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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Tidigare forskning belyser att personer med bakomliggande psykisk sjukdom 

eller ohälsa stigmatiseras och diskrimineras både i samhället men även inom hälso- och 

sjukvården. Det är därför viktigt att se hur sjuksköterskor upplever och uppfattar hur det är att 

ge omvårdnad till denna patientgrupp.  

Syfte: Syftet med studien är att utforska sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar av att 

ge omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk ohälsa och psykisk sjukdom medan 

de vårdas på kirurgiska vårdavdelningar.  

Metod: Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer utfördes med sjuksköterskor från fyra 

olika kirurgiska vårdavdelningar. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet redovisas i tre kategorier; upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom eller ohälsa, uppfattningar relaterade till ansvarsfördelningar inom vården och 

upplevelser av kunskap relaterade till psykisk sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskorna i denna 

studie gav uttryck för både positiva och negativa upplevelser och uppfattningar kopplat till att 

vårda denna patientgrupp. De uppfattade ofta att personer med bakomliggande psykisk 

sjukdom eller ohälsa var vårdkrävande och tillskrev dem negativa karaktärsdrag. De upplevde 

även att de inte hade kunskap eller resurser till att ge dessa personer god omvårdnad när de 

vårdas på kirurgiska vårdavdelningar 

Slutsats: Sjuksköterskor i denna studie gav uttryck för olika upplever och uppfattningar 

kopplat till	  att ge omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk ohälsa och psykisk 

sjukdom inom somatisk vård. Upplevelserna och uppfattningarna var av så väl positiv som 

negativ karaktär och upplevelserna kan kopplas samman med tidigare forskning som visar att 

patienter kan uppleva diskriminering och stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa och 

sjukdom. För att öka förutsättningarna för jämlik och patientcentrerad omvårdnad upplevde 

sjuksköterskorna att kontinuerlig utbildning kring psykiatrisk omvårdnad är viktig även för 

sjuksköterskor som är verksamma utanför specialiserad psykiatrisk vård.  
 

Nyckelord: Omvårdnad, stigmatisering, psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, upplevelse, 

tidvattenmodellen. 
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ABSTRACT 

Background: Previous research highlights that people with underlying mental illness or 

disorders are stigmatized and discriminated against, both in society and within the health care 

system. It is therefore important to see nurses perceive and understand how it is to provide 

care to this population. 

Objective: The purpose of the study is to explore nurses' experiences and perceptions of 

providing care to patients with underlying mental illness and or mental disorders while being 

treated in surgical wards. 

Method: Eight semi-structured qualitative interviews were conducted with nurses from four 

different surgical wards. The interviews were analyzed by qualitative content analysis. 

Results: The results are reported in three categories; experiences of caring for patients with 

mental illness, perceptions related to the allocation of responsibilities in care and experiences 

of knowledge related to mental illness. The nurses in this study expressed both positive and 

negative experiences and perceptions related to caring for these patients. They are often 

perceived that people with underlying mental illness was demanding and attributed them there 

with negative character traits. They also felt that they did not have the knowledge or resources 

to give these people good care when they are cared for at a surgical wards. 

Conclusion: Nurses in this study expressed different experiences and perceptions related to 

providing care to patients with underlying mental health and mental illness in somatic care. 

The experiences and perceptions were of positive as well as negative character and 

experiences can be linked with previous research showing that patients may experience 

discrimination and stigma associated with mental illness and disease. To improve the 

conditions for equitable and patient-centered care nurses experienced that continuous training 

in psychiatric nursing is also important for nurses who are active outside specialized 

psychiatric care. 

 

 
Keyword: Nursing, stigma, mental disorders, mental illnes, experiences, the tidal model. 
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1. BAKGRUND 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease of infirmity” 

      -WHO  

1.1 Prevalens av psykisk ohälsa i världen 

Psykisk ohälsa återfinns i alla samhällen men trots detta är tillgängligheten av psykiatrisk 

vård begränsad i många delar av världen. Förekomsten av psykisk ohälsa och psykiatriska 

sjukdomar är högre i låg- och medelinkomstländer men det är även i dessa länder som 

tillgängligheten av psykiatrisk vård är som lägst. I låg- och medelinkomstländer antas så 

många som upp till 85 % av de med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom gå utan vård. I 

höginkomstländer är tillgängligheten av vård högre men i vissa länder kan så många som 50 

% gå utan adekvat vård (WHO, 2013). Stigmatisering av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

är utbredd i samtliga samhällen. Denna stigmatisering leder till en systematisk diskriminering. 

Personer som lider av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är en grupp som är mer sårbar än 

andra grupper i samhället. Denna grupp av människor stigmatiseras inte bara i högre 

utsträckning, de utsätts även för övergrepp både fysiska och sexuella, i större utsträckning. 

Människor med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom isoleras på många håll från samhället, då 

de stängs ute på grund av sin sjukdom (WHO, 2010). Det förekommer även att man låser in 

dessa personer på institutioner som mer liknar ett fängelse. Personerna förvägras bland annat 

ordentlig mat, rent vatten och kläder. Det förekommer även att man spänner fast och binder 

fast dessa personer. Stigman som omger denna grupp av människor sprider en uppfattning om 

att dessa människor är farliga, mindre begåvade och utan människovärde. Det leder även till 

att dessa personer i högre utsträckning får sina mänskliga rättigheter kränkta (WHO, 2010; 

WHO, 2013). 
 
