioner är att bemöta patienter på ett respektfullt sätt och i 
enlighet med vad professionsbeskrivningen säger, kan mötet ändå gå fel och inte bli 
vårdande. Sjuksköterskor kanske inte kan eller vill se patienters lidande. Det får 
konsekvenser hos patienter i form av ett vårdlidande. Detta vårdlidande uppstår i relationer 
där patienter inte får ta del av det positiva som mötet ska ge, nämligen stöd i 
hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 
Hamrin och Eriksson (2004) upplevde patienterna att deras lidande förvärrades när 
omvårdnadsrelationen till vårdpersonalen uteblev. 

PROBLEMFORMULERING

Det står helt klart att det är sjuksköterskors ansvar att kunna bemöta patienter med respekt, 
att kunna bevara deras autonomi och att bygga upp en ömsesidig tillitsfull relation. Det är 
också patienters önskan att sjuksköterskor ska uppträda så. Om sjuksköterskor inte utför 
sitt arbete enligt professionsbeskrivningen, finns det risk att patienter drabbas av 
konsekvenserna och ett vårdlidande kan uppstå.

Statliga utredningar visar dock att bemötandet av patienter i vården inte alltid efterföljer 
det som står i sjuksköterskors professionsbeskrivning och vad lagarna säger. Närmare en 
femtedel av alla klagomål som når patientnämnden handlar om att det funnits brister i 
bemötandet från vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2010). 

Det finns alltså aspekter som gör att sjuksköterskor inte fullt ut uppfyller de krav som 
ställs på ett gott bemötande och detta är ett problem. Det är dessa aspekter som analyseras
i denna studie. I studien beskrivs, ur ett sjuksköterskeperspektiv, vad som påverkar 
sjuksköterskors bemötande av patienter. För att begränsa studiens omfång kommer endast 
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bemötande av patienter med psykisk ohälsa att studeras. Detta för att dessa patienter är en 
särskilt utsatt grupp som ofta är föremål för förutfattade meningar. 

SYFTE

Syftet är att beskriva olika aspekter som kan påverka sjuksköterskors bemötande av 
patienter med psykisk ohälsa negativt. 

METOD

Enligt Willman, Stoltz och Bahtesvani (2006), definieras evidens som ett förhållningssätt 
och en process där bästa tillgängliga vetenskapliga bevis sammanställs, kvalitetsgranskas, 
värderas och tolkas för att användas som ett underlag för vårdbeslut (a a). Föreliggande
arbete är en litteraturstudie som baseras på en kvalitativ metod där tidigare studier 
sammanställts genom nedan beskrivna forskningsprocess.

Forskningsprocessens genomförande

Modellen för genomförandet av denna studie utgick från Friberg (2006), där arbetet 
strukturerades utifrån fem steg.  I steg ett gjordes en problemformulering för studien. Steg 
två omfattade insamling och kvalitetsgranskning av datamaterialet. I steg tre gjordes ett 
urval av datamaterialet utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. I steg fyra 
analyserades datamaterialet och i steg fem sammanställdes resultatredovisningen i teman. I 
följande text redovisas denna process.

Datainsamling

Datainsamling gjordes genom sökning i databaserna CINAHL, Elin, MedLine Ebsco Host 
(tabell 1). Huvudsökord som användes var: caring, nursing, nurses, nurse´s view, 
experience, mental health, mental illness, attitudes, communication. Trunkeringar gjordes 
på vissa sökord. Trunkering innebär att söka på ett ords stam och därmed bredda 
sökresultatet (Östlundh, 2006). Urvalsfunktioner användes för årtalsbegränsning av 
artiklarna (2000-2010). I enstaka fall användes urvalet ”full linked text” och ”adult”.

Sökningsförfarandet gjordes enligt följande: de titlar som sökorden resulterade i lästes 
igenom. På de titlar som föreföll relevanta för studien, lästes informationsrutan. Om ämnet 
tycktes stämma överens med syftet, lästes även abstract och artikelns resultat. Där 
sökorden resulterade i ett stort antal träffar lästes inte samtliga titlar, utan endast de 60 
första. Om ingen relevant artikel då framkommit ändrades sökorden för att ge nya träffar.

Referenslistan i en artikel gav upphov till en ny manuell sökning, alltså en osystematisk 
sökning gjordes. Den ursprungliga artikeln var en av tre delar i en större studie, där det 
framkom att en av de andra delarna bättre besvarade syftet i föreliggande studie. Den 
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artikeln söktes därför utifrån den ursprungliga artikelns referenslista. Avsikten var att hitta 
förstahandskällan till uppgifterna. Enligt Östlundh (2006) kan denna typ av sökning 
användas för att komplettera en systematisk sökning. I Tabell 1 redovisas antalet 
databasträffar för respektive sökord, samt hur många artiklar som valts ut till 
datamaterialet. 

Tabell 1- Söktabell
Informations-
källa

Sökord Avgränsning Antal 
träffar

Använda 
artiklar

Chinal Experiences 
AND caring

AND 
Communication

2000-2010

    2000-2010

2317

200 2

Non-caring 
encounters 
AND non-
communication 
AND nurse

2000-2010

411

350 1
Medline

Ebsco host

Mental health 
AND attitudes 
AND caring

72 2

Samma som ovan
2000-2010 52 1

Nurse AND 
behaviour AND 
patient AND 
caring

   2000-2010 45 1

Mental illness 
AND non-caring 
encounters

1533 1

Communication 
AND relationship 
AND caring

248 1

Elin@ Caring* AND 
psychiatric 
unhealthness* 
AND quality of 
life* AND sb 
peer*

Fulltext + adult 
+ 2001-2010 

1
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Experience 
AND caring 
AND 
communication 

150    1

Nurses view 
AND caring 
AND 
communication

2000-2011 18   1

Totalt 12
Manuell 
sökning

     1

Summa 
använda artiklar

13

Sammantaget innehåller studiens datamaterial 13 artiklar av vilka 50 sidor text utgör grund 
för analysen. I följande text redovisas urvalsprocessen.

