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SAMMANFATTNING 

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället gällande bemötande och den 

vård som erbjuds. Personer med psykiatriska sjukdomar har ökad ohälsa och kortare 

livslängd. Det har också visat sig att denna grupp ofta får sämre somatisk vård och inte 

tillgång till rekommenderade läkemedel i samma omfattning som andra patienter. Detta beror 

på att vården, liksom samhället i stort, fungerar inom en ram av diskriminerande strukturer 

som skapas av dominerande attityder och värderingar i samhället. Det är därför viktigt att 

belysa svenska sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa.  

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

Metod: Kvantitativ studiedesign, datainsamling via webbenkät med egenkonstruerade 

påstående, inspirerade av enkäten MICA (Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale). Urvalet 

bestod av 103 specialistsjuksköterskestuderande vid ett universitet i Mellansverige. 

Svarsfrekvensen var 59 enkäter, enkätsvaren samlades in vårterminen 2015.  

Resultat: Sjuksköterskorna i denna studie visar ingen hög grad av negativa attityder till 

psykisk ohälsa eller mot personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskans ålder har viss 

betydelse för vilka attityder hen har till psykisk ohälsa. Detta visar sig tydligt i påståendet, 

”Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa”. 

45 % av sjuksköterskorna som var under 35 år instämde helt eller delvis i detta påstående 

jämfört med sjuksköterskor över 35 år där 29 % svarade att de instämde och 71 % instämde 

inte i påståendet. 

Slutsats: Denna studie visar att sjuksköterskor inom den somatiska vården har olika grad av 

negativa attityder, främst beroende på sjuksköterskans ålder. Sjuksköterskor i åldern under 35 

år har en högre grad av negativa attityder än sjuksköterskor över 35 år. 

Nyckelord: stigma, sjuksköterska, psykisk ohälsa, attityder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

There are large differences in health between different groups in our society in terms of the 

treatment and the care offered. People with psychiatric illness have increased illness and a 

shorter life expectancy. It has also been shown that this group often get worse somatic care 

and no access to recommended drugs in the same extent as other patients. This is due to the 

care, as well as society in general, works within a framework of discriminatory structures 

created by the dominant attitudes and values in society. It is therefore important to highlight 

the Swedish nurses’ attitudes to mental illness. 

Aim: To examine nurses' attitudes towards mental illness in somatic care.  

Method: Quantitative study design, data collection through a web-survey with self-designed 

statements, inspired by the survey MICA (Mental Illness: Clinicians' Attitudes Scale). The 

sample consisted of 103 specialist-nursing students at a university in central Sweden. The 

response rate was 59 surveys, survey responses were collected spring term 2015. 

Results: The nurses in this study show no high levels of negative attitudes to mental illness, 

or against people with mental illness. The nurse’s age has some importance to the attitudes 

towards mental illness. This shows up clearly in the statement, "Persons with mental illness 

are more dangerous to their environment than people without mental illness." 45% of the 

nurses who were under the age of 35 years agreed fully or partly with this statement, 

compared with nurses over the age of 35 years where 29% said they agreed and 71% 

disagreed with the statement.  

Conclusion: This study shows that nurses in somatic care have different levels of negative 

attitudes, mainly due to the nurse's age. Nurses under the age of 35 years have more negative 

attitudes compared to nurses over the age of 35 years. 

Keywords: stigma, nurse, mental health, attitudes 
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BAKGRUND 

 

     Psykisk hälsa – ohälsa är begrepp som har många tolkningsvarianter och beroende på 

vem som tillfrågas får man olika svar. Även i litteraturen finns det en mångfald av olika 

begreppstolkningar som alla ger sitt svar på betydelsen att ha psykisk hälsa eller ohälsa.   

Det finns dock en definition som mer ofta citeras i litteraturen än andra och det är World 

Health Organisations begreppsförklaring.  

 

World Health Organisation (WHO, 2014) anser att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. 

Den logiska följden av denna definition blir då, att psykisk hälsa är mer än bara frånvaro av 

psykisk sjukdom eller funktionshinder. Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där en 

individ har insikt om sina egna förmågor, kan hantera normala påfrestningar i livet, kan arbeta 

produktivt och bidrar till det samhälle som denne verkar i. Psykisk hälsa och välbefinnande är 

grundläggande för vår kollektiva och individuella förmåga som människor att tänka, 

interagera med varandra, försörja sig och njuta av livet (WHO, 2014).  

Willman (1996) har en liknande syn på begreppet hälsa. Willman menar i sin teoretiska analys 

av begreppet hälsa, att man på flera ställen i litteraturen kan se ståndpunkten, att hälsa inte har 

betydelse om livet saknar mening och innehåll. Vidare menar Willman att hälsobegreppets 

betydelse varierar beroende på kulturtillhörighet, välfärdsnivå och människosyn. Hälsa kan 

beskrivas som ett tillstånd eller en process, hälsa kan också ses som ett resultat, ett mål eller 

medel. En persons hälsa påverkas av förmågan att känna hopp och livsvilja och dessa hänger 

samman med den drivkraft hos människan som leder till hälsa. 

WHO (2014) menar att stigma och fördomar påverkar alla aspekter av människors psykiska 

hälsa negativt och att psykisk hälsa är en integrerad och viktig del av människans totala hälsa. 

Enligt svenska akademiens ordbok (SAOB, 2014) syftar ordet psykisk på människans själsliv 

och betyder själslig, själs-, andlig. 
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Stigma 

Stigma anspelar på den undantagsstämpel som de normala sätter på fysiskt, psykiskt och 

socialt avvikande. Det var Grekerna som skapade termen stigma för att symbolisera 

kroppsliga tecken på något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status (Goffman 

2014).  Dagens betydelse av stigma utgår mycket ifrån Erving Goffmans bok ”Stigma – Den 

avvikandes roll och identitet” som han gav ut första gången 1963.  Goffman (2014) urskiljer  

tre olika typer av stigman, kroppsliga missbildningar, olika fläckar på den personliga 

karaktären och gruppstigman. Goffman (2014) menar att en individ som i vanliga fall lätt 

skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag eller egenskap som inte 

undgår uppmärksamhet, som får oss som möter hen att vända oss bort från hen och bortse från 

de anspråk på gemenskap med oss som hens andra egenskaper kunde ha motiverat. Hen har 

ett stigma, hen avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar och utifrån detta vidtar 

vi diskriminerande åtgärder av de mest skilda slag som i hög grad reducerar vederbörandes 

livsmöjligheter (Goffman, 2014). 

 

Samhälle – Människa – Vård – Hälsa  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2§ anges att målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för alla människor i vårt samhälle. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, vården 

ska också främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS, 

1982:763). 

Enligt Socialstyrelsen (SoS, 2011c; 2014; 2015) finns det stora skillnader i hälsa mellan olika 

grupper i vårt samhälle och att bemötandet samt den vård som erbjuds skiljer sig åt beroende 

på bland annat faktorer som kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. Detta sker trots att alla har rätt till en vård på lika villkor. SoS 

(2015) menar att det beror på att vården, liksom samhället i stort, fungerar inom en ram av 

diskriminerande strukturer som skapas av dominerande attityder och värderingar i samhället.  

Personer med psykiatriska diagnoser har inte bara högre ohälsa och kortare livslängd, de får 

också sämre somatisk vård och inte tillgång till rekommenderade läkemedel i samma 

omfattning som andra patienter (SoS, 2011c; 2014; 2015; Corrigan et al., 2014; De Hert et al., 

2011). I genomsnitt har dessa personer ett 15-30 år kortare liv än personer utan psykiska 

sjukdomar, det är också vanligt att personer med psykisk ohälsa upplever sig stigmatiserade 
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(Corrigan et al., 2014; De Hert et al., 2011). Att må psykiskt dåligt och dessutom behöva 

uppleva att bli ifrågasatt för detta, både i vården och i vardagen, innebär för alla individer en 

påfrestande och jobbig situation. Det är därför viktigt att somatisk och psykiatrisk vård 

samarbetar menar De Hert och medarbetare (2011).  

Farrelly och medarbetare (2014) har tillfrågat 202 personer med psykisk ohälsa om deras 

förväntade och upplevda diskriminering i möten med olika instanser och människor i deras 

vardag. Av de tillfrågade förväntade sig 93 % att bli diskriminerade och 87 % hade upplevt 

diskriminering på grund av sin psykiska sjukdom. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) 

har undersökt attitydskillnader mellan psykiatrisk vård och somatisk vård, vårdpersonalen 

inom somatisk vård uppvisade högre grad av negativa attityder. De negativa attityderna var 

tydligast mot personer som hade diagnosen schizofreni. Omvårdnadspersonalen menade att 

denna patientgrupp var farlig och oberäknelig (Björkman et al., 2008). Schulze (2007) 

rapporterar att vårdpersonals attityder inte skiljer sig nämnvärt från allmänhetens när det 

gäller att distansera sig socialt från personer med psykisk ohälsa i vårt samhälle. Hansson, 

Jormfeldt, Svedberg och Svensson (2011) har i sin studie kommit fram till den dystra 

slutsatsen att både omvårdnadspersonal och patienter har samma negativa uppfattningar om 

psykisk ohälsa. Björkman och medarbetare., (2008) menar att det finns risk att patienten låter 

bli att söka vård igen om denne bemöts med negativa attityder och det kan även leda till 

självstigmatisering.  