 

1.2 Prevalens av psykisk ohälsa i Sverige  

Socialstyrelsen (2013) hävdar att psykisk ohälsa och psykisk sjukdom bland ungdomar och 

unga vuxna ökar. Psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproblemen vi har i Sverige, då 

speciellt hos personer i unga åldrar. Det psykiska måendet hos ungdomar och unga vuxna har 

förändrats över tid och idag är de mer stressade och lider i större grad av psykisk ohälsa på 

grund av rad olika faktorer. Socialstyrelsen fick därför i uppdrag av regeringen att genomföra 

upprepade mätningar för att kartlägga den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna i 



	  
	  

6	  

Sverige (Hagquist, 2005). Samtidigt som den unge individens egen förmåga att värdera och 

hantera stressen har stor betydelse i det stressförebyggande arbetet, finns det fler faktorer som 

kan väga in (KVA, 2010; SOU, 2006). De individuella faktorerna som har betydelse är 

personens kognitiva förmåga, det vill säga förmågan att lära av sina misstag, anpassning-, 

emotionell- och planeringsförmåga och att kunna resonera. Även den emotionella förmåga 

och personens egna copingstrategier så som förmågan att hantera yttre stimuli som tidsbrist, 

komplexa situationer och förmågan att slappna av i de svåra situationerna har också stor 

inverkan. Andra egenskaper som också påverkar är personens självkänsla och självinsikt och 

då även individens förmåga att se en mening och känsla av sammanhang. Personer med en 

nedsatt kognitiv förmåga under småbarnsåren lider till större grad av utåtagerande beteenden, 

ångest och depressioner, suicidförsök och även fler fullbordade suicid än de barn som haft en 

högre kognitiv förmåga i ungdomsåren (SOU, 2006; Hinshaw, 1992). 
 

 

1.3 Diskriminering  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att all vård som bedriv skall vara 

på lika villkor och att vården ska vara rättvis och jämlik. Alla patienter ska få lika vård oavsett 

kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion, könsöverskridande identiteter och 

funktionsnedsättning. En person blir diskriminerad om personen utsätts för kränkning eller 

missgynnas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. (Diskrimineringslag, 

2008:567).  Internationella studier visar att patienter med psykisk sjukdom och ohälsa 

missgynnas och diskrimineras genom att de inte får adekvat somatisk vård. Då personer med 

bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa vådas inom akutsjukvården har de en större risk 

att drabbas av vårdrelaterade infektioner och komplikationer så som lunginflammation, djup 

ventrombos och sepsis. Dessa individer har även en högre risk för att dö till följd av 

komplikationer kopplat till den somatiska sjukdomen än de personer som inte tillhör denna 

patientgrupp. Dessa personer lider även i större grad av andra medicinska åkommor än de 

personer som inte lider av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar. Detta kan bero på att detta 

inte blir uppmärksammat på samma sätt då personen samtidigt lider av en psykisk sjukdom 

och ohälsa samt att psykisk sjukdom i vissa fall kan vara en riskfaktor för exempelvis hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes. Att de då inte får den vård som krävs leder till att de får en 

sämre livskvalité och i många fall ett kortare liv (Farley- Toombs, 2012; Küey, 2008). 

Många personer som tillhör patientgruppen med bakomliggande psykisk sjukdom och ohälsa 

upplever att de får en sämre vård och att de symtom som de söker för ofta blir förminskade på 
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grund av deras psykiska ohälsa. De berättar heller inte om sin sjukdom när de söker för något 

i den somatiska vården då de är rädda för att bli diskriminerade av vårdgivaren. När 

sjukvårdspersonalen vet om sjukdomen eller ohälsan upplever personerna att de blir 

annorlunda behandlade. Många upplever att de blir ifrågasatta om de klara av att sköta 

behandlingar, inta sina läkemedel och att det känns som att personalen inte litar på dem 

(Lakeman, McGowan, Mac Gabhann, Parkinson, Redmond, Sibitz, Stevenson, & Walsh, 

2014; Farley- Toombs, 2012). Personer med den psykiska sjukdomen emotionellt instabil 

personlighetsstörning, IPS, tidigare kallad borderline, kan får vänta längre på 

akutvårdsmottagningar vid allvarligare händelser och att de inte blir inlagda i lika stor grad 

som personer som inte lider utav detta (Lawn och Mc Mahon, 2015). Personer som 

diagnostiserats med schizofreni kan uppleva i högre grad att de blir diskriminerade när de 

söker hjälp inom öppen hälso- och sjukvården, tandvården och inom mödrahälsovården på 

grund av sin diagnos (Harangozo, Reneses, B. Brohan, Sebes, Csukly, López-Ibor, Sartorius, 

Rose, & Thornicroft, 2014). Sjukvårdspersonalen i den somatiska vården tycker i sin tur 

oftare att patientgruppen med psykisk ohälsa och sjukdom är svårare att ge omvårdnad till då 

de känner sig illa till mods och att de tror sig bli manipulerade av patienten. Detta leder ofta 

till att patientens talan inte kommer fram ordentligt och att personalen misstolkar de kliniska 

symptomen som psykiska, vilket är den del i att personen inte får adekvat symptomlindring 

och vård. Patienten känner ofta att de får ett sämre bemötande och sämre vård endast på grund 

av sin diagnos (Küey, 2008; Pope, 2011). Patientgruppen med psykisk ohälsa eller sjukdom 

kan även bli diskriminerade när de söker hjälp för sina psykiska besvär inom psykiatrin. När 

personer med bakgrund av suicidförsök och självmordstankar uppsöker vården för att de 

själva upplever att de behöver hjälp skäms de i större grad av att söka hjälp än de som söker 

hjälp av andra orsaker. Detta på grund av att de kan känna att personalen inom psykiatrin ser 

ner på dem (Reynders, Kerkhof, Molenberghs, & Van Audenhove, 2015). 
 