Urval

Urvalet av vetenskapliga artiklar utgick ifrån att kunna besvara studiens syfte.
Datamaterialet valdes systematiskt ut genom att abstract och resultat lästes. Ett av 
kriterierna för inklusion i denna studie var att de vetenskapliga artiklarna var publicerade 
mellan åren 2000-2010. Detta för att endast aktuell forskning inom studiens 
problemområde var av intresse. Ett annat var att datamaterialet skulle innehålla sådana
resultat som var formulerade ur ett sjuksköterskeperspektiv.

Innan den slutliga inkluderingen gjordes, utfördes kvalitetsbedömning av artiklarna enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006 s 156 -157) (se Bilaga 1). Enligt den fick varje 
artikel ett antal poäng vilka räknades om till ett procenttal. Kvalitetsbedömningen består 
av ett antal frågor (n=14) som ställs till artikeln. Frågor som besvarades med ja, fick ett
poäng och frågor som besvarades med nej eller vet inte fick noll poäng. Graderingsskala 
som använts har tre grader: grad ett (bra): 80 -100 %, grad två (medel): 70 – 79 % och grad 
tre (låg): 60 -69 %. 

Datamaterialet har rangordnats efter sin vetenskapliga kvalitet. Studiens datamaterial 
håller bra eller medel kvalitet, där den lägsta bedömningen är 71 %.  Kvantitativa artiklar 
exkluderades, då denna studie vill beskriva den kvalitativa upplevelsen från 
sjuksköterskeperspektiv. Litteraturöversikter exkluderades på grund av att dessa resultat 
inte enbart består av förstahandskällor. Studiens inklusions- och exklusionskriterier 
presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2-  Studiens inklusions- och exklusionskriterier
INKLUSIONSKRITERIER EXKLUSIONSKRITERIER

 Artiklar publicerade mellan 2000-2010.  Artiklar publicerade från 1999 och tidigare.

 Kvalitativa artiklar.  Kvantitativa artiklar.

 Artiklar skrivna på engelska.  Litteraturstudier

 Artiklar skrivna ur
sjuksköterskeperspektiv.

 Artiklar som inriktar sig på läkarens 
perspektiv.

 Artiklar som berör möten.  Artiklar som inte var relevanta för studiens 
syfte.

 Artiklar som enligt kvalitetsgranskningen 
hamnat mellan 70 % - 100 %.

 Artiklar som enligt kvalitetsgranskningen 
ligger under 70 %. 

Dataanalys

Datamaterialet redovisas utifrån Willman, Stoltz och Bahtesvanis (2006) analysschema 
vilket omfattar sortering, granskning och kvalitetsbedömning av datamaterialet. Schemat 
består av sju kategorier: författare/år/land, titel, syfte, metod, deltagare/bortfall, resultat, 
kvalitet/typ (a a). I denna studie användes dessa kategorier, med undantag för resultat då 
resultaten i det använda datamaterialet utgör grunden för föreliggande studies resultat och 
således presenteras för sig (Bilaga 2).

När datamaterialet analyserades, lästes först allt material igenom av samtliga författare för 
att få en förståelse för innehållet. Data som svarade mot studiens syfte markerades.
Datamaterial som uppvisade likheter i ämnesinnehåll bildade teman. De teman som 
framkom var: känslor, kommunikation, kompetens, arbetsmiljö och coping. Dessa 
sammanställdes till en schematisk tabell (se Tabell 3, s 11). Den text som markerats i 
datamaterialet sammanställdes under respektive tema. Därefter bearbetades datamaterialet
utifrån Fribergs (2006) redogörelse för en beskrivande metasyntes. Det är en beskrivande 
sammanfattning av data som besvarar denna studies forskningsfråga. Det innebär att 
artiklarnas resultat syntetiserats till ett nytt resultat via forskningsfrågan. Referenser till 
presenterat resultat framgår av Tabell 2 och 3.

Etiska aspekter

Under studiens gång följdes det Medicinska Forskningsrådets etiska riktlinjer (MFR-
rapport, 2003). De grundläggande etiska riktlinjerna är; autonomiprincipen, vilket innebär 
respekt för andras förmåga och rätt till integritet och självbestämmande, godhetsprincipen 
vilket innebär att sträva efter att göra gott, principen att inte skada, vilket innebär att 
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skador inte ska orsakas samt rättviseprincipen vilket innebär att alla människor ska
behandlas lika. Denna studie genomfördes utifrån dessa principer. Enligt Vetenskapsrådets 
riktlinjer gällande etiska principer definieras oredlighet i forskning som avsiktligt fusk 
med författares ord. Med detta menas att ingen plagiering, fabricering, stöld eller 
förvrängning får förekomma i tolkningen av data. Om detta inte följs kan det ge upphov 
till falska och felaktiga resultat samt bidra till att förtroendet för forskning skadas (Codex, 
2010). Studierna tolkades och sammanställdes utan att innehållet förvrängdes eller 
ändrades. Noggranna jämförelser mellan detta arbete och använda studier gjordes
kontinuerligt för att säkerställa att plagiat eller stöld av material inte förekom. 
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RESULTAT 

Följande resultat beskriver endast de upplevelser som återgetts av de sjuksköterskor som 
deltagit i de studier som ligger till grund för föreliggande studies datamaterial. Det gör inte 
anspråk på någon generalisering av alla sjuksköterskors upplevelser.

De olika aspekterna som kan påverka sjuksköterskorna bemötande av patienter med 
psykisk ohälsa negativt var: känslor, kommunikation, kompetens, arbetsmiljö och coping
(Tabell 3). 

Tabell 3- Översikt av funna teman i datamaterialet relaterat till de enskilda artiklarna
Artikel

Teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Känslor X X X X X X X X X
Kommunikation X X X
Kompetens X X X X
Arbetsmiljö X X X X X
Coping X X X X X X

I temat känslor ingår brist på engagemang, attityder, rädsla, maktlöshet, frustration och 
skam. Dessa är känslor som finns hos sjuksköterskorna och som kan påverka bemötandet 
av patienter negativt. Temat kommunikation omfattar både verbal och icke-verbal 
kommunikation samt även annan fysisk beröring. I temat kompetens beskrivs 
sjuksköterskornas syn på konsekvenserna av bristande utbildning inom omvårdnad vid 
psykisk ohälsa. Arbetsmiljö är det fjärde temat vilket beskriver hur sjuksköterskorna
upplever stöd från överordnade och kollegor, stress och resurser, samt förnedring på 
arbetsplatsen. I temat coping diskuteras hur sjuksköterskorna agerar för att slippa 
konfrontation med patienter med psykisk ohälsa och det obehag som de upplever följer 
med denna patientkontakt. I den följande texten ges en beskrivning av resultatet i denna 
studie.