Ineland, Jacobsson, Salander Renberg och Sjölander (2008) har studerat attitydskillnader över 

tid i en svensk kommun, första studien gjordes 1976 och nästa 2003. Signifikanta skillnader i 

resultatet sågs, 2003 svarade 90 % att psykisk ohälsa skadar anseendet mer än fysisk ohälsa, 

jämfört med 50 % 1976. År 2003 instämde 51 % av deltagarna i påståendet att personer med 

psykisk ohälsa oftare begår våldshandlingar än andra jämfört med 24 % 1976. Ineland och 

medarbetare (2008) menar att det är media som har haft stort inflyttande på människors 

attityder till psykisk ohälsa, media har målat upp en bild av att psykisk ohälsa leder till 

våldshandlingar och kriminalitet och detta har lett till att negativa och stigmatiserande 

attityder har ökat i vårt samhälle.  
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Sjuksköterskans bemötande 

All omvårdnad har en etisk dimension menar Svensk sjuksköterskeförening (2012) och varje 

sjuksköterska har ett moraliskt ansvar. I International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterskor, som översatts av Svensk sjuksköterskeförening (2012), står det att; I vårdens 

natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och 

egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Enligt SoS (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska denne ha förmåga 

att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder, kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (SoS, 2005).  

 

Björkman och medarbetare (2008) menar att sjuksköterskor har en viktig och stor roll i arbetet 

med att minska stigmatisering och diskriminering mot patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskan har ofta tät och regelbunden kontakt med denna patientgrupp och detta ger 

hen tillfälle att vara en god förebild och forma goda attityder, visa hur man kan närma sig 

människor med psykisk sjukdom utan negativa attityder (Björkman et al., 2008). Forbes och 

medarbetare (2013) menar också att kontakt och möten med denna patientgrupp är viktigt och 

att det leder till mindre stigmatiserande attityder.  

 

Utbildning är viktig för att minska de negativa attityder som finns till psykisk ohälsa (Forbes 

et al., 2013; Happell, Byrne, Platania-Phung, 2015; Harris, Bradshaw & Davies, 2014; 

Stromwall, Holley & Kondrat, 2012; Sun et al., 2014; Svensson, et al., 2014). För att minska 

negativa attityder och fördomar gentemot personer med psykisk ohälsa menar Svensson och 

medarbetare (2014) att det är viktigt att omvårdnadsutbildning omfattar personlig kontakt med 

personer som har egen erfarenhet av att vara psykiskt sjuk. I en studie från Kina har Sun och 

medarbetare (2014) jämfört attityder mellan omvårdnadspersonal inom psykiatrin och 

allmänheten. Omvårdnadspersonalen visade mer förståelse för psykisk ohälsa samt ett ökat 

stöd för social integration, Sun och medarbetare (2014) antar att det bland annat beror på 

omvårdnadspersonalens utbildning och erfarenhet. 

Hunter, Weber, Shattell och Harris (2015) har kommit tillslutsatsen att just utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom psykiatri är den minst valda utbildningen i USA och ingen i 

deras urvalsgrupp kunde tänka sig en karriär inom psykiatrin. Akutsjuksköterskor har i Plant 

och Whites (2013) kvalitativa studie berättat att de anser sig inte ha aktuell kunskap och 



5  

utbildning för att kunna göra adekvata ställningstagande och behandla patienter med psykisk 

ohälsa på rätt sätt. Detta är oroande menar Plant och White (2013) eftersom det sannolikt 

leder till komplikationer, fel diagnos, undvikande personal och dåliga resultat.  

I många vardagliga situationer, möter personer med psykisk ohälsa stigma som leder till 

diskriminering. En växande mängd bevis tyder på att personer med psykisk ohälsa upplever 

skillnader i hälso- och sjukvården och att deras medicinska behov ofta förbises. För att lindra 

dessa orättvisor uppmanas sjuksköterskor att ”stå upp” och säga till om de misstänker 

diskriminering som påverkar kvaliteten på vården av personer med psykisk ohälsa (Pope, 

2011). Resultatet i Ross och Goldners (2009) studie visar dessvärre att sjuksköterskor har en 

stor och beklaglig roll som vidmakthållare av stigmatiserande attityder mot personer med 

psykisk ohälsa och även mot kollegor som lider av psykisk ohälsa. Ross och Goldner (2009) 

belyser även den somatiska vårdens stigmatiserande attityder mot den psykiatriska vården. 

Ross och Goldner (2009) menar att det är dags att sjuksköterskor antar utmaningen att 

eliminera stigmatiserande attityder och diskriminering inom vården mot personer med psykisk 

ohälsa.  

 

Problemformulering 

Mycket forskning kring stigmatiserande attityder mot psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är 

genomförd utanför Sveriges gränser. Vi har inte funnit någon studie som enbart undersöker 

sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa. Med tanke på vad som nämnts tidigare i texten 

om andra studier i ämnet, som vi tagit del av, anser vi att det är viktigt att undersöka svenska 

sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder sjuksköterskor inom den somatiska 

vården har till psykisk ohälsa. 

 

Frågeställningar  

Vilka attityder har sjuksköterskor inom den somatiska vården till psykisk ohälsa?  

Har sjuksköterskans ålder någon betydelse för vilka attityder hen har till psykisk ohälsa? 
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METOD 

Design 

Kvantitativ studiedesign med enkät som datainsamlingsmetod (Billhult & Gunnarsson, 2014a; 

2014b).  

 

Urval 

Studerande vid ett universitet i Mellansverige, samtliga specialistsjuksköterskeinriktningar 

som startade höstterminen 2014 ingick i urvalet. Ett krav för att påbörja 

specialistsjuksköterskeutbildning är att sedan tidigare vara sjuksköterska. Av 

bekvämlighetsskäl och lätt tillgänglig kontaktinformation valdes därför studerande till 

specialistsjuksköterska. Till denna studie exkluderades studerande inom psykiatrisk 

omvårdnad på grund av att syftet var att undersöka vilka attityder sjuksköterskor inom den 

somatiska vården har av psykisk ohälsa. Antalet studerande inom samtliga inriktningar var 

125 och efter exkludering på grund av program eller avsaknad av e-postadress kvarstod 103 

studerande vilka fick förfrågan om deltagande. Urvalet används för att få enkätsvar från en 

bredare/större grupp som representerar generaliserbara resultat (Billhult & Gunnarsson, 

2014b). Viktiga variabler för generaliserbara resultat är bakgrundsfaktorer som ålder, kön, 

studieinriktning och antal yrkesverksamma år (Billhult & Gunnarsson, 2014b). 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom en enkät med egenkonstruerade frågor, inspirerade av 

enkäten MICA (Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale) som utvecklats av Kassam, 

Glozier, Leese, Henderson och Thornicroft (2010). Egenkonstruerade frågor valdes för att 

bättre kunna svara på denna studies syfte och frågeställningar, för att kunna styra över antal 

frågor samt för att kunna välja svarsskala i enkäten (Billhult & Gunnarsson, 2014b). 

Svarsalternativen graderades efter en skala med fem svarsalternativ som utgick från ett 

påstående. Dessa fem svarsalternativ var instämmer inte alls, instämmer delvis och instämmer 

helt samt två värden däremellan som saknade alternativ.  Dessa svarsalternativ graderades 

sedan mellan 1-5 där instämmer delvis alltid graderades som en trea och ett respektive fem 

kunde variera beroende på hur påståendet var ställt. Deltagarna gavs även en möjlighet till att 

lämna kommentarer till studien. Se vald enkät i bilaga 3. 
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Tillvägagångssätt 

Enkäten konstruerades i tjänsten ”Google formulär” och skickades ut (bilaga 3.), via 

webbadress, till de specialistsjuksköterskestuderandes e-postadresser som tillhandahölls av 

valt universitet. Information kring studien (bilaga 2) presenterades i e-postmeddelandet där 

enkätens webbadress fanns.  Datainsamling pågick mellan 27/2 2015 till och med 29/3 2015. 

Eftersom enkäten inte var märkt, för att inte kunna identifiera de som besvarade enkäten, 

skickades en påminnelse ut till samtliga adresser efter två veckor. 

