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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som förekommer i alla åldrar och har stora 

konsekvenser för individens livskvalitet. En problematisk aspekt med psykisk ohälsa är att det 

är ett stigmatiserat hälsoproblem i samhället. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter 

för patienter med psykisk ohälsa att ha kontakt med hälso- och sjukvården. Den somatiska 

akutmottagningen fokuserar på fysiska skador och sjukdomar. Vården upplevs därför som 

otillräcklig för patienter med psykisk ohälsa. 
 

Syfte: Syftet var att undersöka hur vuxna patienter med psykisk ohälsa upplever att de blir 

bemötta av sjuksköterskor när de söker vård på en akutmottagning, oavsett om kontaktorsaken 

relateras till fysiska eller psykiska besvär.  

 

Metod: En litteraturstudie baserad på 13 empiriska artiklar. Databaserna som användes vid 

datainsamlingen var PubMed och PsycINFO. Artiklarna genomgick en innehållsanalys. Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori utgjorde studiens teoretiska referensram.  

 

Resultat: Fem kategorier identifierades som beskriver upplevelser av sjuksköterskors 

bemötande på akutmottagning hos patienter med psykisk ohälsa. Kategorierna var: positiva 

upplevelser, upplevda brister, individens svårigheter, yttre påverkande faktorer samt önskemål 

för ett likvärdigt bemötande. De mest problematiska aspekterna i sjuksköterskornas 

bemötande ansågs vara ett bristande engagemang och ett fördömande beteende. Fysisk hälsa 

ansågs också vara viktigare än psykisk hälsa.  

 

Slutsats: Det finns brister i sjuksköterskornas bemötande av personer med psykisk ohälsa på 

akutmottagningar. Problematiken ligger i stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Därför krävs 

ny forskning och mer kunskap för att uppmärksamma och hitta lösningar på de brister som 

finns.  

 
Nyckelord  

Psykisk ohälsa, akutmottagning, patientupplevelse, bemötande.  

  
 
 



 
ABSTRACT 
 
Background: Mental health is a public health problem that could be found in different ages 

and has big consequences for the individual´s quality of life. One problematic aspect is the 

ongoing stigmatisation in the society. Previous research has shown difficulties for mental 

health patients to have contact with health care facilities. In the emergency department, the 

physical illness is a priority. Therefore, the health care is perceived as insufficient for patients 

with mental health problems.  
 

Aim: The aim of this study was to explore the experiences of adults with mental health issues, 

regardless of the nature of the health seeking reason, and how they perceive that they get 

treated by the nurses in the emergency departments.  

 

Method: It´s a literature research based on 13 empirical articles. The databases that has been 

used to find relevant articles was PubMed and PsycINFO. A content analysis was made on the 

articles. Joyce Travelbees nursing theory was used as a theoretical framework for this study. 

 

Result: Five categories was identified explaining experiences of nurses´ treatment in the 

emergency department among patients with mental health issues. The catagories were: 

positive experiences, perceived shortcomings, individual difficulties, external impact factors 

and requests for equal treatment. The most problematic aspects of the nurses´ patient 

treatment were lack of involvement and a judgemental behavior. Physical health was also 

considered as more important than mental health.  

 

Conclusion: Shortcomings were found in the nurse´s treatment of patients with mental health 

issues in the emergency departments. The problematic factor is the stigmatisation of mental 

health. For that reason, new research and more knowledge is required to highlight and find 

solutions to the problem.  
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BAKGRUND  
 
Psykisk ohälsa  
 
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som förekommer i alla åldrar och har stora 

konsekvenser för individens livskvalitet (Patel, 2014). Idag uppskattas mellan 20 till 40 

procent av befolkningen leva med psykisk ohälsa. I begreppet psykisk ohälsa inkluderas allt 

från allvarligare sjukdomstillstånd som till exempel psykossjukdomar till lindrigare psykiska 

besvär som sömnproblem, oro och ångest. Endast tre till fyra procent av de individer som har 

psykisk ohälsa söker psykiatrisk vård för sina besvär, trots att psykisk ohälsa är den vanligaste 

orsaken till många och långa sjukskrivningar tillsammans med ökade sjuk- och 

aktivitetsersättningar (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). En sammanställande rapport 

som Världshälsoorganisationen har genomfört i 24 olika länder runt om i världen, lyfter fram 

ett flertal olika hinder som står i vägen för personer med psykisk ohälsa och deras kontakt 

med hälso- och sjukvården. Rapporten visar bland annat på att individerna själva inte 

upplever att de är i behov av sjukvård, samt att det finns svårigheter i mötet och i 

kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Det leder till att kontakten med 

hälso- och sjukvården inte alltid fungerar (Andrade et al., 2014).  

 

Stigmatisering 
 
En problematisk aspekt med psykisk ohälsa är att det är ett stigmatiserat hälsoproblem i 

samhället som ofta leder till diskriminering. Det som ligger till grund för det är bland annat 

bristfälliga kunskaper och svårigheter att skilja på psykiska sjukdomar. Det kan skapa 

fördomar och förutfattade meningar, till exempel att personer med psykisk ohälsa är 

oförutsägbara, farliga eller våldsbenägna (Socialstyrelsen, 2017). Det råder även 

stigmatisering inom hälso- och sjukvården. Det orsakar bland annat skillnader mellan olika 

patientgrupper. Ett exempel är möjligheten till att få behandling för psykisk sjukdom, vilket 

skiljer sig åt gentemot somatiska sjukdomar som till exempel diabetes eller allergi 

(Allgulander, 2014). Personer med psykisk ohälsa får också sämre behandling för somatiska 

besvär än övriga befolkningen (Socialstyrelsen, 2017). Stigmatiseringen kan orsaka ett flertal 

hinder i vardagen för personer som drabbats av psykisk ohälsa, till exempel att söka och 

upprätthålla en god kontakt med vården (Schomerus et al., 2018). Enligt Arboleda-Flórez och 
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Stuart (2012) finns ett tydligt samband mellan stigmatiseringen och försämrad livskvalitet för 

personer med psykisk ohälsa. De professionella system som byggts upp inom hälso- och 

sjukvården för att stödja patientgruppen nedvärderas och anses inte lika prioriterat som 

somatisk vård (Arboleda- Flórez & Stuart, 2012). Andrade och medarbetare (2014) förklarar 

att personer som söker vård för sin psykiska ohälsa upplever att de inte fått den hjälp de 

behöver och att de därmed tappar förtroendet för hälso- och sjukvården. 

 

Att mäta patientupplevelser 
 
Kamra, Singh och Kumar De (2015) syftar på att det finns olika faktorer som kan inverka på 

resultatet när patientupplevelser studeras. Till exempel kan information från läkare, 

administrativa procedurer och bemötandet från personalen påverka förväntningen och i 

slutändan ge positiv eller negativ upplevelse av vårdbesöket (Kamra et al., 2015). Dessutom 

har tillfredställelse olika innebörd för olika individer för att det bland annat påverkas av 

trosuppfattningar, värderingar, uppfattningar och tidigare erfarenheter (Lee, Chang & Chao, 

2007). Det kan därför vara problematiskt att utföra studier där individers förväntan eller 

tillfredställelse skall beskrivas (Kamra et al., 2015). Enligt Aharony och Strasser (1993) har 

patienters nivå av tillfredställelse en viktig betydelse för upplevelsen av kvaliteten av den 

givna vården. Det finns ett samband mellan patienters tillfredställelse med vården och de 

patienter som väljer att återkomma till hälso- och sjukvården upprepade tillfällen (Aharony & 

Strasser, 1993).  

 

Att söka vård på akutmottagning 
 
Under det senaste decenniet har ett flertal studier genomförts gällande överbelastade 

akutmottagningar. Överbelastad akutsjukvård innebär också få vårdplatser och förlängda 

väntetider (Moskop, Sklar, Geiderman, Schears & Bookman, 2009). Bristen på vårdplatser 

ökar patienters och anhörigas missnöje när det gäller omhändertagandet på akutmottagningen 

(Jayaprakash, O´Sullivan, AhMedicine & Lotifpour, 2009). Det påverkar även 

mortalitetsantalet, antal dagar patienterna är inskrivna, hur många medicinska fel som begås 

samt förekomst av bieffekter för patienterna. Det bidrar också till höga vårdkostnader för 

sjukhusen (Singer, Thode, Viccellio & Pines, 2011).  

Sjuksköterskan använder sig av riktlinjer för att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt inom 
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hälso- och sjukvården. De etiska koderna sammanfattas inom fyra områden och går under 

benämningen International Council of Nurses (International Council of Nurses [ICN], (2017). 