1.4 Stigma 

Enligt sociologen Groffman (1968) är stigmatisering en ”stämpel” eller en ”brännmärkning” 

av en dålig och negativt egenskap eller särdrag. Han menar även att det finns tre olika typer 

av stigma: yttre deformationer som fysiska handikapp, kulturella skillnader som etnicitet och 

religion samt personliga avvikelser som mentala sjukdomar eller ohälsa. Detta tankesätt är 

utbrett i samhället och gör att personen som stämplats få det svårare att anpassa sig till ett 

normalt liv och att passa in i samhället. Vidare menar även vårdvetenskapsforskarna, 

Björkman och Lundberg (2014) att stigma bygger på två grundkomponenter, erkännandet av 
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skillnader som är baserade på vissa bestämda kännetecken och att en person konsekvent 

nedvärderas utifrån detta. Stigma är något som konstrueras socialt, det är inte egenskapen i sig 

som skapar stigmat utan stigmat formas i det specifika sociala sammanhanget. Föreställningar 

om psykisk ohälsa formas redan tidigt i livet. Dessa föreställningar kan senare påverka en 

person om denne senare i livet drabbas av psykisk ohälsa. Det uppstår en så kallad 

självstigmatisering vilket innebär att personen upplever sig förlora sin tidigare identitet, denna 

stigmatisering leder ofta till starka känslor av bland annat skuld och skam. Personer med 

psykisk sjukdom och psykisk ohälsa, stigmatiseras både i samhället som stort, av sig själva 

men även inom hälso- och sjukvården (Farley- Toombs, 2012). Stigmatisering av psykisk 

ohälsa kan resultera i konsekvenser så som social isolering, sänkt livskvalitet, depressiva 

symptom och en begränsad tillgång till sjukvård. De personer som blir ”stämplade” sjunker 

därmed ofta i status och blir diskriminerade endast utifrån förkunskaper som samhället tror 

sig ha om dessa individer. De tre vanligaste fördomarna i samhället är att personer som har en 

psykisk sjukdom är farliga och att de i största möjliga mån bör undvikas och att psykiskt sjuka 

personer har sig själva att skylla då sjukdomen uppkommer på grund av dålig karaktär och 

dåliga val i livet. Många tror även att dessa personer är inkompetenta och har låg intelligens 

vilket gör att de inte själva kan eller bör ta egna beslut (Farley- Toombs, 2012; Lauber, North, 

Braunschweig och Rössler 2006). En av de viktigaste faktorerna som påverkar attityder kring 

psykisk ohälsa är i vilken utsträckning personen har haft kontakt med personer som lider av 

psykisk ohälsa eller sjukdom. De som har frekvent kontakt med denna patientgrupp är mindre 

benägna att stigmatisera och diskriminera personer som lider av psykisk ohälsa och/eller 

sjukdom (Farley- Toombs, 2012; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

 

Fler och fler personer i världen idag blir diagnostiserade med psykiska sjukdomar. Detta 

ställer högre krav på sjuksköterskor och kräver att fler väljer att studera vidare inom den 

psykiatriska specialistvården. Många av de studenter som läster till sjuksköterska har inte 

tillräcklig kunskap om psykiska sjukdomar och ohälsa vilket gör att många även kan ha 

fördomar mot denna patientgrupp. Det finns en skillnad i hur sjuksköterskestudenter ser på 

personer med psykisk sjukdom och ohälsa. De studenter som genomgått verksamhetsförlagd 

utbildning inom området eller känner någon med en psykisk sjukdom eller ohälsa hade 

mindre förutfattade meningar än de som inte haft verksamhetsförlagd utbildning eller kände 

någon med psykiatrisk problematik (Hunter, Weber, Shattell & Harris, 2014; Poreddi, 

Thimmaiah & Math, 2015). Vanliga förutfattade meningarna som sjuksköterskestudenter kan 
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ha, när de ännu inte haft sin verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk vård, är att 

personerna med en psykisk sjukdom eller ohälsa är aggressiva och att sjukdomen är 

självförvållad. De känner sig även rädda för personer med psykisk problematik då de var 

rädda för att bli skadade av dessa personer. Patienter med schizofreni är de som 

sjuksköterskestudenterna hade mest negativa attityder mot. Detta tankesätt och stigmatisering 

avspeglas även i samhällets syn av denna patientgrupp. Dessa förutfattade meningar följer 

individerna in i studentlivet och stannar kvar även efter utbildning i ämnet och efter 

verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatris vård (Küey, 2008; Mas & Hatim, 2002). 