 

Bearbetning och analys 

Först delades deltagarna i studien in i olika grupper. Dessa grupper utgick från skillnader i 

ålder, studieinriktning, antal arbetade år som sjuksköterska, kön och om man känner någon 

med psykisk ohälsa (bilaga 3.). Svarsalternativen utgick från alternativ som kunde omvandlas 

till en ordinalskala för analys. Fördelen med en ordinalskala är att data kan jämföras utifrån 

rangordning (Billhult & Gunnarsson, 2014b) och kan således användas för att se 

medianvärden på de olika alternativen.  Svarsalternativen rangordnades till siffror. Utifrån 

graderingen sågs alternativ med värde ett som minst problematiskt gällande negativa attityder 

till psykisk ohälsa och alternativ med värde fem som mest problematiskt gällande negativa 

attityder till psykisk ohälsa. Detta efter samma modell som används i enkäten MICA (Kassam 

et al., 2010) som användes som inspiration till att konstruera frågorna. Enkätsvaren fördes in i 

programmet IBM SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences) för statistiska 

analyser. I resultatet redovisas frekvenser, medianvärden, variationsbredd samt analysvärden. 

Analys skedde med icke-parametrisk statistikmetod via chi
2
-test, Mann-Whitney U-test och 

Kruskal-Wallis test. Analys med chi
2
-test utgick från proportioner mellan svarsalternativ på 

påståendena. Analys med Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis test skedde för att se 

proportioner mellan totalsummor. Totalsumman utgick från den enskilda studiedeltagarens 

samlade poäng kopplade till påståendena och detta kunde ligga mellan 14 poäng och 70 

poäng. Totalsummorna användes som ett sätt att kunna få en mer övergriplig bild i skillnader 

mellan olika grupper. Signifikansnivån bestämdes till p< 0,05 där analysen redovisades med 

två decimaler och skillnaderna mellan proportioner redovisades i procent som angavs med en 

decimal. Totalsummorna analyserades med Mann-Whitney U-test för de grupper som endast 

var två stycken och vid studieinriktningar analyserades detta med Kruskal-Wallis test 

eftersom dessa hade fler grupper. Kruskal-Wallis test används när fler än två grupper finns i 

analyser och analysen är av icke-parametrisk natur och variabler inte kan ses som 

normalfördelade, för att visa på om det finns skillnader mellan grupper (Ejlertsson, 2012). 
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Mann-Whitney U-test används när analysen sker utifrån premisserna att variabler inte kan ses 

som normalfördelade, det är ett litet stickprov och när de två grupperna analyseras utifrån en 

icke-parametrisk metod (Ejlertsson, 2012). Utgångspunkten för analysen är att attityder inte 

självklart kan ses som en normalfördelad variabel (Ejlertsson, 2012). När en variabel ej kan 

utgå från att vara normalfördelad, när svarsalternativen utgår från en ordinalskala samt att det 

är ett begränsat antal deltagare i en studie bör en icke-parametrisk analysmetod användas 

(Ejlertsson, 2012). En statistiker har konsulterats angående analysmetoder och hur dessa går 

till väga i programmet SPSS 22.0.. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande etik i forskningen utgår från tre aspekter: att göra gott, respektera deltagarna 

och behandla all inhämtad information likvärdigt (Kjellström, 2014). Denna studie utgick från 

att göra gott och riskerna med denna studie analyserades under denna rubrik. Informationen 

deltagarna lämnade ut behandlas konfidentiellt, användes inte för att identifiera enskilda 

personer och användes på ett sådant sätt som angavs i syfte och frågeställningar. Respekten 

för deltagarna utgår från skyddandet av deras autonomi (Kjellström, 2014). Detta uppnås 

genom att deras val och åsikter behandlas med respekt samt att de får tillräcklig information 

kring studien för att kunna ta ett beslut om de vill deltaga eller ej (Kjellström, 2014). Studien 

utgick från informerat samtycke på sådant sätt att genom tillräcklig och tillräckligt tydlig 

information i presentationsbrevet så var målet att deltagarna skulle kunna förstå innebörden 

av sitt deltagande. Informationen gav deltagarna en uppfattning om syftet med studien och 

eventuella konsekvenser av sitt deltagande och på detta sätt kunna ta en ställning till om de 

vill deltaga eller inte (Kjellström, 2014). All information som inhämtades via webbenkäten 

behandlades lika och användes inte på ett sådant sätt att författarna endast inkluderade visst 

material för att uppnå ett förbestämt önskvärt resultat. Metod för urval och tillvägagångssätt 

var skriftligt godkänt av utbildningarnas samordnare och huvudansvarige. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9  

RESULTAT 

I studien deltog 59 studerande av de 103 tillfrågade. Detta uppnår en svarsfrekvens på 57 %. 

Antalet svar var från början 63 men 4 av dessa exkluderades på grund av identiska svar med 

väldigt närliggande tidsstämpel och eller på grund av identiska kommentarer. En svaghet med 

valt enkätverktyg var att svar kunde skickas in flertalet gånger och de fyra svaren som uteslöts 

var dubbletter. Jämförelser av svar beroende på kön och jämförelser beroende på om man 

känner någon med psykisk ohälsa eller inte analyserandes inte på grund av olika stora 

grupper. 

 

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer 
________________________________________ 

Variabel  Antal(%) 

________________________________________ 

Man     6(10) 

Kvinna  53(90) 

Under 35 år  31(53) 

Över 35 år  28(47) 

 

Antal år som aktiv sjuksköterska 

Mindre än 5 år  30(51) 

Över 5 år  29(49) 

 

Studieinriktning 

Akutsjukvård  11(19) 

Anestesi    9(15) 

Barn och ungdom  10(17) 

Distrikt    6(10) 

Kirurgi    6(10) 

Operation  10(17) 

Vård av äldre      7(12) 

 

Känner du någon som lider av psykisk ohälsa 

Ja  54(92) 

Nej      5(8) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

*Deltagande med ålder över 50 år slogs ihop med deltagande över 35 år på grund av litet antal svarande. Deltagande som arbetat över 15 år 

slogs ihop med deltagande som arbetat över 5 år på grund av litet antal svarande. På grund av lågt antal deltagare från ambulansinriktningen 

slogs dessa ihop med deltagare från intensivvårdsinriktningen och döptes om till akutsjukvård. 
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Tabell 2. Skillnader i ålder och antal arbetsår som aktiv sjuksköterska 

Analys av påståenden har skett med chi
2
-test och analys av totalsumman har skett med Mann-Whitney U-test. 

Påstående: Jag skulle endast läsa ämnet psykiatri om jag måste t.ex. inför en tentamen 

Variabel Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2 

Hela gruppen 2 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 2 1/5 4   

0,69/2,42 Ålder över 35 år 2 1/5 4 

Arbetat under 5 år 2 1/5 4  

0,84/1,37 Arbetat mer än 5 år 2 1/5 4 

 

Påstående: Personer med grav psykisk ohälsa kan aldrig återhämta sig till ett liv med hög livskvalité 

Variabel Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen 1 1/4 3 --- 

Ålder under 35 år 1 1/4 3  

0,41/3 Ålder över 35 år 1 1/4 3 

Arbetat under 5 år 2 1/4 3  

0,27/4,17 Arbetat mer än 5 år 1 1/4 3 

 

Påstående: Ämnet psykiatri är lika viktigt som andra ämnen inom den medicinska vetenskapen 

Variabel Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen 1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,07/8,53 Ålder över 35 år 1 1/4 3 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

0,5/3,9 Arbetat mer än 5 år 1 1/4 3 

 

Påstående: Om jag led av psykisk ohälsa skulle jag aldrig berätta detta för mina kolleger p.g.a. rädsla att bli behandlad annorlunda 

Variabel Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen 3 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 3 1/5 4  

0,74/2,11 Ålder över 35 år 3 1/5 4 

Arbetat under 5 år 2,5 1/5 4  

0,82/1,65 Arbetat mer än 5 år 3 1/5 4 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  2 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 2 1/4 3  

0,03*/9,79 Ålder över 35 år 2 1/5 4 

Arbetat under 5 år 2 1/5 4  

0,28/5,24 Arbetat mer än 5 år 2 1/5 4 

*Se tabell 3 för redovisning av skillnader. 

Påstående: Att vara psykiatriker är inte detsamma som att vara en riktig läkare 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,89/2,05 Ålder över 35 år 1 1/4 3 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

0,13/6,52 Arbetat mer än 5 år 1 1/4 3 

 

Påstående: Jag känner mig lika trygg att vårda en person som lider av psykisk ohälsa som att vårda en person utan psykisk ohälsa 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 3 1/5 4  

0,21/5,78 Ålder över 35 år 2 1/5 4 

Arbetat under 5 år 2 1/4 3  

0,41/4,18 Arbetat mer än 5 år 2 1/5 4 

 

Påstående: Om en person med psykisk ohälsa klagar på symtom t.ex. bröstsmärtor, är det ofta tecken på deras psykiska ohälsa  

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  2 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 2 1/5 4  

0,17/6,47 Ålder över 35 år 2 1/5 4 

Arbetat under 5 år 2 1/5 4  

0,11/7,35 Arbetat mer än 5 år 2 1/4 3 
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Påstående: Personer med psykisk ohälsa bör inte vårdas på en somatisk avdelning även om det gäller en somatisk sjukdom 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,65/2,92 Ålder över 35 år 1 1/3 2 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

1/2,18 Arbetat mer än 5 år 1 1/3 2 

 

Påstående: När jag rapporterar använder jag orden tokig, galning, knäpp etc. om personer som lider av psykisk ohälsa  