Ett av dessa områden innebär att sjuksköterskan har ett gemensamt ansvar, tillsammans med 

samhället, att hjälpa och tillgodose insatser som stödjer hälsa och sociala behov hos 

allmänheten. Ett ökat stöd är speciellt viktigt för sårbara grupper i befolkningen (ICN, 2017), 

där personer med psykisk ohälsa inkluderas (Skärsäter, 2013). Personer med psykisk ohälsa 

har inte alltid positiva upplevelser av vården. Konsekvensen av det är upprepade patientbesök 

på grund av att patienterna inte får den hjälp de behöver. Det bidrar till ökad press på 

akutmottagningen (Adams & Nielson, 2012). Det kan därför vara ansträngande för både 

patienter och personal vid omhändertagandet (Slade, Dixon & Semmel, 2010). Det blir 

märkbart när patienter med psykisk ohälsa genomgår triage- processen på akutmottagningen 

(Roscoe, Eisenberg & Ford, 2016). Triage är ett verktyg som systematiserar 

omhändertagandet av patienter. Syftet är att identifiera vilka patienter som är i störst behov av 

vård och som därmed ska prioriteras först (Sands et al., 2014). Roscoe och medarbetare 

(2016) beskriver de tre mest väsentliga delarna i triage-processen som består av kliniska 

observationer, vitala parametrar och verbal information. Observationer och intervjuer visar att 

de sjuksköterskor som utför triage- processen gör antaganden gällande patienters trovärdighet. 

Patienternas verbala information tas inte på lika stort allvar som vitalparametrarna och de 

kliniska observationerna. Sjuksköterskor beskriver att de ofta litar på sin intuition och 

magkänsla när de bedömer patienterna. Akutmottagningens huvudfokus ligger på fysiska 

skador och sjukdomar, triage- processen upplevs därför som underdimensionerad för patienter 

med psykisk ohälsa (Roscoe et al., 2016). Sands och medarbetare (2014) förklarar 

svårigheten, att utifrån triage- systemet bedöma den akuta situationen för personer med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna som genomför triage- processen har svårt att bedöma 

allvarlighetsgraden av psykiska symtom. Sjuksköterskorna identifierar tecken på psykisk 

ohälsa men problematiken finns i omhändertagandet av patienten. En otillräcklig triage- 

process resulterar i att sjuksköterskorna behöver förlita sig på sin egen kunskap samt tidigare 

erfarenheter gällande psykisk ohälsa (Sands et al., 2014). Morphet och medarbetare (2012) 

har identifierat ett behov av förbättringsåtgärder på akutmottagningar när det gäller 

bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. De problemområden som kartlagts är bland 

annat prioritering av patienterna, miljön på mottagningen, väntetiderna samt beredskapen för 

individer med akuta, psykiska hälsoproblem (Morphet et al., 2012).  
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Teoretisk referensram 
 
Joyce Travelbee beskriver (i Kristoffersen, 2006) i sin omvårdnadsteori, att människors hälsa 

påverkas av kulturen och samhället på grund av att uppfattningen av sjukdom och lidande ser 

olika ut runt om i världen. Människan är en unik person med personliga och utmärkande drag 

och att det är individens egna uppfattningar som ligger till grund för eventuella reaktioner 

eller beteenden som uppstår. Hälsa och sjukdom kan enligt Travelbee uppfattas olika 

beroende på individ. Omvårdnadsteorin betonar vikten av interaktion mellan sjuksköterska 

och patient för att skapa en god vård och stödja patientens upplevelser vid sjukdom. Travelbee 

anser att alla är människor oavsett om man har en yrkesprofession eller är patient/anhörig. 

Försöker sjuksköterskan förstå patientens upplevelser kan mellanmänskliga relationer skapas 

och på det sättet förebygga sjukdom och främja hälsa. En mellanmänsklig relation innebär 

således att individer i mötet med varandra ses som likvärdiga. Kommunikation utgör ett av de 

viktigare redskapen vid etablerandet av en mellanmänsklig relation. Det skapar ett 

sammanhang där känslor och tankar kan förmedlas till varandra, både verbalt, med 

kroppsspråk och beröring. Kommunikation belyser det unika för patienten, vilket ger en bild 

av hur omvårdnaden bäst kan genomföras av sjuksköterskan (Kristoffersen, 2006).   

 
Problemformulering 
 
Personer med psykisk ohälsa har svårigheter att hålla en god kontakt med hälso- och 

sjukvården (Schomerus et al., 2018). Skärsäter (2013) beskriver att sjuksköterskan har en 

viktig uppgift i vården för personer med psykisk sjukdom. I likhet med Travelbees 

omvårdnadsteori gäller det framförallt i upplevelser av hälsa och livskvalitet (Kristoffersen, 

2006). I samråd med patienten ska vården utformas på ett sätt som gör att välmående främjas 

både känslomässigt och praktiskt. En av de första instanserna som personer med psykisk 

ohälsa kommer i kontakt med en sjuksköterska är när de söker vård på en somatisk 

akutmottagning (Skärsäter, 2013). Det är därför av intresse att vidare studera mötet som sker 

på akutmottagningen och hur patienterna upplever bemötandet, med hänsyn till den rådande 

stigmatiseringen.  
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Syfte 
 
Syftet var att undersöka hur vuxna patienter med psykisk ohälsa upplever att de blir bemötta 

av sjuksköterskor när de söker vård på akutmottagning, oavsett om kontaktorsaken beror på 

fysiska eller psykiska besvär.  

 

Frågeställningar 
 
Hur upplever vuxna patienter med psykisk ohälsa sjuksköterskors bemötande på 

akutmottagningen? 

 

Vilka faktorer kan påverka mötet mellan patient och sjuksköterska på akutmottagningen? 

 

METOD 
 
Design 
 
För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie. Anledningen till valet av design var att få en 

uppfattning om det rådande forskningsläget samt se behov av vidare forskning. Det var av 

intresse då utvecklingen inom hälso- och sjukvården har gått snabbt framåt och vikten av att 

arbeta evidensbaserat har fått större betydelse (Rosén, 2017). I samband med att forskningen 

inom omvårdnaden ökade fanns det ett större behov av en genomgång av den samlade 

litteraturen för att skapa en översikt av det rådande forskningsläget. I slutändan skulle det 

kunna appliceras i det kliniska arbetet och bidra till evidensbaserad omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2015).   

 

Sökstrategi 
 
Urval av databaser 
 
Vid inhämtandet av litteratur användes databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl. Cinahl 

gav inget resultat och valdes därför bort. De sökord som användes var ”adult”, “attitudes”,  

“attitudes to mental health”, “client perspective”, “emergency department”, “emergency 

service, hospital”, “emergency care”, “experiences of emergency department”, “mental 

health”, “mental illness”, “mental health or mental illness”, “mental illness or mental health or 
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mental disorder”, “mental health care”, “psychological first aid”, “psychiatric care”, 

“qualitative”, “qualitative research”, “satisfaction”, “social support”, “service users” och 

“stigma”.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Kriterier för att de vetenskapliga artiklarna skulle inkluderas var att de skulle vara kvalitativa 

empiriska studier som var godkända av en etisk kommitté samt att det skulle vara 

referentgranskade. De skulle vara publicerade mellan år 2006 – 2018 för att bli inkluderade. 

Deltagarna i studierna skulle vara 18 år eller äldre samt besväras av psykisk ohälsa. Studierna 

skulle behandla patientens upplevelse av sjuksköterskors bemötande på akutmottagning. 

Psykiatriska akutmottagningar exkluderades. Studier utgivna på annat språk än engelska 

valdes bort.  

 

Tillvägagångssätt 
 
Vid datainsamlingen användes Forsberg och Wengströms (2015) urvalsprocess som mall till 

valet av artiklar. Urvalsprocessen innebar att utifrån det valda syftet skapa MeSh-termer som 

kombinerades för att ge specifika träffar. Titlarnas relevans till syftet avgjorde om artikelns 

sammanfattning skulle läsas. De artiklar där sammanfattningarna hade betydelse för 

litteraturstudien lästes igenom (Forsberg & Wengström, 2015). Utifrån de lästa artiklarna 

valdes 23 artiklar ut för kvalitetsgranskning eftersom de svarade på litteraturstudiens syfte. 

Tio antal artiklar valdes bort, varav tre på grund av låg kvalitet och sju för att de inte 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Se tabell 1 för översikt av databassökning.  
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Tabell 1. Översikt av databassökning.  