Känslor

Sjuksköterskorna beskriver hur deras bemötande av patienter är rutinmässigt snarare än 
individuellt. De utför sina sysslor på ett mekaniskt sätt och i detta sätt ingår att visa 
engagemang för sina patienter. Sjuksköterskorna säger dock att engagemanget inte är äkta 
och därför inte heller är vårdande. De upplever att de agerar en roll och att de inte känner 
igen sig själva. En del av sjuksköterskorna beskriver att mötet med patienter kan ge dem 
en negativ upplevelse, eftersom de känner rädsla för att komma för nära patienterna, att bli 
för involverade. De säger också att de i vissa situationer inte vågar visa respekt för
patienterna. Denna rädsla har sin grund i sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet. 
Nyutbildade sjuksköterskor kan känna osäkerhet inför de praktiska arbetsuppgifterna och 
vågar inte lyfta blicken till patienterna. 
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Vid omvårdad av patienter med psykisk ohälsa kan sjuksköterskorna uppleva att patienter 
inte känns tilltalande. De anser att patienter inte samarbetar och att de ställer till problem, 
vilket följande citat visar:

… the nurses felt that people with mental health problems did not appreciate 
their care and were likely to be uncooperative and resistive, reacting in a 
manner that caused management problems.
(Reed & Fitzgerald, 2005)

Sjuksköterskorna beskriver att de tycker att psykisk ohälsa hänger ihop med besvärligt 
beteende. De undviker därför helst att samtala med sina patienter, utan föredrar att utföra 
arbetsuppgifter de anser att de har kontroll över, såsom hygien och städning. Men även i 
dessa sysslor känner de sig störda av patienters beteende och sjuksköterskorna känner brist 
på kontroll över situationen samtidigt som de också är medvetna om att de har ansvar för 
patienters hälsa och säkerhet.  Sjuksköterskornas negativa erfarenheter av omvårdnad vid 
psykisk ohälsa följer dem in i nya omvårdnadssituationer och påverkar deras beteende. 
Många sjuksköterskor känner sig hotade av och rädda för patienter med psykisk ohälsa. 
Det finns en rädsla för att själv bli skadad, men också en rädsla för att göra fel eller att 
skada patienter. Sjuksköterskorna är också rädda att patienter ska skada sig själva om 
sjuksköterskorna gör fel. Att inte veta hur de ska ge god omvårdnad för att lindra eller lösa 
patienters problem skapar frustration hos sjuksköterskorna. De upplever också en 
maktlöshet över att de inte kan göra saker ogjorda för patienterna när de till exempel möter 
offer för våld. Kvinnliga patienter med psykisk ohälsa som har blivit misshandlade visar 
upp den brutala verkligheten för sjuksköterskorna och kvinnornas berättelser påverkar dem
djupt. Känslorna hos sjuksköterskorna blir motstridiga då de å ena sidan känner frustration 
och uppgivenhet över dessa kvinnors situation som de upplever att de inte kan förändra, en 
känsla som sjuksköterskorna beskriver som något som påverkar deras uppfattning om 
deras egen professionella kompetens negativt. Å andra sidan kan också sjuksköterskorna
ha en känsla av att kvinnorna själva provocerat fram våldet genom sitt beteende, vilket 
exemplifieras av följande citat:

The woman’s active role was understood as a factor that explained and 
legitimised abuse, and thus being abused became her own fault.
(Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009)

Den känslan ger sjuksköterskorna dåligt samvete och de anklagar sig själva då känslan 
strider mot de krav professionen och etiken ställer på dem. Sjuksköterskorna är nämligen 
väl medvetna om både sina lagstadgade och sina etiska förpliktelser. För att undvika att 
patienterna kommer till skada, eller att sjuksköterskorna själva påverkas negativt, både 
fysiskt och psykiskt, försöker de undvika patienter med psykisk ohälsa. 

Att ibland veta vad som skulle behöva göras för patienterna, men att inte ha möjlighet till 
att göra det, skapar frustration och skuldkänslor hos sjuksköterskorna.
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Kommunikation

Sjuksköterskorna beskriver att de ibland bär med sig rädsla och oro inför mötet med 
patienter med psykisk ohälsa. Denna rädsla leder till att sjuksköterskorna distanserar sig 
från patienterna och de är inte närvarande i omvårdnadssituationen. Genom ett bra 
bemötande av patienterna kan sjuksköterskorna hjälpa patienterna att tala om vilka behov 
de har. Sjuksköterskorna beskriver dock att de inte tar emot information från patienterna, 
att de varken ser eller hör deras behov. De säger att de undviker ögonkontakt och dialogen 
uteblir. Istället blir det en envägskommunikation, där sjuksköterskorna talar om för sina 
patienter vad som gäller, men där patienterna inte får komma till tals. Detta tolkar 
sjuksköterskorna som att de istället tillgodoser sina egna behov, för att övertyga sig själva 
om att de handlat rätt. De beskriver också att om de utför omvårdnad av patienter 
tillsammans med en kollega, så väljer de att kommunicera med kollegan istället för med 
patienterna. Detta leder till att patienter betraktas som ett objekt. Sjuksköterskorna
konstaterar själva att detta bemötande av patienter leder till en negativ spiral. Deras
frånvarande beteende i bemötandet av patienter med psykisk ohälsa som har ett våldsamt 
beteende, leder till att dessa patienter blir mer våldsamma. Det i sin tur skapar mer rädsla 
och mer frånvaro hos sjuksköterskorna.

Bemötandet består inte bara i de ord som uttalas utan också i vilket budskap kroppsspråket 
framför.  Män som är sjuksköterskor har en rädsla för att deras beröring av patienter som 
är kvinnor ska misstolkas som sexuell beröring. Männen beskriver att de därför undviker 
att röra vid dessa patienter när andra kan se dem. De säger också att de försöker klara av 
nödvändig beröring så snabbt och försiktigt som möjligt. Detta leder till att bemötandet 
blir opersonligt på grund av rädslan för att bli anklagade för sexuellt ofredande. Detta 
resultat exemplifieras av citatet nedan:

One male participant described his discomfort when a young female client 
initiated physical contact and asked him for a hug before he went off duty.
(Gleeson & Higgins, 2009)

Kvinnor som är sjuksköterskor uttrycker i mindre utsträckning att intim beröring känns 
obehagligt att utföra. 