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/4 3 --- 

Ålder under 35 år 1 1/3 2  

0,47/3,52 Ålder över 35 år 1 1/4 3 

Arbetat under 5 år 1 1/3 2  

0,84/1,65 Arbetat mer än 5 år 1 1/4 3 

 

Påstående: Om en kollega berättade för mig att hen lider av psykisk ohälsa skulle jag fortfarande känna förtroende för hen 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,44/4,17 Ålder över 35 år 1 1/3 2 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

1/1,63 Arbetat mer än 5 år 1 1/5 4 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa bör ses som en diagnos istället för den person som de är 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,49/2,87 Ålder över 35 år 1 1/5 4 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

0,11/5,68 Arbetat mer än 5 år 1 1/5 4 

 

Påstående: Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa samt deras anhöriga får samma information som ges till personer utan personer 

utan psykisk ohälsa, angående diagnos och behandling 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Ålder under 35 år 1 1/5 4  

0,33/5,19 Ålder över 35 år 1 1/3 2 

Arbetat under 5 år 1 1/5 4  

0,83/2,32 Arbetat mer än 5 år 1 1/5 4 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa har själv orsakat sitt lidande och får skylla sig själv för detta 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/3 2 --- 

Ålder under 35 år 1 1/3 2  

1/0,26 Ålder över 35 år 1 1/3 2 

Arbetat under 5 år 1 1/3 2  

1/0,32 Arbetat mer än 5 år 1 1/3 2 

 

Totalsumman 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/Z-värde 

Hela gruppen  23 14/41 27 --- 

Ålder under 35 år 25 18/40 22  

0,03*/-2,17 Ålder över 35 år 21 14/41 27 

Arbetat under 5 år 25,5 15/40 25  

0,2/-1,28 Arbetat mer än 5 år 22 14/41 27 

* Signifikant skillnad föreligger. 
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Tabell 3, Svarsfördelning till påstående 5 i studiens enkät. 

Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än personer utan psykisk 

ohälsa. 

Åldersfördelning  

 

 

Sjuksköterskans ålder har viss betydelse för vilka attityder hen har till psykisk ohälsa. Detta 

visar sig tydligt i påståendet, ”Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än 

personer utan psykisk ohälsa”. 45 % av sjuksköterskorna som var under 35 år instämde helt 

eller delvis i detta påstående jämfört med sjuksköterskor över 35 år där 29 % svarade att de 

instämde helt eller delvis och 71 % instämde inte i påståendet. Totalsumman visar att 

sjuksköterskor under 35 år i allmänhet har högre poäng än sjuksköterskor över 35 år, vilket 

ger en mer övergripande bild av att sjuksköterskor under 35 år har en högre grad av negativa 

attityder. 

 

Påståendet ”Om jag led av psykisk ohälsa skulle jag aldrig berätta detta för mina kollegor på 

grund av rädsla att bli behandlad annorlunda” visar på en högre median än de andra 

påståendena. ”Jag känner mig lika trygg att vårda en person som lider av psykisk ohälsa som 

att vårda en person utan psykisk ohälsa.” visar en högre median, hos flertalet grupper, än 

andra påståenden. Påståendena: ”Om en person med psykisk ohälsa klagar på symtom t.ex. 

bröstsmärta är det ofta ett tecken på deras psykiska ohälsa.”, ”Personer med psykisk ohälsa är 

farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa” och ”Jag skulle endast läsa 
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ämnet psykiatri om jag måste det inför exempelvis en tenta.” visar sig ha något högre 

medianer än de andra påståendena. 

 

Sammanfattning av fria kommentarer 

Det fanns kommentarer i 17 besvarade enkäter. Flertalet studerande nämner att de tycker att 

det är svårt att svara på frågorna utifrån att begreppet psykisk ohälsa är så brett. En student 

gör en liknelse utifrån somatisk vård att man inte kan jämställa en förkylning med palliativt 

vårdad cancer. Många nämner även att det blev svårt att svara utifrån att det kunde gälla 

flertalet diagnoser och lätt depression ställdes ofta gentemot psykossjukdom i jämförelser som 

gjordes av studenterna. 

 

Det finns flertalet studenter som anser att studien är ett bra initiativ då de upplever bristande 

kunskap kring ämnet psykiatri och problematisk stigmatisering i samhället i stort. Ett flertal 

nämner att de upplever brister i sin pågående specialistsjuksköterskeutbildning kring ämnet 

psykiatri och önskar att de kunde få mer omfattande utbildning inom ämnet. En student 

nämner att det inte är själva patienten de upplever rädsla eller problematik kring utan snarare 

rädsla på grund av sin bristande kunskap kring psykiatrisk vård. Det framkommer att det finns 

en rädsla att göra fel sak eller säga fel sak och att detta kan påverka patienter med psykisk 

ohälsa negativt i deras mående. Det nämns också bristande kunskaper eller uppbackning hos 

läkare kring behandlingsvillkor kring patienter med psykisk ohälsa. Ett exempel som nämns 

gäller smärtbehandling: ”… och att läkarna inte kunnat backa upp sitt resonemang varför 

patienten har låg maxdos opioder trots att hen tidigare har ett smärttillstånd som nu blir 

underbehandlat då det tillkommit akut smärta också.” 

 

Flertalet kommenterar att mycket handlar om specifika individer och deras förutsättningar. 

Exempelvis kommenteras påståendet: ”Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa samt 

deras anhöriga, får samma information som ges till personer utan psykisk ohälsa, angående 

diagnoser och behandlingar.” Flertalet av de studerande ser det snarare som mer viktigt att 

anpassa informationen på så sätt att personen tar till sig lika mycket information som alla 

andra snarare än att alla får samma information. Andra kommentarer gör det gällande att 

rädsla är kopplat till problem kring specifika individer snarare än att deras psykiska ohälsa 

skapar rädsla i sig. 
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DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor inte har någon högre grad av negativa 

attityder till psykisk ohälsa. I påståendet ”Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin 

omgivning än personer utan psykisk ohälsa” framgår det en skillnad i hur man svarar 

beroende på ålder och studieinriktning. Sjuksköterskor över 35 år uppvisar mindre grad av 

negativa attityder än de som är under 35 år utifrån totalsumman av samtliga påståenden i 

denna studie. I de fria kommentarerna från deltagarna framgår aspekter kring rädsla, bristande 

utbildning och kunskap, stigmatisering i samhället samt patienters olika förutsättningar och 

problem. 

 

Resultatdiskussion 

Enligt tidigare forskning delar sjuksköterskor samma negativa attityder som befolkningen i 

stort (Ross & Goldner, 2009) Negativa attityder byggs upp under en persons uppväxtår 

(Schulze, 2007) och påverkas i hög grad av medias bild till psykisk ohälsa (Schulze, 2007; 

Ineland et al., 2008). Det primära syftet med denna studie var att undersöka om det fanns 

negativa attityder till psykisk ohälsa bland sjuksköterskors inom den somatiska vården. I de 

fria kommentarerna i enkäten nämns psykossjukdomar och substansberoende flertalet gånger 

som exempel mellan olika psykiatriska diagnoser. På grund av att dessa diagnoser också 

nämns mycket i tidigare forskning kommer dessa även att nämnas i denna studies diskussion. 

 

Vilka attityder har sjuksköterskor inom den somatiska vården till psykisk ohälsa? 

Tidigare forskning har studerat omvårdnadspersonals rädsla att bli behandlad annorlunda om 

andra skulle få reda på deras psykiska ohälsa. Ross och Goldner (2009) lyfter fram att 

sjuksköterskor som själva drabbats av psykisk ohälsa kände sig stigmatiserade, blev utfrysta 

och att deras kollegor såg ned på dem. I en studie med sjuksköterskestuderande kom det fram 

att de inte skulle berätta om de själva var drabbade av psykisk ohälsa men att det inte berodde 

på att det var ett tecken på svaghet utan att personer med psykisk ohälsa blir utsatta för andra 

personers negativa attityder och oförståelse (Hunter et al., 2015). Det kan ifrågasättas om 

detta är något specifikt för just sjuksköterskeyrket då Forbes och medarbetare (2013) nämner 

att det inom militären finns en rädsla för att den egna yrkeskarriären skulle påverkas negativt 

om det framkom att man hade psykisk ohälsa 
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Kan påståendet att känna sig lika trygg att vårda en person med psykisk ohälsa som en person 

utan psykisk ohälsa och påståendet att människor med psykisk ohälsa är farligare för sin 

omgivning kopplas ihop utifrån de fria kommentarerna och tidigare forskning? Det nämns i de 

fria kommentarerna att man är rädd att göra fel i mötet med en person som har psykisk ohälsa. 