Datum: Databas: Sökord (MeSh-termer): Antal 

träffar: 

Lästa titlar: Lästa 

abstract: 

Kvalitets-

granskade 

artiklar:  

Inkluderade 

artiklar: 

180910 PubMed #1 Emergency department AND mental 

health AND clients perspective 

46 46 15 3 0 

180910  #2 

Emergency care AND satisfaction AND 

qualitative AND (mental health OR 

mental illness) 

46 46 16 7 4 

180910  #3  

Mental illness AND experiences of 

emergency department AND qualitative 

research 

46 46 15 4 3 

180918  #4 

Mental health AND emergency service, 

hospital AND social support 

219 219 30 1 1 

180910 PsycINFO #1 Emergency department AND attitudes 

AND (mental illness OR mental health 

20 20 9 2 1 
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OR mental disorder) AND client 

perspective 

180910  #2 

Emergency department AND psychiatric 

care AND stigma 

20 20 6 2 0 

180919  #3  

Mental health care AND qualitative AND 

emergency department AND adult 

 

 

54 54 20 2 2 

180921  #4 

emergency department AND 

psychological first aid 

34 34 8 1 1 

180921  #5 

attitudes to mental health AND 

emergency care AND service users AND 

emergency department 

26 26 9 1 1 
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Bearbetning & Analys  
 
Kvalitetsanalys 
 
Vid analys av artiklarnas kvalitet användes en granskningsmall för kvalitativ 

forskningsmetodik (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 

Granskningsmallen användes för att värdera de vetenskapliga artiklarnas syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat med hjälp av kryssfrågor. Utifrån svarsalternativen ja, nej, 

oklart och ej tillämpligt uppfyllde artikeln låg, medelhög eller hög kvalitet. Författarna 

arbetade fram ett poängsystem för att systematisera kvalitetsgranskningen. För att en artikel 

skulle uppnå en viss kvalitet poängsattes därför antalet ”Ja” med ett poäng, där maxpoängen 

blev 21. Låg kvalitet gav 0-10 poäng, medelhög kvalitet 11-16 poäng och hög kvalitet 17-21 

poäng. Endast de artiklar som uppnådde medelhög eller hög kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien. Författarna kvalitetsgranskade 12 respektive 11 artiklar vardera. Därefter 

diskuterades den uppnådda kvaliteten mellan författarna. De artiklar som uppnådde medelhög 

eller hög kvalitet granskades på nytt för att båda författarna skulle vara överens om kvaliteten. 

Det slutgiltiga resultatet i litteraturstudien innehöll 13 kvalitetsgranskade artiklar. Artiklarna 

presenterades i en översiktstabell (se tabell 2 i bilaga 1).     

 

Resultatanalys 
 
De inkluderade artiklarnas resultat analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) analysprocess. Det innebar att textens meningsbärande enheter valdes ut 

och därefter kondenserades ned till enheter som delades upp till koder. Utifrån koderna 

bildades kategorier som var kopplade till syftet. Kategorierna blev övergripande, därför 

utformades subkategorier för att tydliggöra presentationen av resultatet (Graneheim & 

Lundmans, 2004). Författarna valde att översätta de meningsbärande enheterna till svenska 

för att underlätta utformandet av kategorierna. Se tabell 3 för ett exempel från 

analysprocessen.  
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Tabell 3. Exempel från analysprocessen. 

 

Etiska överväganden  
 
Vid kvalitetsgranskningen av de valda studierna genomfördes en samtidig etisk övervägning. 

Det framgick tydligt i de inkluderade artiklarna att de blivit godkända av en etisk kommitté. 

Ett etiskt övervägande är väsentligt i all vetenskaplig forskning då det är till för att skydda 

deltagarna i undersökningarna (Forsberg & Wengström, 2015). Det är viktigt att individen 

prioriteras före samhället och vetenskapen för att en studie ska bli godkänd. Därför har 

mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och människovärdet beaktats vid etikprövningen 

(CODEX, 2018).  

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
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RESULTAT 
 

Fem kategorier identifierades som beskriver upplevelser av sjuksköterskors bemötande på 

akutmottagning bland patienter med psykisk ohälsa. Kategorierna var: positiva upplevelser, 

upplevda brister, individens svårigheter, yttre påverkande faktorer samt önskemål för ett 

likvärdigt bemötande. Subkategorier till rubriken ”upplevda brister” var: otillräckligt 

engagemang, ensamhet, tidsbrist, nedprioriteringar samt fördömande beteenden. Kategorin 

”yttre påverkande faktorer” inkluderade subkategorierna: väntetider, miljö och vårdsystem. 

Artiklarna som resultatet baserades på hade en metod med kvalitativ ansats. 

Undersökningsgruppen i artiklarna bestod av patienter på somatiska akutmottagningar. Vid 

kvalitetsgranskningen uppnådde artiklarna främst medelhög kvalitet. Två av de inkluderade 

artiklarna uppnådde hög kvalitet då författarnas kunskapsmässiga förförståelse togs i 

beaktning samt att de hade ett mer välformulerat textinnehåll.  

 

Positiva upplevelser  
 
Ett antal patienter upplevde att de fick god service under sina besök på akutmottagningen. 

Personalen beskrevs som snäll, vänskaplig och hjälpsam (Harrison, Mordell, Roesch & Watt, 

2015). Patienterna kände sig även omhändertagna och respekterade som individer av 

personalen (Olive, 2016). Patienter uttryckte sig positivt överraskade över att få möjligheten 

att prata med någon när de kom till akutmottagningen. De hade förväntat sig att bli 

”inspärrade” på en psykiatrisk avdelning på grund av sin psykiska ohälsa (Eales, Callaghan & 

Johnson, 2006). I likhet med det uppskattade patienter att personal hade möjlighet att lyssna 

på patienten (Bergmans et al., 2009; Olive, 2016). Det ansågs också värdefullt att få stöd från 

någon med liknande erfarenheter som patienten själv (Kahan et al., 2016). Enligt Wand, 

D`Abrew, Acret och White (2015) fanns det ett behov av en sjuksköterska med kunskap 

inriktad på psykiatri på akutmottagningen. De deltagande patienterna var nöjda med det 

bemötande de fick från den psykiatriinriktade sjuksköterskan när de sökte vård för sin 

psykiska ohälsa. De fick ett bättre intryck av att söka vård på akutmottagningen och 

uppskattade att sjuksköterskan tog sig tid att lyssna och prata med dem. 

Psykiatrisjuksköterskan upplevdes ha mer ingående kunskap för att tillgodose patientens 

behov. På det sättet kunde ett utökat stöd ges på akutmottagningen. Det fanns någon som 

kunde hjälpa patienten att formulera sina behov. I vissa fall kände psykiatrisjuksköterskan 
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redan till patienten som sökte vård vilket underlättade för patienten då den inte behövde 

upprepa sin sjukdomshistoria vid varje besök (Wand et al., 2015). Ett liknande resultat 

framkom i en annan studie där en ny form av triage-process användes, vilket resulterade i att 

patienter med psykisk ohälsa fick ett mer individualiserat stöd på akutmottagningen samt en 

effektivare vistelse (Coristine, Hartford, Vingilis & White, 2007). Det viktigaste för en positiv 

upplevelse på akutmottagningen var enligt patienter att bli betrodda och tagna på allvar. 

Möjligheten att kunna prata med en profession inom psykiatrin värderades högt (Eales et al., 

2006), samt att personalen bemötte och tillgodosåg deras behov (Vandyk, Young, MacPhee & 

Gillis, 2017).  
 

Upplevda brister 
 
Det fanns många olika brister för patienter med psykisk ohälsa när de sökte vård på 

akutmottagning (Cranwell, Polacxek & McGann, 2016; Harris, Beurmann, Fagien & Shattell, 

2015). Bristerna påverkade patienternas välmående och upplevelse av hälso- och sjukvården 

(Olive, 2016). 

 
Otillräckligt engagemang 
 
Enligt Cranwell och medarbetare (2016) fanns det en brist på kontinuitet bland personalen på 

akutmottagningen. Patienterna upplevde olika mycket engagemang beroende på vilken 

personal de träffade. Det påverkade helhetsupplevelsen av besöket på akutmottagningen. 

Patienter uttryckte att bristen på engagemang i mötet med personalen var stort. De gjorde att 

de kände sig utsatta istället för delaktiga i sin eventuella behandling (Cranwell et al., 2016). 