Även färdigutbildade och legitimerade sjuksköterskor kan ha negativa tankar om och 

stigmatiserar personer med psykisk sjukdom eller ohälsa. När patienten blir märkt som 

”psykpatient” finns det en stor risk att symtomen som patienten uppvisar av ett somatiskt 

tillstånd istället ses som symtom på den psykiska sjukdomen. Det kan även finnas en 

misstänksamhet hos sjuksköterskorna mot denna grupp av patienter som gör att de inte tror på 

patienten när de berättar om sin sjukdomshistoria. De litar inte på vad patienten säger och att 

de är rädda för att bli skadade av patienten (Küey, 2008). Även personer som jobbar inom 

psykiatrisk specialistvård kan ha förutfattade meningar och stigmatiserar personer med 

bakomliggande psykisksjukdom och ohälsa (Björkman et al., 2008). Detta kan få som 

konsekvens att personerna som vårdas av denna personalgrupp inte litar på personalen eller på 

sjukvården i det stora hela. Samtidigt som dessa personer inte litar på vårdpersonalen gör inte 

heller vårdpersonalen upplevelsen bättre då patienterna med psykisk sjukdom och ohälsa kan 

bli försummade genom att de får vänta längre, inte blir tagna på allvar och inte blir korrekt 

undersökta (Küey, 2008). Personer som tidigare försökt att ta sitt liv upplever att de kan bli 

stigmatiserade då de anses vara svaga individer. Sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvården är oftast de första som träffar patienten efter ett suicidförsök så deras 

inställning ligger till grund för den fortsatta omvårdnaden och patientens syn på sjukvården. 

Sjuksköterskor som är äldre och mer erfarenhet kan ha en mer positiv syn på denna 

patientgrupp en de sjuksköterskor som har mindre erfarenhet. Hur sjuksköterskan ser på 

patienten kan även bero på patientens ålder och sjukdomshistoria. Äldre och multisjuka 

patienter som försöker ta sitt liv kan få ett bättre bemötande än unga (Sun, Long & Boore, 

2007). 

Attityden kring psykisk ohälsa hos vårdpersonal inom den psykiatriska vården och inom den 

somatiska vården kan vara likadan som i det övriga samhället (Toombs, 2012; Lauber et al., 

2006). Sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i den somatiska vården kan i större 
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utsträckning ha negativa uppfattningar gällande personer med psykisk ohälsa. Framför allt 

anser de att personer med psykiska sjukdomar utgör en fara för andra och att de är 

oberäkneliga Ökad ålder hos personalen kunde ses ha ett samband med minskade negativa 

uppfattningar kring psykisk ohälsa. Även de personer som var gifta eller levde tillsammans 

med någon i partnerskap med psykisk problematik, kunde ses ha mindre negativt att säga om 

psykiskt sjuka personer. Att ha en nära vårdrelation till personer med allvarlig psykisk ohälsa 

och en längre erfarenhet av vårdyrket tycks också minska fördomar och att se personer som 

stereotyper av sin ohälsa (Merav, Drori & Hochman, 2015; Björkman et al., 2008 ). De 

negativa uppfattningarna kan se olika ut beroende på vilken typ av sjukdom, störning eller 

syndrom som personen är drabbad av men den största stigmatiseringen kunde ses gällande 

personer med schizofreni och missbruksproblematik (Björkman et al., 2008). 

Personal som jobbar inom den psykiatriska specialistvården kan tillskriva denna patientgrupp 

negativa attribut i större utsträckning än till den övriga populationen. Tydliga skillnader kan 

även ses i attityder mellan de olika personalgrupperna, psykiatriker kan ha de mest negativa 

attityderna mot psykisk sjukdom och psykisk ohälsa medan psykologer kan ha den mest 

positiva inställningen. Det finns en signifikant skillnad i attityderna mellan de sjuksköterskor 

som jobbar med psykiatrisk vård och de som jobbar inom den somatiska vården. De 

sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrisk vård har en mer positiv syn på dessa individer, 

psykiska sjukdomar och på rollen som psykiatrisjuksköterska än vad sjuksköterskor som 

arbetar i den somatiska vården kan ha, visar en studie av Björkman et al. (2008). 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården kan anse i högre grad att dessa individer bör 

läggas in på psykiatriska avdelningar och hållas isolerade från samhället. Deras syn på 

psykiatrisjuksköterskor kan vara att deras roll är att övervaka de inlagda istället för att 

assistera, hjälpa och vårda de psykiatriska symtom patienten uppvisar. Stigmat från samhället 

kan leda till att vårdpersonal inte ger god och lika vård till denna patientgrupp som till övriga 

patienter. Detta kan även leda till negativa upplevelser av vården och ett ökat lidande för 

patientgruppen. Det orsakar kan även leda till längre vårdtider och vårdförlopp. Att 

sjuksköterskor blir medvetna om stigmat kan leda till ett stärkt förtroende, en bättre 

kommunikation och en bättre vård för personer med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa 

(Pope, 2011). 