Ross och Goldner (2009) menar att många sjuksköterskor är rädda för att ofrivilligt säga fel 

sak till en person med psykisk ohälsa och rädd för att detta ska ”sätta igång patienterna” in i 

ett okontrollerbart beteende och försämring i den psykiska ohälsan. I vårt samhälle är stigma 

och social distans till människor med psykisk ohälsa starkt förknippat med rädsla för våld 

(Ineland et al., 2008). Vid till exempel substanssjukdomar och schizofreni upplever 

sjuksköterskor inom somatisk vård en minskad pålitlighet, svårigheter att kommunicera samt 

en ökad risk för våld (Björkman et al., 2008;Ross & Goldner, 2009). Schizofreni har ofta 

samsjuklighet med substanssjukdomar (SoS, 2011a; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2012). Personer med schizofreni genomför mer våldsamma brott än andra 

och har större kommunikationssvårigheter (Ineland et al., 2008). Ett stort problem i 

utvecklandet av negativa attityder är att media kopplar våld till psykisk ohälsa och lyfter ej 

upp faktorer som social utsatthet och vad i situationen kan ha lett till att våldsamhet uppstått 

(Ineland et al., 2008). Personer med schizofreni utför oftare våldsamma kriminella handlingar 

än övriga befolkningen men är också betydligt mer utsatta för våld och är mer sällan de som 

påbörjar våldsamheter (Gras et al., 2015). Det finns även en bild av att personer med psykisk 

ohälsa är manipulativa och har en ”dold agenda” när de söker vård (Plant & White, 2013). 

Många läkare vill inte vårda patienter med psykisk ohälsa (Pope, 2011) och personer med 

missbruk/beroende ses som mindre pålitliga samt att dessa i större grad ses som personer som 

kan ”skärpa sig för att bli bättre” (Björkman et al., 2008). Detta väcker en frågeställning om 

dessa aspekter kan kopplas ihop med den fria kommentaren gällande smärtbehandlingen på en 

patient. 

 

Påståendet i studien som gäller att kroppsliga symtom som t.ex. bröstsmärta, ofta är ett uttryck 

för psykisk ohälsa gäller något väldigt problematiskt i vården av personer med psykisk ohälsa. 

Påståendet rör ett av de största problemen som finns i dagens vård, då personer med psykisk 

ohälsa ofta riskerar att nekas vård, prioriteras sist eller att de ej tas på samma allvar av den 

somatiska vården på grund av negativa attityder (Björkman et al., 2008; Corrigan et al., 2014; 

De Hert et al., 2011; Farrelly et al., 2014; Plant & White, 2013; Pope, 2011; Ross & Goldner, 

2009; SoS, 2011a; SoS, 2011b; SBU, 2012).  
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I nuläget är situationen sådan att personer med psykisk ohälsa kan ha upp till 25-30 år kortare 

levnadstid än resterande befolkningen (Corrigan et al., 2014; De Hert et al., 2011; Pope, 

2011). I Sverige beräknas personer med schizofreni ha 20 år kortare levnadstid än resten av 

befolkningen (SBU, 2012). Denna skillnad i kortare levnadstid finns, trots att det är av samma 

sjukdomstillstånd människor med psykisk ohälsa dör av som resten av befolkningen och 60 % 

av dessa dödsfall beror på sådant som hade kunnat åtgärdas av den somatiska vården (Pope, 

2011). Det är av yttersta vikt att drabbade av schizofreni får extra stöd i att förbättra sin 

livsstil och sjukdomsförebyggande förmåga då dessa räknas som en mycket utsatt riskgrupp 

(SoS, 2011b; SBU, 2012). Den somatiska vården avfärdar ofta fysiska symtom som 

psykosomatiska och vill avsäga sig behandling av denna patientgrupp (Björkman et al., 2008; 

De Hert et al., 2011; Plant & White, 2013;Pope, 2011; Ross & Goldner, 2009). Försvårande 

faktorer för det somatiska och psykiska måendet är livsstilsfaktorer såsom dålig kosthållning, 

brist på motion, för hög alkoholkonsumtion och rökning (SoS, 2011a; SoS, 2011b; SBU, 

2012). Dessa faktorer är de som bidrar mest till den totala sjukdomsbördan i Sverige och kan 

orsaka bland annat kranskärlssjukdom, stroke, cancer och typ 2-diabetes (SoS, 2011b). 

Uppmärksamhet kring den somatiska hälsan, samsjuklighet och dåliga livsstilsfaktorer som 

medför risk för försämring i hälsa psykiskt och somatiskt är mycket viktigt att vården tar på 

allvar och tar hänsyn till när man bedömer den enskilda individens behov av vård och omsorg 

(SoS, 2011a). I dagsläget finns det bristande kunskaper inom vården om vilka somatiska 

risksjukdomar det finns vid psykisk ohälsa (De Hert et al., 2011). Det är viktigt att personer 

med psykisk ohälsa uppmärksammas som en riskgrupp och att resurser läggs på 

patientgruppen för att på så sätt öka tillgängligheten till lika vård (De Hert et al., 2011; Pope, 

2011). 

 

En fråga som uppstår är hur mycket vården och sjuksköterskor kan tänkas påverka personer 

med psykisk ohälsa med negativa attityder och avståndstagande kan tänkas påverka personer 

med psykisk ohälsa. Hansson och medarbetare (2011) samt Björkman och medarbetare (2008) 

diskuterar risken med att omvårdnadspersonal speglar sin bild av negativa attityder på 

patienterna och att patienterna då tar till sig detta och känner mer utanförskap och 

sjukdomsbilden förvärras. Om en person med psykisk ohälsa blir ifrågasatt och nekad vård på 

grund av sin psykiska ohälsa riskerar detta leda till att denne inte väljer att söka vård igen trots 

att det finns stora behov av detta (Björkman et al., 2008). Att inte bli tagen på allvar på grund 

av sin psykiska ohälsa leder lätt till att man tar till sig den negativa bilden som man bemöts 

av, vilket leder till försämrad livskvalité och att man undviker att ”göra saker i livet” (Farrelly 
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et al., 2014). Vid exempelvis schizofreni finns det vetenskapligt bevisat att en person med 

diagnosen, trots långtgående svårigheter, mycket väl kan uttrycka sina behov, ge goda förslag 

på hur de vill lägga upp sin vård, med vilken hjälp de vill ha och planera för denna vård 

(SBU, 2012; Yılıdrım, Hacıhasanoğlu Aşılar, Hale Camcıoğlu, Erdiman & Karaağaç, 2015). 

Många med schizofreni uttrycker att de känner ett stort utanförskap i samhället och att de blir 

diskriminerade och ifrågasatta inom många områden (Margariti, Ploumpidis, Economou, 

Christodoulou & Papadimitriou, 2015; SBU, 2012; Yılıdrım et al., 2015). När en person med 

schizofreni får större insikt i vilka sociala följder sjukdomen har kan detta ofta leda till 

depression (Margariti et al., 2015). Många med schizofreni uttrycker att de i mötet med 

vårdpersonal vill känna en social förankring, bli tagna på allvar och få arbeta med delat 

beslutsfattande (SoS, 2011a; SBU, 2012; Yılıdrım et al., 2015). Vid en god relation med 

vårdpersonal finns det vetenskapligt bevisat att personer med diagnosen schizofreni får bättre 

funktion och förbättrad följsamhet till olika mål samt behandlingar (SoS 2011a; SBU, 2012; 

Yılıdrım et al., 2015). Vid schizofreni finns ofta nedsatta sociala färdigheter, nedsatt 

problemlösningsförmåga samt låg självkänsla och lågt självförtroende (Seo, Ahn, Byun & 

Kim, 2007). På grund av detta kan det diskuteras om vilken katastrof det måste vara för den 

enskilda personen att hamna i ett läge i vården där denne är i en väldigt utsatt miljö och 

känner sig ifrågasatt på alla fronter. Att automatiskt kunna ses som opålitlig och våldsam bör 

försvåra vården markant när det finns goda vetenskapliga bevis på att vanligt bemötande visar 

goda effekter i behandling av olika slag. 

 

Det finns flertalet förslag i tidigare vetenskapliga studier hur de negativa attityderna kan 

minskas och vad man bör göra för att förbättra vården för den enskilde personen med psykisk 

ohälsa. I frågan om somatisk vård lyfter Corrigan och medarbetare (2014) upp att ett ökat 

samarbete och utbyte mellan sjuksköterskor i primärvård och sjuksköterskor i psykiatrisk vård 

skulle förbättra vården för den enskilde patienten och skapa ett mer liknande bemötande och 

riktlinjer för hur vården ska utformas. De Hert och medarbetare (2011) lyfter även upp frågan 

om samarbete kliniker emellan. De Hert och medarbetar (2011) lyfter fram att den bästa 

patientcentrerade vården samt bäst resultat har visat sig när kontinuerliga möten finns mellan 

psykiatrisk och somatisk vård, där diskussionen utgår i vem som bäst kan hjälpa patienter med 

psykisk ohälsa kring enskilda problem istället för att bara fokusera på enbart somatisk eller 

psykiatrisk bild. Plant och White (2013) visar i sin studie att sjuksköterskor inom 

akutsjukvården gärna skulle se att det arbetar sjuksköterskor med psykiatrisk specialisering 

inom akutsjukvård. Detta för att agera stöd för personalen och kunna ge en så god omvårdnad 
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som möjligt till patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). Det finns ett problem 

med att även personalen som arbetar inom psykiatrisk vård både blir stigmatiserad av annan 

vårdpersonal och samhället i stort (Hansson et al., 2011; Schulze 2007). Hansson och 

medarbetare (2011) diskuterar och visar att personal inom psykiatrin och personer med 

psykisk ohälsa möts av samma negativa attityder och att de delar ungefär samma bild av 

problem. Ett återkommande tema i tidigare vetenskapliga studier och de fria kommentarerna i 

denna studie handlar om utbildning för att förbättra omvårdnaden av personer med psykisk 

ohälsa. Praktisk erfarenhet och utbildning kring psykisk ohälsa leder till mindre negativa 

attityder och förbättrad omvårdnad inom sjuksköterskeprofessionen (Happel et al., 2014). 