Känslor av utsatthet och isolering var något som även Olive (2016) beskrev när patienter 

besökte akutmottagningen vid en akut stressreaktion. Patienterna uttryckte samma känslor 

oavsett om de fått gott bemötande av personal eller hade anhöriga närvarande som stöd 

(Olive, 2016). Brist på empati är ett annat problem på akutmottagningen. Personalen ansågs 

använda ett rutinmässigt hanterande av patienterna, vilket minskade deras förståelse och 

engagemang för den enskilda individen (Cranwell et al., 2016). 

 
Ensamhet 
 
Känslan av ensamhet var en aspekt som påverkade upplevelsen för personer med psykisk 

ohälsa som sökte vård på akutmottagning. Flertal patienter beskrev en form av social isolering 
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som gjorde att de kände sig ensamma och utsatta (Kahan et al., 2016). Det problemet 

framträdde tydligt i samband med långa väntetider. En del patienter satt ensamma i flera 

timmar i väntan på till exempel en psykiatriker, vilket i sin tur orsakade svårhanterliga tankar 

hos patienten som i efterhand framkallade ångest. Samma känslor uppstod om ett avtalat möte 

med till exempel en personal inom psykiatrin uteblev (Harris et al., 2015). Personer som sökte 

vård på akutmottagningen beskrev en generell känsla av att inte vara välkommen (Kahan, et 

al., 2016). Det förklarade även Vandyk och medarbetare (2017), där upplevelsen var att 

sjuksköterskor uttryckte hur upptagna de var inför patienten. Det orsakade en känsla hos 

patienterna av att vara i vägen. Patienterna uttryckte upplevelsen av att inte vara omtyckta av 

sjuksköterskorna på akutmottagningen (Vandyk et al., 2017). Psykiska problem avfärdades 

och togs inte på allvar av akutmottagningens personal (Harrison et al., 2015).  

 

Tidsbrist 

Patienter såg personalens tidsbrist som ett problem vid deras besök på akutmottagningen, till 

exempel att personalen frekvent tittade på klockan (Harris et al., 2015). Det resulterade i att 

patienterna fick en känsla av att de inte var viktiga och att personalen inte brydde sig. 

Detsamma gällde personalens ögonkontakt, hade personalen dålig ögonkontakt upplevdes det 

som obekvämt. Dålig ögonkontakt innebar enligt patienter att de inte blev uppmärksammade 

och att deras behov inte tillgodoseddes. Att ställa frågor utan att ta reda på hur patientens 

kände upplevdes som fördomsfullt av patienterna. Fördomarna relaterades till deras psykiska 

ohälsa eller de handlingar som utförts på grund av den, som till exempel självmordsförsök 

eller självskadebeteende (Harris et al., 2015). Andra svårigheter på akutmottagningen för 

personer med psykisk ohälsa var bland annat den stressade personalen (Wand et al., 2015), att 

viktiga problem förbisågs (Eales et al., 2006), uteblivet stöd (Olive, 2016) samt att 

handläggningen var för snabb vilket resulterade i att patienterna ofta lämnade 

akutmottagningen utan någon fortsatt plan (Vandyk et al., 2017). I vissa fall blev patienter 

avvisade från akutmottagningen innan de var stabiliserade eller tvingades lämna mitt i natten 

utan möjlighet att ta sig hem. Den formen av behandling från personalen resulterade i några 

fall att patienters psykiska ohälsa blev försämrad och ett självdestruktivt beteende uppstod. 

Det kunde i sin tur öka behovet av ytterligare besök på akutmottagningen (Vandyk et al., 

2017).  
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Nedprioriteringar 
 
En brist som fanns i mötet på akutmottagningen var skillnaden hur olika individer bemöttes. 

Personer som uppvisade tydliga symtom på psykisk ohälsa, till exempel vid psykoser, fick 

snabbare hjälp än de som hade inga eller diffusa symtom. Patienterna upplevde att en fysisk 

åkomma utöver den psykiska gjorde besöket till akutmottagningen mer godtagbart. Hjälpen 

från personalen upplevdes då som bättre än om patienten sökte vård endast för sin psykiska 

ohälsa (Vandyk et al., 2017). Stödet från akutmottagningen ansågs vara bristfälligt om det tog 

för lång tid innan patienterna fick hjälp för att kunna tillgodose sina behov. Det fanns en 

känsla hos patienterna att inte få hjälp i tid, att de behövde hamna i en krissituation innan de 

blev stöttade av personalen (Cranwell et al., 2016).         

 

Fördömande beteenden 
 
Enligt Olive (2016) framgick det att det fanns en känsla av otrygghet hos patienter på 

akutmottagningen. Patienter uttryckte att de kände sig iakttagna av andra människor och att de 

därmed blev dömda för sitt psykiska tillstånd (Olive, 2016). Enligt patienter dömde även 

sjuksköterskorna deras beteenden och var därför en bidragande faktor till en negativ 

interaktion (Vandyk et al., 2017). Ett exempel på ett fördömande beteende var att bli konstant 

övervakade av personalen. Patienterna upplevde att de blev bemötta som att de var ”galna” 

och syftade på att personalen inte pratade med dem som om de vore vanliga människor 

(Harris et al., 2015). Harrison och medarbetare (2015) uttryckte patienters känslor av att bli 

dumförklarade av personalen. I detta fall syftade patienterna framförallt på läkarna och att de 

tittade på patienterna som att de inte hade någon aning om vad de pratade om (Harrison et al., 

2015). Patienter uttryckte också en upplevelse av att personalen på akutmottagningen ansåg 

att det inte fanns något de kunde göra för att hjälpa dem. Ett flertal patienter uttryckte att de 

känt sig dåligt bemötta på akutmottagningen på grund av respektlös personal. Oavsett vilken 

anledning patienten sökte vård för kände de att de blev påskyndande och att tiden som de fick 

med vårdpersonalen var för kort. Patienterna uttryckte att personalen ofta gjorde snabba 

antaganden om varför de sökte vård och att de därför fick ett oprofessionellt bemötande 

(Vandyk et al., 2016). Patienterna syftade på att bristen på engagemang hos personalen 

tillsammans med stigmatiseringen kring psykisk ohälsa bidrog till ett sämre bemötande. De 

kände sig bemötta som att de var mindre intelligenta på grund av sin psykiska ohälsa 

(Cranewell et al., 2016). Patienterna menade på att stigmatiseringen på akutmottagningen 
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också var en faktor till varför de inte ville söka vård över huvud taget (Olive, 2016). De 

beskrev sina besök på akutmottagning som ett svårt beslut men som det tryggaste alternativet 

för dem (Bergmans et al., 2009). 

 

Individens svårigheter  
 
Olive (2016) beskrev patienters svårighet att söka vård när de inte har förmågan att tänka klart 

i samband med en stressreaktion. Patienternas psykiska ohälsa påverkade deras förmåga att 

förstå och svara på de frågor som de möttes av vid triage- processen. De upplevde att 

sjuksköterskorna ville få svar på frågorna och att de inte tog hänsyn till att patienterna 

behövde mer tid på sig att svara på frågorna (Olive, 2016). Harris och medarbetare (2015) 

beskrev rutinsamtalen på akutmottagningen som en bidragande faktor till ökad stress för 

patienterna med psykisk ohälsa. Patienterna beskrev att de kunde svara på frågorna som 

ställdes om inte personalen pressade dem (Harris et al., 2015). Bergmans och medarbetare 

(2009) påvisade liknande resultat där patienterna beskrev sin psykiska ohälsa som en faktor 

som påverkade mötet med vården. Patienterna uttryckte svårigheten att tydligt förklara 

grunden till deras problem och vilken typ av vård de var i behov av (Bergmans et al., 2009). 

Harris och medarbetare (2015) förklarade att det fanns personer med psykisk ohälsa som var 

rädda att uttrycka sig fel när de besökte akutmottagningen. De kände sig stressade över att 

behöva tänka igenom det de ville ha sagt för att inte riskera att hållas kvar mot sin vilja. 

Patienterna syftade på de standardrutiner som fanns om personalen upplevde att patienterna 

var en fara för sig själva. De var därför rädda för att bli missuppfattade och att känna sig som 

en brottsling. Känslan av frihetsinkränkande var vanligt hos individer med psykisk ohälsa 

(Harris et al., 2015).  

 

Harris och medarbetare (2015) uttryckte att patienter med psykisk ohälsa uppfattade de 

vårdrelaterade rutiner som fanns på akutmottagningen annorlunda. Ett exempel var att en 

enkel rutin som att byta patientkläder kan vara en ångestframkallande faktor. Patienter 

framhöll att det var svårt att uttrycka känslor och upplevde att personalen inte hade någon 

förståelse till situationen (Harris et al., 2015). Olive (2016) beskrev också den psykiska 

ohälsan i sig som en faktor som påverkade patientens upplevelser av sin omgivning. Patienter 

syftade på att det fanns många ångesttriggande faktorer i väntrummets miljö som gjorde dem 

obekväma (Olive, 2016). I likhet med det kunde Han och medarbetare (2016) se att det var 
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utmanande för patienter med psykisk ohälsa att vänta på att få hjälp på akutmottagningen. 