	  

 1.5	  Kunskap och utbildning 

Sjuksköterskor som har tidigare personlig erfarenhet av psykisk sjukdom eller ohälsa har 
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bättre förutsättningar att bemöta patienter med psykisk sjukdom eller ohälsa. Även de som 

kände någon som varit drabbad av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa hade en mer positiv 

attityd, än andra, kring psykisk sjukdom och ohälsa. Utbildning är också en komponent som 

kan förbättra sjuksköterskors förståelse och därigenom bemötandet av denna patientgrupp 

(Schafer, T., Wood, S. & Williams, R. 2011). Sjuksköterskor behöver vara kompetenta, ha 

kunskap och vara intresserade av att hjälpa patienter med psykisk sjukdom eller ohälsa. Detta 

kräver kunskap om patientgruppen såväl som den enskilda patienten (Happell, Platania-Phung 

& Scott, 2013; Shattel, McAllister, Hogan & Tomas, 2006). Exempelvis heter kursen för 

psykiatri vid Mälardalens högskola “Patologi, diagnostik och behandling inom psykiatrisk 

vård” och består av 3 högskolepoäng och innefattar ingen verksamhetsförlagd utbildning 

(Mälardalens högskola, 2014). Dock ges en kurs i en senare termin, kursen heter 

“Professionsblock 3 med inriktning psykiatrisk vård och somatisk vård” och omfattar 15 hp 

varav 6 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård (Mälardalens 

högskola, 2015). Vid Uppsala universitet består kursen “Omvårdnad och medicinsk vetenskap 

inom psykiatrisk vård” av 7,5 högskolepoäng varav 4,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd 

utbildning inom specialiserad psykiatrisk vård (Uppsala universitet, 2014).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Phil Barkers modell för omvårdnad, ”The tidal model” eller ”tidvattenmodellen” är en teori 

och en modell som initialt skapades för behandling av personer i behov att akut psykiatrisk 

behandling. Omvårdnadsteorin skapades för att ge personer som lider av psykisk ohälsa 

medel att själva ta sig igenom sin kris (Barker & Buchanan-Barker, 2001; Barker, 2010). 

Barker beskriver psykisk ohälsa just som en kris som personen behöver ta sig igenom och 

menar vidare att sjuksköterskan ska leda personen igenom en process som tillåter denna att 

själv identifiera sina problem och svårigheter. Snarare än att fokusera på att bota sjukdomen 

så uppmuntras personen att lära sig av sina svårigheter och av att leva med dessa svårigheter. 

Personen uppmuntras också till att inta en narrativ roll tillsammans med sjuksköterskan, 

patientens historia ska beskrivas i första person och med personens ”egna röst” och ska inte 

beskrivas i ett tredjepersons perspektiv.  

Sjuksköterskan bör primärt identifiera personen bakom dennes sjukdomshistoria och vilka 

problem som fick personen att söka vård. Sjuksköterskan bör även stödja personen för att de 

tillsammans ska kunna reda ut vilket behov av stöd denne behöver och att se till att skapa en 

miljö där personen kan känna trygghet och känna sig säker. Eftersom personer ofta har vaga 
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minnen av vad som hänt under en sjukhusvistelse, föreslår Barker att personen får kopior på 

utvärderingar och annan dokumentation som genomförts under sjukhusvistelsen. 

Tidvattenmodellen ser personen genom olika ”domän”, Självdomänet, världsdomänet och 

domänen andra. 

 

Självdomänet innebär personens egna upplevelser och dennes historia. Genom att skapa en 

trygg miljö ska sjuksköterskan hjälpa och stödja personen att bygga broar tillsammans med 

sjuksköterskan för att hitta vägar att hjälpa sig själv. Här identifieras även risken för att 

personen gör sig själv, eller någon annan illa. 
 

Världsdomänet, innebär en att personen reflekterar över vad som föranlett krisen och att 

personen identifierar sina svårigheter och problem snarare än att fokusera på sin sjukdom. 

Personen uppmuntras även att fundera över vilka effekter måendet har haft på livet, hur det 

sett ut tidigare och om det har förändrats över tid. Denna domän innebär även att personens 

upplevelse av kris, sjukdom och trauma bekräftas. 

 

Andradomänet, speglar samspelet med andra personer. Erfarenheterna handlar om personens 

roll som aktör såväl som medaktör.  Här identifieras även vilken typ av hjälp och vilket stöd 

personerna kan behöva för att leva ett sådant normalt liv som möjligt. Olika former av hjälp 

kan vara: medicinsk behandling, samtalsstöd, stöd i hemmet och hjälp med ekonomiska frågor 

(Barker & Buchanan-Barker, 2001). 

 

Barker hävdar att psykisk ohälsa är en kris eller en kollaps, ett tillstånd där personen som lider 

av psykisk ohälsa upplever sig har tappat kontrollen över sin egen livssituation. Hälsa och 

ohälsa är enligt Barker inte ett specifikt tillstånd utan en ständigt pågående process. Denna 

kris eller kollaps och efterföljande återhämtning blir en del av personens upplevda värld och 

livserfarenhet. Det är personens egen livshistoria som ska definiera denna, det är inte den 

psykiska ohälsan eller den psykiska sjukdomen som ska göra det. 

Sjuksköterskans roll och omvårdnaden är att nära personen och stödja denne genom en 

omvårdnadsprocess i vilken sjuksköterskan och personen arbetar tillsammans. Innebörden av 

den psykiska omvårdnaden är att personen ska förstå sin situation för att kunna förändra den. 

Tillsammans bygger de broar som ska möjliggöra det för personen som lider av psykisk 

ohälsa, att själv identifiera sin kris och då även kunna hitta vägar och strategier för att ta sig 

igenom detta och på så sätt närma sig sin psykiatriska hälsa. Sjuksköterskan ger genom stöd, 
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personen förutsättningar att ta sig igenom krisen och hitta en mer balanserad tillvaro i livet. 