 

Plant och White (2013) menar att det finns en stor vilja hos sjuksköterskor att bättre kunna 

hjälpa personer med psykisk ohälsa, de känner att de inte har tillräcklig utbildning och 

kunskap för att kunna göra det på ett bra sätt, vilket även framkommer i vår studie utifrån de 

fria kommentarerna om rädslan att göra fel på grund av för lite kunskap om psykisk ohälsa. 

De flesta sjuksköterskor i Plant och Whites (2013) studie uttrycker att de försöker så gott de 

kan utifrån sina tidigare erfarenheter trots att de känner att de har för lite kunskap. 

Sjuksköterskorna saknar kontinuerlig utbildning och träning i bemötandet av personer med 

psykisk ohälsa, krishantering och stöd från ledningen i form av bekräftelse för deras oro kring 

att omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa försämras (Plant & White, 2013; Ross & 

Goldner, 2009). Tidigare studier visar att när personalen känner stöd från ledningen så känner 

personalen sig mer nöjd och bekväm i mötet med personer med psykisk ohälsa och 

effektiviteten inom sjukvården ökar (Plant & White, 2013). Fastän det finns uttryck för brist 

på utbildning så anger många i likhet med vad denna studie presenterar i resultatet, att de inte 

tror att de skulle gå en utbildning i psykisk ohälsa om de får möjligheten (Plant & White, 

2013). För att underlätta sjuksköterskors arbete inom akutsjukvården, är ämnet psykiatri en 

viktig del av utbildningen, på grund av kontinuerliga möten med psykisk ohälsa (Plant & 

White, 2013). Hunter och medarbetare (2015) menar att utbildningen inom psykiatri inom alla 

specialistsjuksköterskeutbildningar är en viktig del för att hålla en god kvalité i omvårdnaden 

för alla patienter. Det är dock en stor utmaning att hinna med utbildning inom psykiatri på 

grund av att karaktärsämnen egentligen är det viktigaste (Hunter et al., 2015). Förslaget 

Hunter och medarbetare (2015) lyfter fram är att försöka lägga in så mycket psykiatri det 

finns utrymme för men att främst fokusera på vilken roll en sjuksköterska har inom 

psykiatrisk vård, försöka få till möten med brukare av psykiatri, diskussionsseminarium samt 

ett lärandetillfälle i simulationer av hur psykisk ohälsa kan uttryckas. 
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Det sista som framkommer eller kan diskuteras utifrån resultatet i denna studie och vad som 

framkommer i tidigare studier är vilken roll omvårdnaden har i sjuksköterskeprofessionen och 

sjuksköterskeutbildningen. Detta utifrån de fria kommentarerna i resultatet vilket nämner att 

information bör anpassas efter individen. I Plant och Whites studie (2013) nämner de att 

sjuksköterskor känner att det är svårare att hjälpa någon med psykisk ohälsa utifrån att det inte 

är lika konkret som somatiska problem. Shanley och Jubb-Shanley (2007) diskuterar att det 

inte är meningen att man som sjuksköterska ska ge sken av eller utgå ifrån att ”bota” någons 

psykiska ohälsa. Sjuksköterskans roll är att fokusera på att finna en persons styrkor och inge 

en känsla av hopp (Shanley & Jubb-Shanley, 2007). Detta kan uppnås genom att tillsammans 

med personen identifiera eller använda fungerande copingstrategier denne har i svåra 

situationer men även kunna identifiera och förkasta maladaptiva copingstrategier denne har 

genom att försöka diskutera detta med respekt för dennes reflektioner (Shanley & Jubb-

Shanley, 2007). I sjuksköterskeutbildningen och i praktiken har omvårdnad förlorat i prestige 

och prioriteras många gånger bort (Hunter et al., 2015; Pope, 2011) till förmån för mer 

avancerade tekniska behandlingar som ses som viktigare i sjuksköterskeprofessionen (Hunter 

et al., 2015). Hunter och medarbetare (2015) lyfter fram att sjuksköterskeutbildningen måste 

återgå till att fokusera lika mycket på omvårdnaden som på avancerad teknik. Inom 

omvårdnaden bör det också ligga fokus på mötet med personer med psykisk ohälsa (Hunter et 

al., 2015).  Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är ett stort problem inom 

sjuksköterskeprofessionen (Ross & Goldner, 2009).  Pope (2011) framhåller att det egentligen 

inte behövs mer utbildning kring psykisk ohälsa, utan att sjuksköterskan ska komma ihåg sin 

grundläggande roll att stå upp för att alla får lika bra vård och att man agerar som ”patientens 

advokat” när denne behandlas orättvist. Ross och Goldner (2009) menar att sjuksköterskor 

agerar defensivt, känner att de är omotiverade och obekväma i att beröra ämnet men kan 

samtidigt bli upprörda över att upptäcka stigmatisering och diskriminering gentemot personer 

med psykisk ohälsa. Ross och Goldner (2009) framhåller att den enskilda sjuksköterskan 

måste kunna reflektera över vilken roll de har i att stigmatisera människor med psykisk 

ohälsa. 
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Har sjuksköterskans ålder betydelse för vilka attityder hen har till psykisk ohälsa? 

Den andra frågeställningen som denna studie vill svara på är om det råder någon skillnad i 

negativa attityder mellan olika grupper beroende på ålder, yrkeserfarenhet, studieinriktning 

inom somatisk vård och om deltagaren i studien känner någon som lider av psykisk ohälsa. I 

enlighet med tidigare studier som berör frågeställningen gällande ålder visar det sig i denna 

studie att äldre sjuksköterskor har mindre grad av negativa attityder (Björkman et al., 

2008;Hansson et al., 2011; Plant & White, 2013) vilket också överensstämmer med den 

generella befolkningen (Ineland et al., 2008) och andra människovårdande yrken (Svensson et 

al., 2014). Ineland och medarbetare (2008) menar att bilden av psykisk ohälsa blivit mer 

negativ sedan 70-talet. Rädslan för våld har ökat markant och de negativa attityderna har ökat 

med de nya generationerna som kommit sedan dess. Plant och White (2013) förklarar att 

skillnaderna beroende på ålder bör vara sammankopplat med längre yrkeserfarenhet, vilket 

leder till ett bättre helhetsperspektiv, mindre dömande attityd och bättre kunskap om hur man 

får människor med psykisk ohälsa att känna sig mer trygga, bekväma och omvårdade. Denna 

studie visar dock ingen skillnad utifrån yrkeserfarenhet som sjuksköterska trots att flertalet 

studier visar att erfarenhet minskar negativa attityder (Björkman et al., 2008; Happell et al., 

2014; Plant & White, 2013). 

 

 I de områden där det finns mer erfarenhet av att i arbetet möta personer med psykisk ohälsa 

verkar det finnas mer eller mindre negativa attityder beroende på typ av psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin har generellt mindre negativa attityder till psykisk 

ohälsa (Björkman et al., 2008; Corrigan et al., 2014; Ross & Goldner, 2009; Svensson et al., 

2014). Corrigan och medarbetare (2014) och Björkman och medarbetare (2008) lyfter fram att 

det handlar mycket om den praktiska erfarenheten och mötet med personer med psykisk 

ohälsa som påverkar negativa attityder och tryggheten i att vårda personer med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskor inom primärvården visar, precis som sjuksköterskor inom den 

psykiatriska vården, mindre negativa attityder och ingen skillnad ses mellan dessa två grupper 

(Corrigan et al., 2014). Gällande erfarenheten att arbeta med personer diagnostiserande med 

emotionell instabil personlighetsstörning så verkar detta ge mer negativa attityder. Personal 

inom psykiatri, akutsjukvård samt intensivvård visar högre grad av negativa attityder, 

fientlighet och fördömande. Sjukvårdspersonal generellt visar hög grad av negativa attityder 

gentemot patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (Ross & Goldner, 2009). 

Personer med denna diagnos som självskadar sig ses som ett slöseri på värdefulla 

sjukvårdsresurser eftersom deras skador är självförvållade (Ross & Goldner, 2009). I tidigare 
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forskning kan således inte någon tydlig skillnad i grad av negativa attityder utläsas mellan 

sjuksköterskor i olika vårdinrättningar. Det finns ingen information i de studier som granskats 

kring sjuksköterskor i utbildning till specialistsjuksköterska. 