Patienterna uppgav sig ha upplevt både fysiskt och psykiskt lidande under sitt besök. De 

kunde se att de främsta faktorerna som skapade en ökad ångest för patienterna var miljön, 

ovissheten om vad som skulle hända samt rädslan för att dö (Han et al., 2016). Den ökade 

stressen hos patienterna med psykisk ohälsa kunde också bidra till intrycket av att 

väntetiderna blev mycket längre än vad de egentligen var (Olive, 2016).  

 

Yttre påverkande faktorer  
 
Det fanns flera faktorer som påverkade patienters upplevelser av akutmottagningen (Harris et 

al., 2015). Yttre faktorer kunde även ge patienter ångest och göra dem obekväma (Olive, 

2016). 

 
Väntetider 

Ett flertal artiklar som använts i denna litteraturstudie har adresserat långa väntetider som en 

faktor till negativa upplevelser på akutmottagningen (Bergmans et al., 2009; Cranwell et al., 

2016; Coristine et al., 2007; Eales et al., 2006; Harris et. al, 2015; Harrison et al., 2015). Lång 

väntetid ledde också till att patienterna lämnade avdelningen innan de fick hjälp (Eales et al., 

2006). Patienter i Coristines och medarbetares studie (2007) förklarade att åtta till tio timmar 

väntetid inte var ovanligt men upplevde ändå en förbättring under de senaste åren. Eales och 

medarbetare (2006) beskrev att vänta mindre än två timmar var något positivt men att vissa 

patienter förväntar sig att det skulle gå fortare. Personer som sökte vård på akutmottagning på 

natten fick dessutom vänta mycket längre för att få hjälp (Eales et al., 2006). Patienterna 

beskrev ovissheten om hur länge man behövde vänta samt att behöva sitta ensam som negativt 

(Harris et al., 2015). 

 

Miljö 

Flera faktorer som påverkade patienters upplevelser fanns i miljön såsom: lukt av 

blekningsmedel, starkt ljus och ljud samt personalens uniformer som gav patienten negativa 

associationen till akutmottagningen. För några av patienterna påverkade det kalla, kliniska 

miljön till ökad ångest. Rädslor och minnen från tidigare negativa upplevelser identifierades 

av patienterna som en aspekt till svårigheten att besöka akutmottagningen. Personalens 

användande av medicinska termer gav patienter stress och förlust av kontroll. Patienterna blev 
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också stressade av förlusten av en privat sfär som bidrog till att de kände sig obekväma. Till 

exempel lämnandes dörrar eller gardiner öppna på grund av att patienterna med psykisk 

ohälsa inte skulle lämnas utan uppsyn från personalen. Frekvent tillsyn av personal sågs som 

en kränkning av integriteten, speciellt om personalen kom in i rummet utan att prata med 

patienten (Harris et al., 2015). Patienterna beskrev också problemet med att andra kunde 

överhöra som en brist på privat sfär (Coristine et al., 2007). 

 

Vårdsystem 

Wand, White, Patching, Dixon och Green (2011) tog upp missnöjet hos patienter gällande den 

bristfälliga uppföljningen av besöket, att personalen var stressad vid mötet samt att det fanns 

för få sängplatser för att kunna bli inlagd. Kahan och medarbetare (2016) beskrev patienters 

svårighet att navigera sig i vårdsystemet som en påverkande aspekt vid vårdmötet på 

akutmottagning. Det fanns många ställen att vända sig till för personer med psykisk ohälsa. 

Svårigheten var att veta hur de ska gå till väga och vad som var rätt för dem. Patienterna har 

också kontakt med flera olika vårdgivare som inte är medvetna om varandra (Kahan et al., 

2016).  Patienter med psykisk ohälsa uttrycker det som en förlust av kontroll och att 

akutmottagningen var den enda valmöjligheten för dem att få hjälp (Harris et al., 2015).  

 
Önskemål för ett likvärdigt bemötande 
 
Patienterna i flera studier kom med egna förslag på vad som kunde göras på 

akutmottagningarna för att besöken skulle bli bättre (Olive, 2016; Harrison et al., 2015; Wand 

et al., 2011; Poremski et al., 2016). Det handlade bland annat om att skapa en snabbare 

hjälpprocess, bättre omhändertagande av det emotionella (Olive, 2016) och tydligare riktlinjer 

för om och i sådana fall hur patienter skall informeras om eventuella tillstånd och 

behandlingar (Harrisson et al., 2015). Patienterna önskade också ett tydligare 

patientperspektiv i samband med omhändertagandet då upplevelsen var att deras egna 

perspektiv på situationen blev ignorerat (Harrisson et al., 2015). Personalen borde även arbeta 

utifrån ett personligt förhållningssätt (Wand, et al., 2011). Ett annat önskemål var att 

personalen skulle lyssna mer på patienten (Harrison et al., 2015). Patienterna upplevde att de 

behövde upprepa all sin sjukdomshistoria varje gång de sökte vård. Önskemålet var att 

fokusera på nutiden och prata om lösningar istället för problem (Wand et al., 2011). Slutligen 

ansåg patienterna att en av de viktigaste delarna i samband med besöket på akutmottagningen 
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var att en bra vårdrelation mellan patienten och personalen skapades. En vårdrelation med 

tydligt och respektfullt förhållningssätt hjälpte till att bibehålla de mål som sattes upp och 

skapade en känsla av tillit och hopp för patienten. Det ökade möjligheten för återhämtning 

och möjligheten till bättre levnadsvillkor (Poremski et al., 2016).  

 

DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter med psykisk ohälsa upplevde att 

de blev bemötta av sjuksköterskor på akutmottagningen. Resultatet visade att det fanns brister 

i patientbemötandet. De mest problematiska aspekterna i personalens bemötande ansågs vara: 

ett bristande engagemang och ett fördömande beteende. Fysisk hälsa ansågs också vara 

viktigare än psykisk hälsa. Det framgick att den psykiska ohälsan påverkade den enskilda 

individens upplevelse av hälso- och sjukvården. Det skapade svårigheter i kommunikation 

med personalen och att förstå instruktioner. Yttre faktorer påverkade också upplevelsen, där 

långa väntetider var den främsta orsaken till missnöje hos patienterna.  

 

Resultatdiskussion 
 
Sjuksköterskans kunskap om psykisk ohälsa 
 
Det fanns positiva upplevelser av sjuksköterskornas bemötande på akutmottagningen. Det 

framgick utifrån resultatet att det uppskattades av patienterna att vara i kontakt med en 

sjuksköterska med en speciell inriktning på psykisk ohälsa. Patienterna som träffade 

psykiatrisjuksköterskan upplevde att de blev tagna på allvar och att sjuksköterskan tog sig tid 

att lyssna på dem (Wand et al., 2015). Eftersom psykisk ohälsa är ett stigande 

folkhälsoproblem och tillhör en sårbar grupp i samhället innebär det att allt högre krav ställs 

på sjuksköterskan (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2012). Det framkommer även att 

det finns en brist på specialiserade sjuksköterskor inom psykiatri (Socialstyrelsen, 2018). Det 

är tydligt att behovet av psykiatrisjuksköterskor är stort. En sjuksköterska med specificerad 

kunskap inom psykisk ohälsa kan bidra till ett mer likvärdigt bemötande och på det sättet ge 

ett fullgott omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa. Det skulle också kunna öka 

patienters deltagande i sin egen vård. Eftersom det finns en brist på psykiatrisjuksköterskor 

och att psykisk ohälsa förekommer inom alla vårdinstanser är det också viktigt att utöka 

allmänsjuksköterskornas kunskaper gällande psykisk ohälsa.  
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En god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska bidrog till att patienter upplevde en ökad 

delaktighet i sin vård (Poremski et al., 2016).  I likhet med det beskriver Travelbee (i 

Kristoffersen, 2006) att en god relation mellan sjuksköterska och patient behöver byggas upp 

för att ett positivt möte ska kunna ske. Sjuksköterskan har även ett ansvar att hjälpa individer 

som tillhör sårbara grupper i befolkningen (ICN, 2017). Om sjuksköterskor har mer kunskap 

om psykisk ohälsa ökar också förståelsen för varje enskild individ. Det skulle kunna bidra till 

en förbättrad relation mellan sjuksköterska och patient, och på det sättet skapa en mer positiv 

upplevelse av hälso- och sjukvården. 