Genom detta stöd skapas en trygghet där personen kan återupptäcka sig själv och balansen 

mellan själv-, andra- och världsdomänen. (Barker & Buchanan-Barker, 2001; Barker, 2010). 

 

1.7 Problemformulering  

Personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa riskerar att diskrimineras och stigmatiseras 

både i sjukvården och i samhället. Studier har också visat på att sjuksköterskor inte alltid har 

tillräckligt med kunskap för att bemöta patienterna med psykisk sjukdom eller ohälsa. På 

grund av detta finns det ett värde i att undersöka hur sjuksköterskor själva upplever det att ge 

omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk sjukdom och på sikt kan det eventuellt 

leda till en förbättrad omvårdnad för denna patientgrupp. 
 
1.8 Syfte 

Syftet med studien är att utforska sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar av att ge 

omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk ohälsa och psykisk sjukdom medan de 

vårdas på kirurgiska vårdavdelningar. 

 

2. METOD  
2.1 Design 

För att svara på syftet utfördes en kvalitativ intervjustudie med åtta intervjuer av 

sjuksköterskor som arbetade på en kirurgisk vårdavdelning. De intervjuer som genomfördes 

var semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010). 

Urval 

Informanterna valdes med ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012). Sjuksköterskor som 

arbetar på fem olika kirurgiska vårdavdelningar kontaktades genom att en inbjudan med 

bifogat informationsbrev (se bilaga 1) skickades till avdelningscheferna via e-post. 

Avdelningscheferna vidarebefordrade sedan denna information till sjuksköterskor som 

arbetade på avdelningen. Av de åtta sjuksköterskorna som svarade att de ville medverka i 

studien intervjuades alla åtta. Deras svar ligger som grund för resultatet.  
 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna arbetade på en kirurgisk vårdavdelning och att de 

hade erfarenhet av att i den somatiska vården ge omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa 

eller sjukdom. 
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Frågorna presenteras i bilaga 2. Frågorna 

utformades för att svara på syftet med studien med hjälp av tre frågor om upplevelser och 

uppfattningar av att ge denna patientgrupp omvårdnad och om de anpassade den samt om det 

finns några förbättringsbehov inom området. Frågorna i intervjuguiden testades i 

provintervjuer innan den användes för intervjuerna med sjuksköterskorna. Fyra frågor var 

bakgrundsfrågor om könstillhörighet, ålder, hur länge de jobbat som legitimerad 

sjuksköterska och om de har någon annan utbildning eller vidareutbildning. Författarna 

utförde totalt åtta intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades och analyserades 

sedan.  

Tillvägagångssätt 

En förfrågan om att genomföra studien skickades till verksamhetschefen för kirurgi och 

godkändes skriftligt innan studien påbörjades. Tillstånd för att tillfråga alla kirurgiska 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige godkändes. Författarna kontaktade sedan de fem 

utvalda kirurgiska vårdavdelningar via E-post, för ett godkännande av avdelningschefen att 

utföra studien på den berörda avdelningen. E-posten innehöll ett informationsbrev där syftet 

med studien beskrevs och en beskrivning av hur intervjun var tänkt att genomföras. 

Handledarens och författarnas kontaktuppgifter fanns med i informationsbrevet så att 

potentiella respondenter vid behov kunde erhålla mer information om studien. Efter tre dagar 

skickades en påminnelse via E-post till de avdelningschefer som inte hade besvarat den första 

förfrågan om deltagande. De sjuksköterskor som var intresserade att medverka tog själv 

kontakt med författarna via E-post eller telefon. Tid och plats för genomförde bestämdes 

utifrån när sjuksköterskan hade möjlighet. Studierförfattarna utförde fyra intervjuer var. 

Intervjun genomfördes på den vårdavdelning där sjuksköterskan jobbar under arbetstid. 

Intervjulängden hade ett medelvärde av 16 minuter och varierade mellan 12 och 20 minuter. 

Informanternas åldrar varierade mellan 23- och 50 år. Sju av åtta informanter hade en 

akademisk kandidatexamen. Informanterna var både män och kvinnor men kommer i denna 

studie beskrivas som “sjuksköterskor” för att i högre grad bibehålla anonymitet hos 

informanterna. 
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 Forskningsetiska överväganden  

All information om att få medverka i studien gavs utifrån Declaration of Helsinki. (2013). 

Informanterna fick information om syftet med studien. Innan intervjun började gav de 

informerat samtycke om att medverka i intervjun. Sjuksköterskorna fick även information om 

att de när som helst under intervjuns gång kunde välja att avsluta intervjun, utan att förklara 

varför. Personerna var anonyma i resultatet och det är endast författarna som känner till 

identiteten på informanterna. Personerna som medverkat har kodats om till sjuksköterska 1-8 

så att ingen utomstående kan få reda på vem det är som svarat på frågorna. All insamlad 

information som inspelningar, personuppgifter och transkription har hanterats utifrån 

personuppgiftslagen (PUL 1998:204) för att skydda sjuksköterskornas integritet vilken 

riskerar att kränkas om personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt. Inspelningarna har 

kasserats efter att de transkriberats.  
 