Sjuksköterskorna beskriver också att fysisk beröring kan bli tvingande och våldsam. Detta 
hänger ihop med deras upplevda behov av att kunna hantera situationer där de känner sig 
osäkra. De kan då ta tag i och med fysisk beröring tvinga patienter att göra som de blir 
tillsagda. Bemötandet blir då brutalt och tvingande och tar inte hänsyn till vad patienterna
önskar.

Kompetens

Många sjuksköterskor upplever att de har för lite eller helt saknar utbildning inom 
omvårdnad vid psykisk ohälsa. Detta menar de leder till att de inte kan ge patienterna ett 
gott bemötande. Sjuksköterskorna anser att de i brist på adekvat utbildning bemöter 
patienter utifrån de känslor och erfarenheter de bär med sig. Enligt dem själva är inte detta 
tillräcklig kunskapsgrund för att hantera situationer som berör patienter med psykisk 
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ohälsa. De är oroliga för att de ska dra felaktiga slutsatser om patienterna och därmed 
förvärra situationen. Kunskapsbristen framgår av följande citat:

Concern was expressed about lack of knowledge and skill to care for people 
with mental health problems, and the need for ongoing education to help them 
overcome this fear.
(Reed & Fitzgerald, 2005)

Sjuksköterskorna uppger att de kan se att deras omvårdnad inte alltid faller väl ut, eftersom 
de är osäkra på hur de ska utföra den. De anser därför att brist på kunskap om psykisk 
ohälsa ger upphov till ett vårdlidande för patienter. Sjuksköterskorna beskriver också att de 
känner obehag av att hantera patienter med psykisk ohälsa om de inte känner sig säkra. De 
skulle helst avstå från att ge omvårdnad till dessa patienter om de hade möjlighet. För de 
sjuksköterskorna som saknar specialistutbildning inom psykiatri, finns ett stort behov av 
kontinuerlig utbildning för att kunna bemöta patienter med psykisk ohälsa på ett 
professionellt sätt.

Arbetsmiljö

Sjuksköterskorna säger att de saknar stöd och förståelse för sin arbetssituation från 
ledningen. De saknar hjälp och stöd från specialister inom psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskorna upplever också att de från ledningen blir anklagade för att själva 
provocera patienter till våldsamma situationer. Vidare beskrivs att de ofta saknar stöd även 
från arbetsgruppen, att kollegorna inte visar engagemang vid svåra händelser. De känner 
sig också övergivna i sitt arbete, vilket ger upphov till obehag och oro, som citatet nedan 
visar:

…participants often felt lack of support from co-workers and management. 
They expressed feelings of separation from co-workers, lack of staff 
involvement in debriefings, not being heard by management. Their feelings
were so great, at times, and so exhausting that they took sick leave.
(Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007)

Många sjuksköterskor anser att brist på resurser och tid påverkar deras humör och hur de 
bemöter patienter. Stora avdelningar och patienter med olika diagnoser på samma 
avdelning gör att det blir svårt att känna kontroll över arbetssituationen. Sjuksköterskorna
säger att de skulle vilja kunna engagera sig mer i patienterna men att de saknar tid. 
Stressen på arbetsplatsen gör dem uttröttade och leder ibland till sjukskrivning. Rädsla för 
att gå till arbetet gör att de ofta har huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och de kan också 
få psykiska problem. Detta påverkar även bemötandet av patienter, eftersom de inte kan ge 
den tid som patienterna behöver. 

Att bli utsatt för förnedring från patienter kan också väcka känslor av hat och avsky hos 
sjuksköterskorna. Det kan leda till att de tar till handgripligheter mot patienter. När de talar 
om dessa händelser kommer känslor av ilska och obehag upp till ytan och de uttrycker sig 
vulgärt när de beskriver situationen. De säger också att ledningen inte tar dessa händelser 
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på allvar. Erfarenheter av svåra arbetsupplevelser följer sjuksköterskorna och påverkar 
även bemötandet av andra patienter. 

Coping

Med coping avses här mentala strategier för att hantera en stressfylld situation (Jahren 
Kristoffersen, 2005) . Sjuksköterskorna som utsätts för hotande omvårdnadssituationer 
med patienter med psykisk ohälsa, får problem med att hantera sina egna känslor och 
upplever att de utmanas i sin professionella roll av dessa känslor. Den rädsla de känner 
eskaleras och de upplever att de tappar kontrollen över situationen. Sjuksköterskorna
bemöter känslorna på olika vis. En del utvecklar dömande attityder mot patienter. Rädsla 
och aggression kan ta sig uttryck i våld och förnedring av patienter. Andra väljer att 
använda humor och ironi för att hantera sina känslor. Många sjuksköterskor beskriver dock 
att de helst försvarar sig själva mot patienter med psykisk ohälsa genom att stänga av sina 
känslor och därmed inte engagera sig i patienterna. Andra väljer att fly från situationen 
hellre än att utsätta sig för obehaget genom att inte se eller höra patienten och undvika 
samtal. Sjuksköterskorna skäms över sitt eget beteende, men istället för att leda till 
förändring ger skamkänslorna upphov till en negativ spiral där deras bemötande av 
patienter med psykisk ohälsa försämras. Om patienterna provocerar, väcks fientliga 
känslor hos sjuksköterskorna vilket leder till att de hämnas på patienterna. 

Sjuksköterskorna beskriver att om de inte får respons och förtroende från patienterna
upplever de att de inte blir respekterade i sin yrkesroll. Det kan leda till att de i gengäld 
inte bemöter patienter med respekt och som framgår av citatet nedan:

These uncaring relationships may have been negatively influenced by lack of 
respect, distance and mistrust.
(Johansson, Skärsäter & Danielson, 2007)

Sjuksköterskorna kan uppleva att patienter försöker manipulera och lura dem, vilket leder 
till att de slutar att ta patienterna på allvar. Det kan också gå så långt att de medvetet 
förnedrar patienter genom att exponera dem verbalt inför andra patienter och därmed bryta 
mot både förtroenden och tystnadsplikt. 