 

Brister i sjuksköterskornas bemötande 
 
I resultatet framkom det att det fanns brister gällande sjuksköterskornas bemötande av 

patienterna på akutmottagningen. Patienter påpekade bristande engagemang från personalen 

som en bidragande faktor till upplevelsen av ett sämre bemötande (Cranwell et al., 2016). Det 

stämmer överens med Andrade och medarbetares (2014) påstående om att personer som söker 

vård för sin psykiska ohälsa tappar förtroendet för vården på grund av bristande stöttning. Det 

framkommer också att de vårdsystem som är utformade för att stödja patientgruppen 

nedvärderas inom hälso- och sjukvården (Arboleda- Flóres & Stuart, 2012). Utifrån den 

forskning som presenteras kan ett samband ses mellan bristande resurser och en otillräcklig 

stöttning för patienter med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården. Det är problematiskt 

eftersom det är en stor patientgrupp som sjuksköterskan möter inom alla vårdinstanser. En 

förutsättning för att patienter ska kunna stödjas vid kontakt med hälso- och sjukvården skulle 

kunna vara utökade resurser. Det kan i sin tur leda till att sjuksköterskor får ökade möjligheter 

att ta sig tid och engagera sig i varje enskild patient.  

 

Patienter kände sig inte välkommen på akutmottagningen och upplevde inte att deras behov 

blev tillgodosedda (Vandyk et al., 2017). Joyce Travelbee nämner (i Kristoffersen, 2006) 

vikten av att sjuksköterskan försöker förstå patientens upplevelser för skapandet av en god 

vårdrelation. Byggs inte en god vårdrelation upp är det svårt att skapa en tillmötesgående 

omvårdnad som förebygger sjukdom och främjar hälsa. Travelbee beskriver kommunikation 

som redskapet till att skapa en god mellanmänsklig relation (Kristoffersen, 2006). Vid psykisk 

ohälsa kan kommunikationen ses som det mest väsentliga vid stöttandet av patienten. Det kan 



 25 

därför vara problematiskt att akutmottagningarnas fokus ligger på vitalparametrar och kliniska 

observationer (Roscoe et al., 2016). Det resulterar i att patientgrupper behandlas olika, där till 

exempel somatiska sjukdomar prioriteras framför den psykiska ohälsan (Allgulander, 2014). 

En anledning till att skillnader uppstår vid vård av fysisk eller psykisk ohälsa skulle därför 

kunna vara att somatisk vård ger mer mätbara resultat än vad den psykiatriska vården ger. Det 

kan göra den psykiska ohälsan svårare att definiera och behandla. Det kan vara svårt för 

personalen att sätta sig in i patientens situation och veta hur de ska agera kring patienten. Det 

skulle också kunna vara en bakomliggande faktor till att patienter upplever bristande 

engagemang och att de inte känner sig välkomna på akutmottagningen. 

 

Patienter kände sig ”dumförklarade” och att deras tankar och känslor nedvärderades av 

personalen (Harrison et al., 2015). I enlighet med det har tidigare forskning visat att det finns 

fördomar och förutfattade meningar hos personalen på grund av okunskap kring psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskor behöver också förlita sig på sina egna 

kunskaper och tidigare erfarenheter vid omhändertagandet av patientgruppen då triage-

processen på akutmottagningar är otillräcklig (Sands et al., 2014). Stigmatiseringen ses som 

en orsak till skillnader i hur personalen bemöter olika patientgrupper. Fördomar och okunskap 

kring den psykiska ohälsan kan också bidra till bristande riktlinjer vid omhändertagandet av 

personer med psykisk ohälsa. En anledning till ett sämre bemötande kan därför vara att 

personalen inte får tillräckligt med vägledning vid vårdandet av dessa patienter. 

 
Andra faktorer som påverkar bemötandet 
 
Förutom stigmatisering av psykisk ohälsa fanns andra faktorer som påverkade upplevelsen av 

bemötandet, som till exempel miljön och de långa väntetiderna på akutmottagningarna. Den 

kalla, kliniska miljön tillsammans med att vänta på hjälp i ensamhet bidrog också till ökad 

ångest för patienterna (Harris et al., 2015). Det kan vara en anledning till varför antalet 

personer som söker vård för sin psykiska ohälsa är litet i jämförelse med den andel människor 

som lever med det (Pellmer et al., 2012). Om fler individer ska kunna få hjälp av hälso- och 

sjukvården med sin psykiska ohälsa kräver det en förbättring av bland annat 

akutmottagningarna. Om patienters upplevelser av deras vårdbesök förbättras kan det bidra 

till att fler personer vågar och vill ta kontakt med hälso- och sjukvården.  
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Utifrån resultatet gick det att utläsa att patienters upplevelser även påverkades av deras egna 

psykiska ohälsa. Patienter uttryckte svårigheten med att söka vård på grund av att de inte hade 

förmågan att tänka klart samt att det var besvärligt att besvara det frågor som ställdes (Olive, 

2016). Det stämmer överens med Andrade och medarbetares (2014) beskrivning. De påstår att 

den psykiska ohälsan kan ligga till grund till att patienten inte söker sjukvård överhuvudtaget 

eftersom de kan missbedöma sitt behov av vård (Andrade et al., 2014). I likhet med det kan 

även stigmatisering utgöra ett hinder för personer med psykisk ohälsa att vilja söka vård 

(Schomerus et al., 2018). Det tyder på att individer som lever med psykisk ohälsa kan möta 

många svårigheter vid kontakt med hälso- och sjukvården. Det kan vara svårt för patienterna 

att förklara vilka behov de har då den psykiska ohälsan gör att de inte alltid är medvetna om 

problematiken själva. En annan aspekt är om till exempel en patient kommer till 

akutmottagningen och har en akut stressreaktion. På grund av stressreaktionen kan 

bemötandet upplevas annorlunda än om samma person kommer in med lindrigare besvär. Det 

innebär att personalen behöver ha en förmåga att anpassa patientbemötandet utifrån varje 

enskild individ.  

 

Patienters möjlighet att navigera sig i vårdsystemet var en ytterligare en dimension som kunde 

påverka mötet med vården. Det fanns många instanser att kontakta om man upplevde psykisk 

ohälsa. Problematiken låg i att patienterna hade svårt att veta vilken instans som var rätt för 

dem (Kahan et al., 2016). I likhet med det finns det ett problem med att fler väljer att vända 

sig till akutmottagningen istället för annan instans. Det i sin tur bidrar också till 

överbelastning på akutmottagningarna (Moskop et al., 2009). Det resulterar i få vårdplatser 

och långa väntetider som orsakar missnöje hos patienterna och påverkar därmed upplevelsen 

av vistelsen (Jayaprakash et al., 2009). Det är tydligt att vårdsystemet är bristfälligt när det 

gäller omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa. Patienter har svårt att snabbt få 

hjälp med sina besvär vilket skulle kunna innebära att patienternas tillstånd förvärras. Det kan 

också leda till att de inte tar kontakt med vården fast de egentligen behöver det. Det skulle 

kunna innebära att belastningen på akutmottagningen ökar ytterligare om patienten inte får 

hjälp i tidigt skede.  
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Metoddiskussion 
 
Den valda metoden var en litteraturstudie där fördelen var att skapa en överblick av 

forskningsläget inom det valda kunskapsområdet (Forsberg & Wengström, 2015). Metoden 

som ligger till grund för litteraturstudien var av kvalitativ ansats. Eftersom syftet var att 

undersöka patienters upplevelser var kvalitativa intervjustudier det mest optimala för att svara 

på syftet (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningsprocessen utgick från databaserna PubMed 

och PsycINFO. Valet av databaser berodde på att de hade ett vårdvetenskapligt fokus. 

Databasen Cinahl användes i inledningsskedet men eftersom den inte resulterade i relevanta 

träffar valdes den bort. Fördelen med att använda flera databaser med omvårdnadsfokus var 

att det ökade litteraturstudiens validitet (Danielsson, 2017). 

 

Vid datainsamlingen söktes artiklar tills det inte fanns fler att välja på som svarade på syftet. 