Båda författarna arbetar på olika kirurgavdelningar på det aktuella sjukhuset. Vid tre av de 

fem tillfrågade avdelningarna har någon av författarna en anställning. För att minska att 

informanterna inte vågade säga det de tänkte på under intervjun har den författare som har en 

anställning på den aktuella avdelning avsagt sig att intervjua de sjuksköterskor som tackat ja 

på just den avdelningen. Den insamlade datan har bearbetats och analyserats för att minska 

feltolkning och att författarna läser in information. Författarna valde därför att bearbeta 

varandras intervjuer för att minska risken för egen tolkning.  
 

Frågorna som ställdes i intervjun kan upplevas känsliga då sjuksköterskornas eget handlande i 

en specifik situation redogörs och sjuksköterskans egna uppfattningar samt upplevelser 

behandlas. Detta kan göra att sjuksköterskan väljer att försköna eller ändra i historien.  

Bearbetning och analys 

Bearbetning av insamlad data genomfördes med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att minska att 

författarna feltolkade det som sagts.  Relevanta citat tas ut som sedan brytas ner i 

meningsbärande enheter för att besvara syftet. De meningsbärande enheterna bröts sedan ner 

vidare till kondenserad meningsbärande enhet för att därefter brytas ner till kod, subkategori 

och kategori, se tabell 1. Enligt Polit och Beck (2012) görs detta för att kunna analysera 

resultaten och få överblick och förståelse för vad informanterna har sagt och om det finns 

några likheter mellan svaren. Det är denna analys som sedan ligger grund för resultatet. 
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Tabell 1: Exempel på dataanalys 

MENINGSBÄRANDE 
ENHET 

KONDENSERAD 
MENINGSBÄRANDE 
ENHET 

KOD SUBKATEGORI KATEGORI 

Så man blev ju lite så 
här… rädd. För att gå in 
dit. 
 
(sjuksköterska 1) 

Man blev ju rädd för att 
gå in dit. 

Rädsla 
för att 
vårda 
patienten 

Upplevelser av att 
vårda patienter med 
psykisk sjukdom eller 
ohälsa 

Upplevelser av att 
vårda patienter med 
psykisk sjukdom 
eller ohälsa 

Det var ju liksom inte så 
att hon behövde något 
vak eller så där. Då 
känns det ju mer som att 
man ska ligga på en 
annan avdelning, på en 
psykavdelning liksom, 
om det finns det 
behovet. 
 
(Sjuksköterska 3) 

Hon behövde inte vak. 
Då känns det som att 
man ska vara på en 
psykiatriskavdelning 
om det finns det 
behovet. 

Vak Uppfattningar 
relaterade till 
ansvarsfördelning inom 
vården  
 

Uppfattningar 
relaterade till 
ansvarsfördelning 
inom vården  

 

Till och med så hade jag 
en kollega när jag var ny 
som sa att hon inte tyckte 
att man skulle operera 
patienter med som hade 
psykiatriska sjukdomar 
för att det, ja… var typ 
bortkastat 
 
(sjuksköterska 6) 

Jag hade en kollega när 
jag var ny som tyckte 
att det var bortkastat att 
operera patienter med 
psykisk sjukdom 

bristande 
kunskap  

Upplevelser av 
bristande kunskap och 
behov av utbildning	  	  
 
	  
 

Upplevelser av 
kunskap relaterade 
till psykisk 
sjukdom och 
ohälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

17	  

3. RESULTAT 
Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier och sex subkategorier, se tabell 2 
 
Tabell 2: översikt av kategori och subkategori 
KATEGORI SUBKATEGORI 

Upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom eller ohälsa 

Tillskrivelse av negativa karaktärsdrag 
 
 
Upplevelser och upplevda känslor av att ge omvårdnad  
 
 
Uppfattningar om brister och behov av kommunikationen 
 

Uppfattningar relaterade till ansvarsfördelning inom 

vården  

 

Uppfattningar om ansvarsfördelning mellan somatisk och 

psykiatrisk vård 

 

Uppfattningar om det professionella ansvaret  

Upplevelser av kunskap relaterade till psykisk 

sjukdom och ohälsa 

Upplevelser av bristande kunskap och behov av 

utbildning 

 

 

3.1 Upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom eller ohälsa 

Tillskrivelse av negativa karaktärsdrag 

“Eeh, jag tycker ofta man kan ha patienter med lite lättare personlighetsstörningar, att de är 

lite, eeh.., vad är uttrycket… eh, ja, men att man inte är lika mottaglig för information och så 

här att de är lite otillräckligt utvecklade kanske /…/  då får man ju verkligen gå ner någon 

nivå på informationsnivån samt anpassa hur man pratar med den patienten och så där.” 

-Sjuksköterska 3 

Sjuksköterskor upplevde att personer med bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa var 

vårdkrävande och tillskrev patientgruppen negativa karaktärsdrag så som oberäknelighet och 

lägre begåvning. De upplevde att patienterna var mer vårdkrävande relaterat till sin psykiska 

problematik, vilket yttrade sig i att patienterna inte kunde tillgodogöra sig information, 

agerade egocentriskt och upplevdes som osjälvständiga. Den uppleva oförmågan hos 

patienten att ta till sig information, upplevdes av sjuksköterskor bidra till att patienter i vissa 

fall motsätter sig vård vilken i sin tur kopplades till aggressivt beteende. De upplevde rädsla 
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relaterat till patientens aggressivitet som kunde yttra sig genom verbala kränkningar, hot om 

våld eller annat utåtagerande beteende. 