I omvårdnadssituationer där sjuksköterskorna utsätts för förnedring från patienter, 
upplever de att de förlorar kontrollen över sitt arbete och de skäms över detta. Dåligt 
samvete uppstår för att omvårdnaden inte fungerar och de upplever att de blir rädda för sitt 
eget beteende. Dessa upplevelser gör att det är svårt att hålla isär arbete och privatliv och 
många tar känslorna från arbetet med sig hem. Detta leder till en negativt inflytande på 
familjelivet. Därför är det många som väljer att hålla distans och undvika känslomässigt 
engagemang i patienterna för att privatlivet inte ska påverkas.

Sammanfattning

Sjuksköterskorna upplever att de utsätts eller riskerar att utsättas för hot och våld när de 
möter patienter med psykisk ohälsa. Känslor som rädsla, ilska och obehag påverkar deras 
syn på den professionella rollen och leder till en negativ spiral där bristande tilltro till 
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yrkesförmågan skapar mer rädsla och uppgivenhet. Många uttrycker att de saknar 
kompetens att bemöta patienter med psykisk ohälsa på ett bra sätt. De upplever att de har 
för dåligt stöd från ledning och kollegor. Stress påverkar deras förmåga att hantera svåra 
omvårdnadssituationer. De är också rädda att de ska skada patienterna genom att säga eller 
göra något fel i bemötandet av patienterna. Följden blir att sjuksköterskorna väljer att 
försöka undvika att möta patienter med psykisk ohälsa, för att skydda sig själva från 
obehag.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Som metod valdes en litteraturstudie med inriktning på kvalitativa studier om 
sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar deras bemötande av patienter med 
psykisk ohälsa. Anledningen till att kvalitativa studier valdes var att fånga subjektets 
perspektiv, vilket inte låter sig göras genom kvantitativ metod. Resultatet i denna studie är 
därför en andrahandsbeskrivning av sjuksköterskornas upplevelser.

Det visade sig också att vid sökandet av datamaterialet framkom endast någon enstaka 
kvantitativ studie som berörde det valda ämnet. En stor del av artikelträffarna vid sökandet
visade sig handla om positiva upplevelser och förslag på hur ett gott bemötande ska göras. 
Dessa artiklar fick exkluderas ur datamaterialet då syftet med studien var att beskriva det 
negativa bemötandet. Bemötandet skulle också beskrivas ur sjuksköterskeperspektiv, 
eftersom bakgrundsmaterialet i denna studie visat att patienter har klagomål på 
sjuksköterskors bemötande och att det ingår i sjuksköterskors profession att kunna hantera 
bemötandet av patienter. Därför var det relevant att belysa vad som påverkade 
sjuksköterskor i deras bemötande. Den valda metoden var relevant för att besvara syftet.
Valet att analysera kvalitativa studier ur ett sjuksköterskeperspektiv gjorde att 
sjuksköterskors egna upplevelser av vilka faktorer som påverkar deras bemötande av 
patienter med psykisk ohälsa framkom och som i denna studie utgör en metasyntes av 
tidigare studier. 

Från Friberg (2006) valdes modellen för studiens genomförande enligt fem steg. Detta, för 
att ha en systematisk plan för arbetet. Kvalitetsgranskningen av artiklarna följde mallen 
från Willman, Stoltz och Bahtesvani (2006) som återges i Bilaga 1. Denna metod passade 
för denna studie därför att det var relevant att artiklarna höll hög kvalitet för att säkerställa 
validiteten på resultatet. Artiklar som kom upp till 69 % eller lägre i kvalitetsgranskningen 
exkluderas på grund av att de höll för låg kvalitet. De höga kraven på inkluderat 
datamaterial gör att studiens validitet är hög. Fribergs (2006) förslag till 
kvalitetsgranskning valdes bort då detta inte var tillräckligt detaljerat och inte så väl 
strukturerat. Fribergs kvalitetsgranskning saknar också ett enkelt system för att räkna ut ett 
procenttal för artikeln, vilket gjorde att en annan analysmodell var nödvändig för fortsatt 
granskning. 

Studiens datamaterial begränsades till artiklar som publicerats de senaste tio åren. I ett 
tidigt skede av datainsamlandet lästes abstract även från äldre studier, men då dessa visade 
sig innehålla samma resultat som nyare forskning, valdes den nyare forskningen för att 
göra studien aktuell. De ovan angivna sökorden har i databaserna lett till det inkluderade 
datamaterialet. 

Datamaterialet analyserades och bearbetades utifrån Fribergs (2006) definition av en 
beskrivande metasyntes. Det innebär att datamaterialet sammanställs med ett minimum av 
omtolkning. Det innebär god reliabilitet för resultatet, då detta beskrivs så nära 
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ursprungskällan som möjligt. Sammanställningen analyseras och presenteras som ett nytt 
resultat. Flertalet av artiklarna i datamaterialet innehåller flera av de teman som 
framkommit i denna studie. Det innebär att denna studies resultat inte är unikt i det 
avseendet att det sammanställer olika påverkande faktorer på sjuksköterskors bemötande. 
Det som avviker från tidigare studier är att denna studie inriktar sig på negativt bemötandet 
av patienter med psykisk ohälsa. Därför kan denna studie ses som ett lättillgängligt 
samlingsdokument som översiktligt beskriver påverkande faktorer på bemötandet av 
patienter med psykisk ohälsa. Det kan bidra med kunskap om vad sjuksköterskor kan tänka 
på vid omvårdnadsarbetet.

De grundläggande forskningsetiska principer som beskrivs ovan är i första hand tillämplig 
vid humanforskning och de har sin grund i omvårdnadsetiska principer (Stryhn, 2007). Då 
detta är en litteraturstudie utan direkt kontakt med patienter eller sjuksköterskor användes 
därför inte principerna direkt på datamaterialet. Däremot har principerna legat till grund 
för problemformuleringen i ett större perspektiv då denna studies tillämplighet kan komma 
att påverka hur principerna efterlevs i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa.
Enligt problemformuleringen riskerar nämligen sjuksköterskor att påverka patienter 
negativt genom sitt bemötande. Resultatet visar också att det föreligger risk att patienterna 
skadas och utsätts för orättvis behandling på grund av de faktorer som påverkar 
sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk ohälsa. 