Det var en styrka därför att ytterligare sökningar inte hade gett fler artiklar. Forskningen som 

fanns tillgänglig blev därför kvalitetsgranskad och analyserad. Flera artiklar tog upp liknande 

resultat, därav framkom ingen ny information vid slutet av analysprocessen. En nackdel kan 

vara att en av sökningarna resulterade i ett stort antal sökträffar. Endast en artikel användes i 

slutresultatet. Det visar på att sökningen inte var tillräckligt specificerad vilket ledde till ett 

omfattande och tidskrävande arbete för att bearbeta alla träffar. Hade inte alla sökträffar 

bearbetats hade inte resultatet blivit lika trovärdigt. De inkluderade artiklarna var alla etiskt 

granskade och godkända av etiska kommittéer, vilket stärkte litteraturstudiens kvalitet. 

Kvaliteten stärktes ytterligare med inklusionskriteriet att alla artiklar skulle vara 

referentgranskade. Det innebar att en oberoende forskare granskade materialet innan 

publikation för att uppnå vetenskaplig giltighet. Resultatet som framkommit i litteraturstudien 

har inte heller förvrängts eller ändrats för att stämma överens med författarnas eget intresse. 

Presentationen av resultatet var därför utfört med ett etiskt förhållningssätt. Ytterligare etiskt 

förhållningssätt var att inget plagiat har förekommit, inte heller hänvisningar utan källa. 

 

En litteraturstudies objektivitet eftersträvas genom att diskutera eventuell förförståelse till 

ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna var blivande sjuksköterskor och hade i sitt 

kliniska arbete varit i kontakt med patienter med psykisk ohälsa. Författarna upplevde att 

patientgruppen blivit sämre bemött av vårdpersonal än andra patientgrupper. Därigenom fanns 

en förförståelse för ämnet samt en insikt i problematiken kring bemötandet av patienter med 
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psykisk ohälsa. För att bibehålla ett objektivt förhållningssätt har personliga åsikter 

diskuterats och därefter frånsetts vid utformningen av litteraturstudien. En annan styrka var att 

artiklarna som ingick i litteraturstudien var genomförda i olika delar av världen (till exempel 

Kanada, Taiwan och Storbritannien) vilket gjorde resultatet mer generaliserbart. Det gav i sin 

tur en god överblick av det rådande forskningsläget. En viktig aspekt att ta i beaktande var att 

många av de inkluderade artiklarna var utförda i välfärdsländer. Resultatet kan därför skilja 

sig åt i jämförelse med utvecklingsländer.  En annan nackdel med litteraturstudien var att det 

fanns få nyligen publicerade artiklar att basera den på. Att utöka inklusionskriteriet från 10 år 

till publiceringsåren 2006 - 2018 gjorde att fler relevanta artiklar inkluderas. Utökningen 

skedde med ett år i taget för artiklarna skulle vara så nyligen publicerade som möjligt. Ett 

exklusionskriterium var psykiatriska akutmottagningar, anledningen till det var att få en bild 

av hur den somatiska vården bemöter psykisk ohälsa. Litteraturstudien riskerade att inte bli 

representativ för alla människor med psykisk ohälsa eftersom den behandlade patienter på 

somatiska akutmottagningar. 

 

Vid kvalitetsbedömningen användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 

2014). Kvalitetsbedömning låg till underlag för att kategorisera artiklarna i låg, medelhög 

eller hög kvalitet. Poängssystemet som användes var effektivt för att enkelt kategorisera 

artiklarna. Nackdelen var dock att poängsystemet utformades av författarna själva, vilket 

innebar att det inte fanns något underlag till det valda systemet. En annan nackdel var att 

många av de inkluderade artiklarna var av medelhög kvalitet. Ett större antal artiklar med hög 

kvalitet hade bidragit till ett mer trovärdigt resultat. Utifrån de 23 kvalitetsgranskade 

artiklarna valdes tio bort på grund av låg kvalitet samt att de inte uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. De artiklar som uppfyllde låg kvalitet hade alla bristande metod- och 

analysdel. Tre av de 13 inkluderade artiklarna hade både kvalitativa och kvantitativa delar i 

sitt resultat där endast den kvalitativa delen användes. Värt att ta i beaktande kan vara att 

artiklarnas kvantitativa ansats kan ha påverkat det kvalitativa resultatet. Efter 

kvalitetsgranskningen genomfördes en resultatanalys av de inkluderade artiklarna. Styrkan 

med litteraturstudiens analysprocess är att Granheim och Lundmans (2006) metod låg till 

grund för analysen. Det gör analysen replikerbar och objektiv vilket ökar studiens kvalitet.  

 

Psykisk ohälsa är ett växande problem som berör hela samhället (SKL, 2012). Den forskning 

som fanns inom ämnesområdet var bristfällig och kräver därför vidare forskning. Det fanns 
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framför allt ett flertal studier utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Det saknades studier som 

utgick från patienternas upplevelser. Därför finns det ett behov av att fler kvalitativa 

intervjustudier genomförs för att skapa ett större och bredare kunskapsunderlag. Att 

uppmärksamma fler patientupplevelser kan vara en start på en förbättrad vård för patienter 

med psykisk ohälsa. 

  

Klinisk implikation  
 
Det är tydligt att personer med psykisk ohälsa behöver ett bättre omhändertagande vid kontakt 

med akutmottagningen. Sjuksköterskor behöver vara lyhörda och arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt gentemot alla patienter de möter. För patienterna med psykisk 

ohälsa är det viktigt att sjuksköterskorna ser bortom de symtom eller besvär som finns och 

istället fokusera på individen som helhet. Den stressande miljön på akutmottagningen är inte 

optimal för varken personal eller patient. Därför finns det ett behov av att utveckla 

vårdsystemet som i sin tur skulle kunna underlätta vårdförloppet och korta köerna på 

akutmottagningarna.  Uppmärksammas inte problematiken med psykisk ohälsa går det inte 

heller att hitta lösningar på de problem som finns. 

 
Slutsats 
 
Slutsatsen är att det finns brister i bemötandet av personer med psykisk ohälsa på 

akutmottagningen. Problematiken ligger i stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och den 

okunskap som finns i samhället. Det tyder på att personer med psykisk ohälsa inte får den 

vård de behöver samt att de nedprioriteras i jämförelse med andra patientgrupper. På grund av 

en ökad förekomst av psykisk ohälsa ökar också behovet av vårdmöjligheter. Det bidrar till en 

överbelastad akutmottagning med svårigheter för både patienter och personal. Därför krävs ny 

forskning och mer kunskap för att uppmärksamma och hitta lösningar på de brister som finns 

gällande omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa. Det kan vara en förutsättning för 

att alla människor ska bli behandlade på ett likvärdigt och respektfullt sätt oavsett anledning 

till kontakten med hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1 
Tabell 2: Översikt av inkluderade studier 
Författare, 
Land, År 

Syfte Metod Antal 
deltagare 

Bortfall Resultat Kvalitet 

Bergmans, Y., 
Spence, M.J., 
Strike, C., Links, 
S.P., Ball, S.J., 
Rufo, C., Rhodes, 
E.A., Watson, 
J.W. & Eynan, 
R., Kanada, 
(2009) 

Att undersöka män 
med suicidrelaterade 
beteenden och 
substansmissbruk och 
deras upplevelse av 
akutmottagning samt 
att titta närmare på 
personalens 
upplevelser.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

27 patienter 
27 personal 

2 patienter 
0 personal 

Många av deltagarna 
upplevde det svårt att 
förklara deras problematik 
och varför de var i behov av 
vård. Alla deltagare 
förväntade ett negativt 
bemötande och såg 
akutmottagningen som en 
sista utväg för vårdkontakt. 
De var frustrerade över bl.a. 
långa väntetider och att de 
behövde förklara upprepade 
gånger varför de sökte vård. 
Personalen upplevde ofta 
patienterna som aggressiva.  

Medelhög 

Coristine, W.R., 
Hartford, K., 
Vingilis, E. & 
White, D., 
Kanada, (2007) 
 

Att fånga upplevelser 
kring den nya triage- 
processen och 
funktionen av personal 
inriktade på 
krishantering.  

Kvalitativ 
intervjustudie  

161 patienter 
och personal 

0 patienter 
och personal 

Många av de deltagande med 
psykisk ohälsa som sökte 
vård hade problem relaterade 
till social stress vilket gjorde 
att de hamnade hos personal 
med krishanteringkunskap 
efter den andra triage- 
processen. Att introducera en 
andra triage- process hade en 
positiv effekt på 
akutmottagningen både för 

Medelhög 
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personal och personer som 
sökte vård.  