 

Metoddiskussion 

Validiteten i denna studie kan i olika aspekter styrkas men även ifrågasättas. Denna studie kan 

kopplas till ett begrepp som kan kallas innehållsvaliditet. Detta innebär att man vill uppnå en 

enkel uppfattning om mätmetoden är rimlig för att erhålla information kring det en studie 

avser mäta (Billhult & Gunnarsson, 2014c). Detta uppnås delvis genom resonemang med 

personer som är insatta i ämnet (Billhult & Gunnarsson, 2014c). Genom diskussion med 

handledare samt godkännande av vald enkät av examinator och granskningsgrupp till 

projektplanen bör detta mål ha uppnåtts. Ytterligare ett begrepp som finns är kriterievaliditet. 

Detta innebär att resultatet av en mätning jämförs med mätning som vill mäta exakt samma 

sak (Billhult & Gunnarsson, 2014c). Detta uppnås i studien genom jämförelse i 

diskussionskapitlet med bland annat enkäten MICA (Kassam et al., 2010) som använts som 

inspiration. Extern validitet innebär att en studie går att generalisera utifrån att ett liknande 

resultat skulle visa sig med andra deltagare, på en annan plats eller vid en annan tidpunkt 

(Polit & Beck, 2011).  Den externa validiteten kan ifrågasättas, eftersom denna undersökning 

med så få deltagare och så specifikt inriktad på ett lärosäte gör det svårt att kunna generalisera 

för sjuksköterskor i stort i landet. Dessutom kan det diskuteras om urvalet blir representativt 

för sjuksköterskor i stort med tanke på snedfördelningen och bristen på personer över 50 år 

och bristen på de som arbetat över 15 år. Detta ledde till att grupperna fick slås ihop med över 

35 år respektive arbetat över 5 år. Intern validitet beskriver om resultatet och slutsatserna i en 

studie kan ses som trovärdiga eller ej utifrån om det finns något som påverkar de enskilda 

variablerna (Polit & Beck, 2011). Den interna validiteten kan ses som trovärdig gällande 

grupperna ålder och antal arbetade år eftersom dessa grupper är ungefär lika fördelade och 

personerna i varje grupp uppgår till fler. Gällande studieinriktning kan inte svaren ses som 

trovärdiga eftersom grupperna är något snedfördelade och det blir alldeles för få personer per 

grupp för att kunna göra en trovärdig analys. 

 

För att hög validitet ska finnas är det viktigt att hög reliabilitet finns (Björk, 2011). Detta 

uppnås vanligtvis med upprepade bedömningar, inom samma ämne som exempelvis vid 

samma sjukdomsdiagnoser, för ett mätinstrument (Björk, 2011). Oavsett vem som gör testet 

är målet att mätinstrumentet tydligt ska kunna mäta samma sak för att reliabiliteten ska vara 
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hög (Björk, 2011). Med detta i åtanke kan det ej säkert sägas att en egenkonstruerad enkät är 

lika reliabel som en enkät vilken testats i flertalet studier. Däremot kan det även nämnas att 

vid mätning av variabler som är av komplicerad natur, exempelvis attityder, är det svårt att få 

en lika bra reliabilitet som exempelvis när man jämför olika människors puls (Billhult & 

Gunnarsson, 2014c). Det kan även nämnas att mätinstrumentet MICA, vilket vi inspirerats av 

och översatt frågor från, bedömdes vara reliabelt av författarna till studien där det testades 

(Kassam et al., 2010). Däremot har frågor de uteslutit används och vissa frågor de beslutat 

vara reliabla används i denna studie vilket kan tala för försämrad reliabilitet i använt 

mätinstrument i denna studie.  

 

Anledning till att använda de egenkonstruerade påståendena var att studien skulle anpassas 

efter syftet och underlätta deltagandet i studien genom så få frågor som möjligt. 

Egenkonstruerade frågor ger större möjligheter för att kunna styra antalet frågor, skala i 

enkäten och på så sätt kunna påverka antalet deltagare med förhoppningsvis mindre bortfall 

(Billhult & Gunnarsson, 2014b). En anledning till valet att göra en webbenkät var att spara tid 

för deltagarna, det vill säga att ge dem större möjlighet att välja när och om de ville svara på 

påståendena. Detta för att deltagarna skulle få större möjlighet till anonymitet och känna 

mindre press att svara på enkäten jämfört med om insamling hade skett under exempelvis ett 

seminarium. Anledningen utgår från ett forskningsetiskt perspektiv om skyddad anonymitet 

och konfidentialitet (Kjellström, 2014). En webbenkät gör det lätt att medverka för deltagaren 

om denne har dator samt datorvana och denna form av datainsamling är kostnadseffektiv 

menar Billhult och Gunnarsson (2014b). Alla dessa aspekter är något som Billhult och 

Gunnarsson (2014b) lyfter fram. Ett stort problem som uppstod med webbenkäten var att det 

inte gick att begränsa antalet gånger en person kunde svara på enkäten vilket tydligt kan ha 

påverkat resultatet genom att vissa individer kunnat svara flertalet gånger vilket också gjorts 

tydligt på grund av behovet av uteslutning av några svarstillfällen. I påminnelsen som 

skickades ut efter två veckor poängterades detta problem och förhoppningsvis minskade 

denna risk.   

 

I fråga om vald metod finns det fördelar och nackdelar med denna. För att få en djupare 

förståelse kring attityder eller upplevelser så kanske en kvalitativ intervjustudie hade varit att 

föredra. En kvalitativ forskningsintervju används när syftet med studien är att förstå ett och 

kunna tolka fenomen på ett djupare plan (Danielson, 2014).  
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Slutsats 

Sjuksköterskor i denna studie har ingen högre grad av negativa attityder till psykisk ohälsa. 

Det framkommer att sjuksköterskor över 35 år har mindre grad av negativa attityder till 

psykisk ohälsa än sjuksköterskor under 35 år. Kommentarer från deltagarna nämner rädslan 

att göra fel på grund av bristande kunskaper kring psykisk ohälsa, bristande utbildning om 

psykisk ohälsa i specialistsjuksköterskeutbildningen och patienters specifika förutsättningar 

och problem. 
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Bilaga 1 

Tabell 4. Studieinriktning 

Analys av påståenden har skett med chi
2
-test och analys av totalsumman har skett med Kruskal-Wallis test. 

Påstående: Jag skulle endast läsa ämnet psykiatri om jag måste t.ex. inför en tentamen 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  2 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 2 1/5 4  

 

 

0,11/32,37 

Anestesi 2 1/4 3 

Barn och ungdom 1 1/3 2 

Distrikt 1 1/4 3 

Kirurgi 3,5 3/5 2 

Operation 1,5 1/5 4 

Vård av äldre 1 1/3 2 

 

Påstående: Personer med grav psykisk ohälsa kan aldrig återhämta sig till ett liv med hög livskvalité 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/4 3 --- 

Akutsjukvård 1 1/3 2  

 

 

0,56/17,04 

Anestesi 2 1/4 3 

Barn och ungdom 1,5 1/3 2 

Distrikt 1,5 1/4 3 

Kirurgi 1,5 1/4 3 

Operation 1 1/2 1 

Vård av äldre 1 1/3 2 

 

Påstående: Ämnet psykiatri är viktigt som andra ämnen inom den medicinska vetenskapen 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/5 4  

 

 

0,71/20,65 

Anestesi 1 1/5 4 

Barn och ungdom 1,5 1/5 4 

Distrikt 1 1/1 0 

Kirurgi 1 1/4 3 

Operation 1 1/2 1 

Vård av äldre 1 1/4 3 

 

Påstående: Om jag led av psykisk ohälsa skulle jag aldrig berätta detta för mina kolleger p.g.a. rädsla att bli behandlad annorlunda 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  3 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 3 1/4 3  

 

 

0,81/18,77 

Anestesi 3 2/5 3 

Barn och ungdom 2 1/4 3 

Distrikt 3 2/5 3 

Kirurgi 3 1/4 3 

Operation 2,5 1/2 3 

Vård av äldre 3 1/4 3 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa  

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  2 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/3 2  

 

 

0,03*/38,12 

Anestesi 3 1/4 3 

Barn och ungdom 2,5 1/4 3 

Distrikt 2 1/4 4 

Kirurgi 2,5 1/5 4 

Operation 2 1/3 2 

Vård av äldre 2 1/2 1 

* Skillnaderna mellan grupperna redovisas i tabell 5. 