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva aspekter som kan påverka sjuksköterskors bemötande 
av patienter med psykisk ohälsa negativt. Valet att rikta in sig på patienter med psykisk 
ohälsa baserades dels på att dessa patienter är en utsatt grupp i samhället, dels för att i 
princip alla sjuksköterskor kan möta dem i sitt arbete utanför den psykiatriska vården. På 
grund av de negativa följder för patienterna som sjuksköterskors bemötande kan ge upphov 
till är det relevant att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor och kunna bidra 
till en medvetenhet hos sjuksköterskor och förhoppningsvis en förändring. Nedan 
diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare kunskap.

Omvårdnadsetik

Omvårdnaden ska vila på fyra etiska principer (Beauchamp & Childress, 2001). Resultatet 
i denna studie visar att sjuksköterskorna inte följer dessa principer i bemötandet av 
patienter med psykisk ohälsa. Enligt autonomiprincipen har patienter rätt att besluta om sin 
egen vård. För att göra detta måste de således få komma till tals och berätta om sina behov. 
De måste också få information för att kunna fatta beslut om sin egen omvårdnad . Det 
förutsätter kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. I resultatet framgår dock 
att sjuksköterskorna inte tillgodoser dessa förutsättningar. De undviker att samtala med 
patienter och ger därför inte patienterna någon chans att fatta egna beslut. Resultatet visar 
också att sjuksköterskorna fattar beslut åt patienterna och även tvingar patienterna till 
sådant de inte vill göra. Godhetsprincipen säger att sjuksköterskor ska agera utifrån viljan 
att göra gott, något som också är lagstadgat. Således är motsatsen till detta är att medvetet 
vilja göra ont. Detta beteende hos sjuksköterskorna framgår tydligt i studiens resultat. 
Sjuksköterskorna väljer att exponera patienter inför andra, som hämnd för att de tycker att 
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patienterna är besvärliga. Sjuksköterskorna väljer också att ignorera patienterna trots att de 
vet att detta påverkar patienterna negativt. Det är en etisk princip att patienterna inte ska 
komma till skada. Resultatet visar dock att sjuksköterskorna bryter mot denna princip när 
de bemöter patienter med psykisk ohälsa. Genom att undvika kontakt med patienterna 
finns risk att patienterna drabbas av ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är 
alltså sjuksköterskornas beteende som orsakar detta vårdlidande. Resultatet visar också att 
sjuksköterskorna bryter också mot rättviseprincipen, eftersom de förnekar patienterna 
omvårdnad genom att undvika kontakt och inte erbjuda samtal. För att kunna bedriva 
omvårdnad enligt de etiska principerna behövs kommunikation enligt Travelbee (2006).
Hon menar att sjuksköterskors arbete utgår ifrån att kunna bjuda in till och leda samtalet så 
att detta kan fungera vårdande för patienterna. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna
inte klarar att leda samtalet. De undviker att komma för nära patienterna och de kan därför 
inte samtala på lika nivå. Sjuksköterskorna uttrycker istället att de vill ha respekt från 
patienterna, vilket därmed sätter dem på en högre nivå och påverkar maktbalansen i 
samtalet vilket är negativt för patienterna. Connor och Wilson (2006) visar i sin studie att 
patienter med psykisk ohälsa betraktas med misstro och är föremål för negativa attityder. 
Det stämmer väl överens med denna studies resultat som visar att sjuksköterskorna anser 
att patienter med psykisk ohälsa upplevs som besvärliga. Här följer en mer ingående 
diskussion kring resultatets teman.

Känslor

Temat känslor förekom rikligt i datamaterialet. Detta tyder på att människan bakom 
sjuksköterskan ibland tar överhand över den professionella rollen. I mötet med patienter 
med psykisk ohälsa blir situationen komplex. Å ena sidan förväntas sjuksköterskor vara 
mänskliga och använda sig av sin empati för att utföra omvårdnad. Genom att dela med sig 
av sig själva och försöka vara på samma nivå som patienterna kan sjuksköterskor skapa en 
relation och inbjuda till förtroende. Detta förtroende ger sjuksköterskor möjlighet att 
identifiera patienternas behov och att kunna tillgodose dem. Å andra sidan får 
sjuksköterskor inte släppa fram negativa känslor, trots att detta kanske är den äkta känslan. 
Patienterna efterfrågar sjuksköterskors ärlighet (Rask, Brunt & Fridlund, 2008). Det verkar 
alltså som att om den ärliga känslan är negativ och omfattar en ovilja för patienten är den 
inte önskvärd. Sjuksköterskor förväntas alltså vara ärliga med sina positiva känslor, men 
oärliga med de negativa känslorna. När intuition och känslor hos sjuksköterskor bidrar till 
att skapa ett gott bemötande av patienterna betraktas det som ett professionellt beteende 
snarare än ett personligt beteende. Ett negativt bemötande grundat på sjuksköterskors 
intuition och känslor betraktas däremot som oprofessionellt. Författarnas egna erfarenheter 
är att utbildningstiden innebär en förändring hos den blivande sjuksköterskan. Det är inte 
bara teoretisk och praktisk kunskap som tas in, utan det sker även en utveckling som 
människa. Studierna väcker eftertanke och sätter igång en förändring hos sjuksköterskan. 
Därför har den blivande sjuksköterskan möjlighet, utifrån de kunskaper hon tillgodogör sig 
under utbildningen, att lära känna sig själv bättre och därmed också kunna känna och 
hjälpa andra. Resultatet tyder dock på att sjuksköterskorna inte gjort det. De har inte lärt 
sig att bemästra känslorna och att förstå dem. Detta behöver de få hjälp med, anser 
författarna. De behöver bli medvetna om hur de ser på sin omvärld. De behöver 
naturligtvis en teoretisk kunskapsbas att stödja sig på, men de behöver också lära sig att 
förstå sitt eget agerande och de känslor som styr det. Utan insikt om vad som är problemet, 
kan det inte avhjälpas. 
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Sjuksköterskornas bristande engagemang beror enligt resultatet på en bakomliggande 
rädsla för patienter med psykisk ohälsa, en rädsla för både fysisk och psykisk påverkan 
från patienter. Det skulle kunna vara samhällets åsikter som skapat förutfattade meningar 
hos sjuksköterskor. Sjuksköterskorna kan också känna att de ger upp på patienter, att de 
inte längre orkar engagera sig i patienter som de upplever att de inte kan göra något för.
Sjuksköterskor har stor möjlighet att påverka patienters tillfrisknande genom att visa 
förståelse för patienters livsvärld (Rask, Brunt & Fridlund, 2008). Patientens situation kan 
upplevas ligga utanför sjuksköterskans område, vilket gör att sjuksköterskor känner sig 
maktlösa. I resultatet beskriver också många sjuksköterskor att de anser att patienterna 
ibland själva är ansvariga för sina problem och att sjuksköterskorna därför inte är skyldiga 
att engagera sig. Efter ett sådant patientmöte brukar sjuksköterskorna reagera med 
skamkänslor över sitt eget beteende. Enligt författarna skulle det kunna ge upphov till 
förbättring, men tyvärr leder det oftare till att den negativa känslan följer med till nästa 
patient och påverkar även det mötet. Carlsson, Dahlberg, Lützen och Nyström (2004) 
skriver att de sjuksköterskor som bejakar sin rädsla kan också lära sig att kontrollera den 
och hitta drivkraft att lita på sin egen förmåga. De menar också att om sjuksköterskorna
vågar stanna kvar hos patienter så kan de vinna patienters förtroende och respekt. Denna 
studies resultat visar att sjuksköterskorna upplever att de inte får respekt från patienter och 
att det påverkar deras uppfattning om patienterna (Westin och Danielson, 2006). Frågan är 
då: Kan sjuksköterskor kräva respekt från patienterna? Vill de ha respekt för sin profession 
eller som människor? Sjuksköterskor kan möjligen kräva respekt för professionen från 
kollegor och överordnade. I relationen med patienterna befinner sig sjuksköterskor redan i 
överläge på grund av sin profession, en obalans som inte kan påverkas. Genom att 
sjuksköterskor visar respekt för patienterna kan maktbalansen i den mellanmänskliga 
relationen utjämnas och bägge parterna kan få respekt som människa. Detta 
förhållningssätt är välgörande för både patienter och sjuksköterskor.