Cranwell, K., 
Polacsek, M. & 
McCann, V.T., 
Australien, 
(2016) 

Att förstå personer 
med psykisk ohälsa 
och samsjuklighets 
upplevelse av 
vårdkedjan med 
utgångspunkt från 
akutmottagning.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

12 patienter 
4 personal 

0 patienter  
0 personal 

Deltagarna upplevde långa 
väntetider och att de inte fick 
hjälp för än de var i en kris. 
De upplevde också brist på 
engagemang från personal, 
speciellt på akutmottagning. 
Brist på engagemang 
resulterade i en känsla av en 
empatilös personal. 
Deltagarna kände sig 
bemötta som att de hade 
sämre intelligens på grund av 
sin psykiska ohälsa.  

Medelhög 

Vandyk, D.A., 
Young, L., 
MacPhee, C. & 
Gillis, K., 
Kanada, (2017) 

Att undersöka 
upplevelserna för 
personer som ofta 
besöker 
akutmottagning för 
problem relaterade till 
den psykiska hälsan.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

10 patienter 0 patienter I studien framgick skillnader 
på bemötande gällande hur 
allvarlig den psykiska 
ohälsan ansågs vara, t.ex. 
fick patienter som uppvisade 
psykotiska symtom snabbare 
hjälp än de som hade mer 
diffusa symtom. För 
patienten var varje besök på 
akutmottagningen nödvändig 
till skillnad från personalen 
som var dömande och 
respektlösa gällande de 
frekventa besöken.   

Hög 



 38 

Eales, S., 
Callaghan, P. & 
Johnson, B., 
Storbritanien, 
(2006) 

Att adressera vad som 
var viktigt för 
patienter och personal 
vid tillhandahållandet 
av vård för psykisk 
ohälsa i Londons 
innerstad.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

17 patienter  
30 personal 

0 patienter 
0 personal 

Långa väntetider framkom 
som ett problem för 
patienterna då det ofta 
resulterade i att de lämnade 
akutmottagningen innan de 
hade hunnit få hjälp. 
Integritet i väntrummen togs 
också upp då miljön gjorde 
det möjligt för andra 
patienter att överhöra vad 
som sades. En del patienter 
blev positivt överraskade av 
bemötandet från personalen. 

Medelhög 

Han, C-Y., Lin, 
C-C., Goopy, S., 
Hsiao, Y-C., 
Bernard, A. & 
Wang., L-H., 
Taiwan, (2016) 

Att förstå patienters 
upplevelser och 
angelägenheter när de 
söker vård på 
akutmottagning. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

20 patienter 0 patienter Anledningar till att 
patienterna sökte vård på 
akutmottagning var bl.a. för 
att det inte fanns någon 
annan utväg, de var lojala till 
det specifika sjukhuset, 
upplevde en livskris eller 
förtroendet för vårdcentraler 
var lågt. Majoriteten av 
deltagarna beskrev att de 
upplevde både fysiskt och 
psykiskt lidande när de 
besökte akutmottagningen. 

Hög 

Harris, B., 
Beurmann, R., 
Fagien, S. & 
Shattell, M.M., 
USA, (2015) 

Att undersöka 
upplevelserna av 
besöket på 
akutmottagningen för 
personer med 

Sekundär analys av 
tidigare kvalitativ 
intervjustudie 

9 patienter 0 patienter Tre teman framkom. 
1.Deltagarna upplevde 
miljön som kall och klinisk 
på akutmottagningen. 2. De 
blev bemötta som om de 

Medelhög 
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emotionell instabilitet 
och identifiera teman 
som kan förbättra 
vården för dessa, samt 
minimera stress och 
optimera resultatet av 
behandlingen för akut-
psykiatrisk vård.  

vore galna. 3. Rädslan att bli 
inspärrad för att de uttrycker 
sina besvär, vilket ger en 
förlust av frihet och kontroll. 

Harrison, N., 
Mordell, S., 
Roesch, R. & 
Watt, K., Kanada, 
(2015) 

Att förstå hur patienter 
med psykisk ohälsa 
upplevde deras besök 
på akutmottagning, 
samt förstå om 
upplevelserna var 
påverkade av 
eventuellt tvång att 
söka vård. Syftet var 
också att få 
patienternas perspektiv 
på hur 
akutmottagningen 
skall förbättras. 

Mixad metod. (Den 
kvalitativa 
intervjudelen 
används för den här 
studien) 

107 patienter 58 patienter Patienterna upplevde att 
personalen var hjälpsam och 
snäll, samt att de fick bra 
vård. Några deltagare 
upplevde dock 
akutmottagningen som 
kaotisk och flertalet beskrev 
den långa väntetiden som 
negativ. Förslag på 
förbättringar var att 
personalen skulle bli bättre 
på att lyssna på patienterna 
och bemöta behoven, samt 
öka patientdeltagandet i sin 
egen vård.  

Medelhög 

Kahan, D., 
Poremski, D., 
Wise-Harris, D., 
Pauly, D., Leszcz, 
M., Wasylenki, 
D. & 
Stergiopoulos, V., 
Kanada, (2016) 

Att utforska behoven 
och inställningarna hos 
personer med psykisk 
ohälsa och 
missbruksproblem 
som ofta besöker 
akutmottagningar. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

20 patienter 0 patienter Deltagarna beskriver att de 
känner sig ovälkomna av 
personalen på 
akutmottagningarna och att 
de hade negativ attityd mot 
patienter som söker vård 
ofta. De uttrycker också en 
uppfattning om att psykisk 

Medelhög 
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ohälsa och 
missbruksproblematik tas på 
mindre allvar än fysiska 
besvär. 

Poremski, D., 
Harris, D.W., 
Kahan, D., Pauly, 
D., Leszcz, M., 
O´Campo,P., 
Wasylenki, D. & 
Stergiopoulos, V., 
Kanada, (2016)  

Att utforska patienter 
och sjuksköterskors 
perspektiv på 
svårigheter och 
möjligheter för 
kontinuitet av vård, för 
patienter med psykisk 
ohälsa och 
beroendeproblematik 
som besöker 
akutmottagningen ofta. 

Mixad metod. (Den 
kvalitativa 
intervjudelen 
används för den här 
studien) 

20 patienter 3 patienter Deltagarna påstod att en 
stark relation mellan patient 
och sjuksköterska, åtkomst 
till vård dygnet runt, och 
smidiga samarbeten mellan 
olika vårdenheter ökar 
uppfattningen om en bättre 
kontinuitet av vården. Tydlig 
och respektfull 
kommunikation ökade tillit 
och hopp, vilket bidrog till 
en god vårdrelation. 

Medelhög 

Olive, P., 
Storbritanien, 
(2016) 
 

Att utforska kvinnors 
emotionella och 
affektiva reaktioner 
när de söker vård på 
akutmottagningen 
efter erfarande av våld 
i nära relation.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

6 patienter 0 patienter Det gick att utläsa att 
kvinnorna som sökte vård på 
akutmottagningen upplevde 
en akut stressreaktion och att 
denna påverkade deras 
konsultation negativt. 
Deltagare beskrev bl.a. 
svårigheten att fokusera och 
att det var svårt att delta vid 
kontakt med vården. Det 
fanns en önskan hos 
deltagarna att en specialist 
inom våld i nära relation 
skulle finnas på 
akutmottagningen.  

Medelhög 
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Wand, T., 
D´Abrew, N., 
Acret, L. & 
White, K., 
Australien, 
(2015) 

Att bedöma hur ett 
psykiatriskt inriktat 
team på 
akutmottagning kan 
underlätta för 
patienterna och den 
befintliga personalen.  

Kvalitativ 
intervjustudie  

47 patienter 
23 personal 

33 patienter 
0 personal 

Deltagarna hade en positiv 
inställning till att ha ett 
psykiatriskt inriktat team på 
akutmottagningen. De tyckte 
att teamet var bra för att de 
tog sig tid för att lyssna, 
prata och förklara 
situationen. Teamet 
upplevdes som professionella 
och lugnade patienternas oro 
kring vårdsituationen.  

Medelhög 

Wand, T., White, 
K., Patching, J., 
Dixon, J. & 
Green, T., 
Australien, 
(2011) 

Att utforska patienters 
upplevelser av vården 
given av en psykiatrisk 
inriktad sjuksköterska 
utifrån genomförandet, 
accepterandet och 
effektiviteten med 
utgångspunkt från 
akutmottagning.  

Mixad metod (Den 
kvalitativa 
intervjudelen 
används för den här 
studien) 

88 patienter 65 patienter Deltagarna rapporterade flera 
terapeutiska fördelar med en 
psykiatrisk kunnig 
sjuksköterska, som t.ex. 
stöttning, förståelse och 
fokus på lösningar istället för 
problem. Deltagarna var 
också väldigt nöjda med 
tillgängligheten och 
uppföljning av vården.  

Medelhög 
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