Påstående: Att vara psykiatriker är inte detsamma som att vara en riktig läkare 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/5 4  

 

 

0,22/28,08 

Anestesi 1 1/5 4 

Barn och ungdom 1 1/2 1 

Distrikt 1 1/4 3 

Kirurgi 1 1/3 2 

Operation 1 1/4 3 

Vård av äldre 1 1/1 0 

 



30  

 

Påstående: Jag känner mig lika trygg att vårda en person som lider av psykisk ohälsa som att vårda en person utan psykisk ohälsa 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 3 1/5 4  

 

 

0,51/23,66 

Anestesi 2 1/4 3 

Barn och ungdom 3 1/4 3 

Distrikt 3 1/5 4 

Kirurgi 2 1/4 3 

Operation 1,5 1/3 2 

Vård av äldre 1 1/4 3 

 

Påstående: Om en person med psykisk ohälsa klagar på symtom t.ex. bröstsmärtor, är det ofta tecken på deras psykiska ohälsa  

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  2 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 2 1/5 4  

 

 

0,48/23,94 

Anestesi 3 1/5 4 

Barn och ungdom 2 1/4 3 

Distrikt 1,5 1/4 3 

Kirurgi 2 1/5 4 

Operation 2 1/4 3 

Vård av äldre 1 1/2 1 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa bör inte vårdas på en somatisk avdelning även om det gäller en somatisk sjukdom 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/5 4  

 

 

0,72/21,14 

Anestesi 1 1/4 3 

Barn och ungdom 1,5 1/3 2 

Distrikt 1 1/3 2 

Kirurgi 1 1/3 2 

Operation 1 1/2 1 

Vård av äldre 1 1/2 1 

 

Påstående: När jag rapporterar använder jag orden tokig, galning, knäpp etc. om personer som lider av psykisk ohälsa  

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/4 3 --- 

Akutsjukvård 1 1/2 1  

 

 

0,1/24,25 

Anestesi 1 1/4 3 

Barn och ungdom 1 1/1 0 

Distrikt 1 1/1 0 

Kirurgi 1 1/2 1 

Operation 1 1/2 1 

Vård av äldre 1 1/2 1 

 

Påstående: Om en kollega berättade för mig att hen lider av psykisk ohälsa skulle jag fortfarande känna förtroende för hen 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/4 3  

 

 

0,15/30,02 

Anestesi 1 1/3 2 

Barn och ungdom 1,5 1/5 4 

Distrikt 2,5 1/3 2 

Kirurgi 1 1/5 4 

Operation 1 1/2 1 

Vård av äldre 1 1/1 0 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa bör ses som en diagnos istället för den person som de är 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/5 4  

 

 

0,46/18,11 

Anestesi 1 1/5 4 

Barn och ungdom 2 1/5 4 

Distrikt 1 1/5 4 

Kirurgi 1 1/3 2 

Operation 1 1/5 4 

Vård av äldre 1 1/1 0 
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Påstående: Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa samt deras anhöriga får samma information som ges till personer utan personer 

utan psykisk ohälsa, angående diagnos och behandling 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/5 4 --- 

Akutsjukvård 1 1/3 2  

 

 

0,74/20,6 

Anestesi 1 1/4 3 

Barn och ungdom 2 1/5 4 

Distrikt 1 1/2 1 

Kirurgi 1 1/5 4 

Operation 1 1/3 2 

Vård av äldre 1 1/1 0 

 

Påstående: Personer med psykisk ohälsa har själv orsakat sitt lidande och får skylla sig själv för detta 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde/χ
2
 

Hela gruppen  1 1/3 2 --- 

Akutsjukvård 1 1/1 0  

 

 

0,5/19,9 

Anestesi 1 1/3 2 

Barn och ungdom 2 1/2 1 

Distrikt 1 1/1 0 

Kirurgi 1 1/2 1 

Operation 1 1/1 0 

Vård av äldre 1 1/1 0 

 

Totalsumman 

Variabel  Median Minimi-/maximivärde Variation P-värde 

Hela gruppen  23 14/41 27 --- 

Akutsjukvård 25 16/33 17  

0,02* Anestesi 28 18/40 22 

Barn och ungdom 25,5 19/40 21 

Distrikt 24,5 16/41 25 

Kirurgi 27,5 21/38 17 

Operation 20,5 15/30 15 

Vård av äldre 20 14/22 8 

* Signifikant skillnad föreligger. 

 

Tabell 5. Skillnader mellan grupper till påstående 5. Personer med psykisk ohälsa är 

farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa. 
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Du tillfrågas härmed om att delta i en enkätundersökning om psykisk ohälsa. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning sjuksköterskor har om psykisk 

ohälsa. Genom denna undersökning vill vi öppna upp för diskussion kring ämnet och belysa 

eventuellt behov av ytterligare studier ur sjuksköterskors perspektiv. 

 

Samtliga specialistsjuksköterskeinriktningar som startade höstterminen 2014 ingår i urvalet 

till undersökningen, med undantag för de som studerar med inriktning mot psykiatrisk 

omvårdnad, dessa har exkluderats från studien. Enkäten skickas ut via webbadress, till de 

specialistsjuksköterskestuderandes e-postadresser som tillhandahålls via Uppsala universitets 

studentportal. Datainsamling sker genom en webbenkät som gjorts med egenkonstruerade 

frågor, inspirerade av och översatta från formuläret MICA (Mental Illness: Clinicians’ 

Attitudes). Datainsamling kommer att pågå under en månad och en påminnelse skickas ut 

efter två veckor till samtliga tillfrågade. Att påminnelsen går ut till alla är för att enkäterna 

inte är märkta och det inte ska gå att identifiera vem som svarat eller inte svarat, samtliga 

medverkande är anonyma. Metod för urval och datainsamling är skriftligt godkänd av 

huvudansvarig utbildningssamordnare på specialistsjuksköterskeprogrammet.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och ingen förklaring behöver ges till varför man 

väljer att inte delta. I juni 2015 kommer resultatet av studien att var tillgängligt i DIVA. 

 

Vi som är ansvariga för studien är Tomas Kleveholt och Anne Lundgren, 

Specialistsjuksköterskestuderande, Psykiatrisk omvårdnad på Uppsala universitet. 

Om ni har några frågor som rör studien så finns vi tillgängliga på mailadress: 

893lundgren@telia.com.  

Handledare är Kristina Haglund kristina.haglund@neuro.uu.se tele.nr.  018 – 611 52 02 

 

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta, vi ser fram emot att få ta del av dina svar,   

Anne Lundgren och Tomas Kleveholt

mailto:893lundgren@telia.com
mailto:kristina.haglund@neuro.uu.se
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Enkätstudie om psykisk ohälsa 

Kön Man Kvinna 

  

Ålder Under 35 år Mellan 35 år och 50 år Över 50 år 

 

År som aktiv sjuksköterska Mindre än 5 år  Mellan 5 år och 15 år Över 15 år 

 

Inriktning Ambulans Intensivvård  Anestesi  Distriktssköterska 

Barn & ungdom Kirurgisk vård  Operation  Vård av äldre 

 

Känner du någon som lider av psykisk ohälsa?                Ja  Nej 

 

 

 

Vilket alternativ instämmer du mest med (ETT alt.)? Observera att svarsalternativen skiljer sig mellan frågorna. 

 

1. Jag skulle endast läsa ämnet psykiatri om jag måste det, t.ex. inför en tenta. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

2. Personer med grav psykisk ohälsa kan aldrig återhämta sig till ett liv med hög livskvalité. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

3. Ämnet psykiatri är lika viktigt som andra ämnen inom den medicinska vetenskapen. 

Instämmer helt 1     2     3     4     5 Instämmer inte alls 

 

4. Om jag led av psykisk ohälsa skulle jag aldrig berätta detta för mina kollegor på grund av rädslan av att bli behandlad 

annorlunda. 
Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

5. Personer med psykisk ohälsa är farligare för sin omgivning än personer utan psykisk ohälsa. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

6. Att vara psykiatriker är inte detsamma som att vara en riktig läkare. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

7. Jag känner mig lika trygg att vårda en person som lider av psykisk ohälsa som att vårda en person utan psykisk ohälsa. 

Instämmer helt 1     2     3     4     5 Instämmer inte alls 

 

8. Om en person med psykisk ohälsa klagar på fysiska symtom, t.ex. bröstsmärta, är det ofta tecken på deras psykiska 

ohälsa. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

9. Personer med psykisk ohälsa bör inte vårdas på en somatisk avdelning även om det gäller en somatisk sjukdom. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

10. När jag rapporterar händer det att jag använder orden tokig, galning, knäpp etc. om personer som lider av psykisk 

ohälsa. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

11. Om en kollega berättade för mig att hen lider av psykisk ohälsa skulle jag fortfarande känna förtroende för hen.  

Instämmer helt 1     2     3     4      5 Instämmer inte alls 

 

12. Personer med psykisk ohälsa bör ses som en diagnos istället för den person som de är. 

Instämmer inte alls 1     2     3     4     5 Instämmer helt 

 

13. Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa samt deras anhöriga får samma information som ges till personer utan 

psykisk ohälsa, angående diagnoser och behandlingar. 

Instämmer helt 1     2     3     4     5 Instämmer inte alls 

 

14. Personer med psykisk ohälsa har själv orsakat sitt lidande och får skylla sig själv för detta. 

Instämmer inte alls 1     2      3      4      5 Instämmer helt 

 

 

 

 

 

Om du har synpunkter eller vill kommentera studien, är du välkommen att göra det här nedan, tack för att du svara på vår studie. 

 

 