Kommunikation

Travelbee (2006) skriver om vikten att upprätta en relation mellan sjuksköterskor och 
patienter. Sjuksköterskor ska skapa förutsättningar för patienter att öppna sig och kunna 
tala fritt om sina problem. Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) visar 
att patienter upplever att det är lättare att tala om de kan känna sig trygga i omgivningen 
och om sjuksköterskor visar att de bjuder in till kontakt och detta underlättar skapandet av 
relationen. Denna studies resultat visar dock att många sjuksköterskor undviker kontakt 
med patienter med psykisk ohälsa. Detta gör de för att de känner rädsla för att komma för 
nära patienterna och bli för påverkade och involverade. De vill hålla en distans, det vill 
säga de undviker att bli för engagerade. Det är rimligtvis så att sjuksköterskor också har 
gränser för hur mycket de orkar utsätta sig för påfrestningen det innebär att möta 
patienterna. Engagemang kräver energi och sjuksköterskor ska räcka till för många 
patienter under arbetstiden, samtidigt som de också ska kunna vara lediga från arbetet och 
verkligen kunna återhämta sig under denna ledighet. På grund av att sjuksköterskorna
ibland har svårigheter att orka blir de rädda för att engagera sig. Rädsla för patienter kan 
göra att sjuksköterskorna undviker ögonkontakt eller bara pratar ytligt med patienter i tron 
om att distansen kan skydda dem. Men det är snarare tvärtom, att distansen kan göra 
situationen farligare eftersom beteendet hos den ena ofta speglas av den andre. Många 
patienter med psykisk ohälsa kan också bli provocerade av ett alltför undfallande 
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bemötande från sjuksköterskan, vilket kan leda till våldsamma reaktioner hos patienter, 
kanske i ett försök att nå fram. Det är viktigt att observera sitt eget kroppsspråk eftersom 
det talar så tydligt. Om munnen säger en sak och kroppen en annan blir budskapet 
motstridigt. 

I denna studie har fysisk beröring placerats under kommunikation efter som det också är ett 
sätt att tala till patienter. Resultatet visar att fysisk beröring kan upplevas som komplicerat 
på grund av sexuell laddning. Män som var sjuksköterskor var rädda för att deras beröring 
skulle tolkas som sexuella inviter eller krav. Det kunde leda till att deras beröring blev
opersonlig och stel och därmed inte var vårdande. 

Kompetens

Temat kompetens visar tydligt att behovet av utbildning är stort bland sjuksköterskorna.
Sjuksköterskors arbete ska utgå från evidensbaserad kunskap. Resultatet visar dock att 
sjuksköterskorna formar sitt agerande utifrån sina känslor och erfarenheter de tar del av 
från kollegor. Sjuksköterskorna efterfrågar både utökad grundutbildning och kontinuerlig 
utbildning under arbetets gång. Kunskap lägger naturligtvis en god grund för förståelsen 
för psykisk ohälsa och kan ge upplysning om förväntat beteende hos patienter. Det kan 
dock ge en stereotyp uppfattning som inte är individanpassad och därför inte tillämplig på 
alla patienter med psykisk ohälsa. Därför är sjuksköterskors egen erfarenhet och personliga 
egenskaper stora delar av kompetensen när det gäller bemötandet. Reed och Fitzgerald 
(2005) visar att sjuksköterskorna som fått möjlighet till stöd av erfaren personal upplever 
att de i större utsträckning kan betrakta omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa 
positivt. Sjuksköterskor behöver både evidensbaserad kunskap och personlig erfarenhet 
som stöd i bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. Detta visar även en studie av 
Furåker och Nilsson (2009). Den sjuksköterskeutbildning som bedrivs idag i Sverige 
omfattar dock endast en liten del psykiatrisk utbildning. För att få mer utbildning inom 
detta område krävs en särskild vidareutbildning. Eftersom patienter med psykisk ohälsa 
ökar i samhället och dessutom kräver större resurser vid omvårdnad, krävs också större 
kunskaper hos sjuksköterskor. Därför bör sjuksköterskeutbildningen innehålla mer 
psykiatrisk utbildning, både teoretisk och praktisk. Den behöver också vara inriktad på 
omvårdnad och inte bara patofysiologi. Skolan kan inte förlita sig på att alla 
sjuksköterskestudenter konfronteras med psykiatrisk omvårdnad under den praktik som 
erbjuds under utbildningen. 

Arbetsmiljö

Omkring hälften av artiklarna i datamaterialet handlar om arbetsmiljörelaterade problem. 
Det beror troligen till stor del på brist på resurser och tid. Detta är ett vanligt 
förekommande problem som inte bara påverkar bemötandet av patienter med psykisk 
ohälsa. Detta framkommer också i en studie av Austin, Bergum och Goldberg (2003).
Tillgång till personal och pengar regleras ofta på politikernivå och det är svårt för 
sjuksköterskor att själva påverka situationen. Författarna menar att med en stark ledning
skulle arbetet kunna planeras bättre och ge utrymme för den tid som sjuksköterskor skulle 
vilja ge patienterna. Denna studies resultat visar dock att ledningen inte alltid erbjuder stöd 
till sjuksköterskorna och att de till och med anklagar sjuksköterskorna för att vara orsak till 
att patienter reagerar våldsamt. Enligt en studie av Eriksson och Saveman (2002) är trycket 
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från ledningen högt på sjuksköterskorna att förkorta omvårdnadstiden. I resultatet 
beskriver också sjuksköterskorna att de inte har stöd i arbetsgruppen. Frågan är dock om 
sjuksköterskor verkligen uttrycker ett behov av hjälp från ledningen. Ett tyst missnöje kan 
ibland vara svårt att uppfatta, speciellt när enhetschefer ansvarar för stora områden och 
inte alltid finns på plats på avdelningen. Enligt resultatet är sjuksköterskornas egen 
reaktion på stress och missnöje i arbetet att de själva blir sjuka. Således påverkar 
sjukskrivningarna också tillgången på personal och ökar stressen på de sjuksköterskor som 
fortfarande arbetar. Om de sjuksköterskor som mår dåligt kan fångas upp i tid bevarar man 
både resurser och kompetens på arbetsplatsen.  Detta är frågor att lyfta på arbetsplatsträffar 
och medarbetarsamtal. För de som ändå blir sjukskrivna från arbetet är det viktigt med 
återkoppling till arbetsplatsen för att känna lust att komma tillbaka. 

Coping

Med coping menas de mentala strategier en individ tar till för att hantera en stressfylld 
situation (Jahren Kristoffersen, 2005). Många av de strategier som sjuksköterskorna 
använde sig av enligt resultatet diskuteras under rubriken Omvårdnadsetik. Detta eftersom 
författarna anser att dessa strategier orsakar att sjuksköterskorna bryter mot de etiska 
principerna. Eriksson och Saveman (2002) beskriver att sjuksköterskor upplevde 
frustration över att inte kunna upprätta omvårdnadsrelationen till patienterna. När de inte 
kunde förstå patienterna tog de ibland till tvång eller valde istället att ignorera dem. Detta 
beteende beskrivs också i denna studies resultat. Många sjuksköterskor upplevde skam 
över sitt eget beteende. Genom att prata med kollegor om sina upplevelser kan de få stöd 
och de upptäcker att de inte är ensamma om att känna som de gör. Omedvetna känslor hos 
sjuksköterskor, som ändå påverkar deras beteende kan komma fram och bearbetas när en 
grupp samlas och diskuterar. Vatne, Bjornerem och Hoem (2009) iscensatte ett rollspel där 
sjuksköterskorna fick uppleva hur patienter blev kränkta av sjuksköterskornas bemötande. 
De deltagande upplevde rollspelet som mycket obehagligt eftersom deras eget beteende 
exponerades. De uttryckte att deras tidigare arbete inte var bra nog och att de nu var osäkra 
på hur de skulle arbeta i fortsättningen (a a). Vid denna typ av åskådliggörande är viktigt 
att en uppföljning görs. Sjuksköterskor måste få chansen att med hjälp av handledning 
hitta nya arbetssätt utifrån den insikt de når genom rollspelet. Om de lämnas utan 
uppföljning kan resultatet bli försämrat bemötande på grund av den osäkerhet de upplever 
efter rollspelet. Sjuksköterskor behöver hjälp att våga visa känslor och våga engagera sig 
på arbetet, utan att för den skull ta med sig arbetet hem och låta det påverka dem på ett 
djupare plan. 

Slutsats 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna inte kan bemöta patienter med psykisk ohälsa 
enligt omvårdnadens etiska principer. Det finns ett stort behov av att förändra utbildningen
för att ge sjuksköterskorna stöd och kunskap. När sjuksköterskorna känner sig otrygga 
påverkas de negativt och de vill undfly situationen istället för att lösa den, vilket orsakar
ett vårdlidande för patienterna. Sjuksköterskorna använder olika strategier för att hantera 
sina känslor och upplevelser, de försvarar sig mot de angrepp de upplever. I och med detta 
beteende bryter sjuksköterskorna mot de etiska principer som ligger till grund för hela 
professionen. Sjuksköterskorna behöver mer stöd från kollegor och ledning.
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Implikation

Denna studie kan göra sjuksköterskor uppmärksamma på hur de påverkas i sitt bemötande 
av patienter med psykisk ohälsa. Den kan läsas av både sjuksköterskor i klinisk 
verksamhet, men också av ledningen för att skapa förståelse för omvårdnad vid psykisk 
ohälsa. Författarna till denna studie föreslår följande åtgärder för att åtgärda de problem 
som beskrivs i resultatet ovan:
- grundutbildningen behöver kompletteras med omvårdnad vid psykisk ohälsa, både 

teoretiskt och praktiskt
- det behövs förbättrad handledning för sjuksköterskor tillsammans med oberoende part
- sjuksköterskor behöver hjälp att uppmärksamma sitt eget beteende
- kontakten inom arbetsgruppen och med ledningen behöver förbättras
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- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej                 
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