Ja, men man var ju alltid nervös. Man visste ju inte vad man hade att vänta sig. Eeh, så man 

var ju nervös ehm rädd ibland. När man fick höra på kvällen när man kom, ”ja, så idag har 

han knuffat omkull den här människan, kastat saker på den här, hotat och liksom /.../ Då blir 

man ju så här ”oj! Här får man ju vara lite… Lite försiktig då kanske”. 

 

-Sjuksköterska 1 

Upplevelser och upplevda känslor av att ge omvårdnad 

“Det känns inte bra för mig heller, självkänslan. Det är ju att man gör dåligt jobb, man är 

inte nöjd med sig själv. Man skulle vilja.. Ja, göra ett bättre jobb… Och bemöta dem på ett 

bättre sätt.” 

-Sjuksköterska 5 

Sjuksköterskor hade uppfattningar om att det var svårt att förhålla sig professionell i 

omvårdnaden av patienter med bakomliggande psykisk sjukdom och ohälsa. De upplevde sig 

maktlösa och otillräckliga då de inte kunde bemöta patientens behov samt få patienten 

delaktig i vården. Sjuksköterskor upplevde att de ständigt jobbade under tidspress vilken 

intensifieras av denna tidskrävande patientgrupp, vilket leder till att sjuksköterskor blev 

frustrerade och irriterade på patienterna. Tidspressen gjorde också så att sjuksköterskor 

upplevde att de befann sig i en utsatt position då de kände sig rädda för oförutsedda händelser 

och inte hade tillräckliga resurser vid exempelvis en ångestattack. Sjuksköterskor upplevde att 

de undvek patienten på grund av svårigheter att förhålla sig till patientgruppen och 

upplevelsen av att vara otillräckliga och rädd. Detta kunde relateras till att sjuksköterskor 

upplevde att de ger bristande omvårdnad till dessa patienter. 

“Ja, eller visst det var ju jobbigt, visst var det. Det kommer man ju inte ifrån att man tycker 

att det är jobbigt med sådana. Eh, när det är en sådan människa när man inte bara kan gå in 

och göra det man vill utan, att man kanske måste… Sitta och lyssna på dem när de 

förklarar… ganska orelevanta grejer och så där om sitt liv och sådana saker.” 

-Sjuksköterska 8 
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Uppfattningar om brister och behov av kommunikationen 

“Det är ju så att ibland får man ju gå ner på barnspråk.” 

                                                                                                                   -Sjuksköterska 2 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns brister i kommunikationen med patienter med 

bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa. De upplevde även att det uppstod svårigheter 

när de informerade patienterna, de relaterade svårigheterna till patienternas uppfattade, lägre 

begåvning som de upplevde vara kopplad till den psykiska problematiken. Sjuksköterskor 

upplevde att patienternas låga förståelse av information kunde leda till missförstånd när 

patienten inte förstod de olika omvårdnadsåtgärderna, vilket upplevdes av sjuksköterskor som 

att de tvingade patienten. 

”Allting blev ju bara tokigt och vi tvingade honom att göra en massa saker som han inte 

tyckte att han behövde göra” 

-Sjuksköterska 7 

Sjuksköterskor upplevde att informationen måste läggas på en lägre nivå och att banala saker 

som de själva uppfattade som självklara behövde förklaras på ett enklare sätt, och att de då 

behövde vara lugna och pedagogiska. Trots att sjuksköterskor uppfattade det som att de 

anpassade informationen, upplevde de att patienterna inte tillgodogjorde sig informationen på 

ett adekvat sätt, vilket fick dem att uppleva att kommunikationen med denna patientgrupp var 

mer krävande och utmanade. Sjuksköterskor upplevde att det fanns ett behov av att föra en 

dialog med patientens närstående och patientens psykiatriska öppenvårdskontakt, i samråd 

med patienten om hur denne ville bli bemött i omvårdnaden redan vid inskrivningssamtalet. 

 

3.2 Uppfattningar relaterat till ansvarsfördelning inom vården 

Uppfattningar om ansvarsfördelning mellan somatisk och psykiatrisk vård 

Sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden för den psykiska hälsan var en arbetsuppgift som 

tillhörde allmänsjuksköterskor. De upplevde samtidigt att ansvaret för omvårdnaden av 

psykisk ohälsa borde ligga hos psykiatrin då det är deras specialistområde. Sjuksköterskor 

upplevde att de i den somatiska vården inte hade resurser eller kunskap att tillgodose 
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patienternas behov av psykiatrisk omvårdnad hos de patienterna med bakomliggande psykisk 

sjukdom eller ohälsa. 

“Vi kan ju inte det där flummiga och hämta upp saker som är liksom, perifert.” 

-Sjuksköterska 2 

Sjuksköterskor upplevde ett missnöje med psykiatrin då de uppfattade att de inte tar sitt 

ansvar, är otillgängliga och ointresserade av patienter med bakomliggande psykisk ohälsa när 

de vårdas på kirurgiska vårdavdelningar. De upplevde att det fanns ett behov av ett 

psykiatriskt akutvårdsteam som arbetar mot de somatiska vårdavdelningarna och att 

psykiatrin då skulle kunna ta ett större ansvar för dessa patienters hälsa. De upplevde bland 

annat att de skulle behöva kunna rådfråga en psykiatrisjuksköterska angående psykiatrisk 

omvårdnad. Sjuksköterskor upplevde frustration när psykiatrin inte tog emot de patienter med 

psykisk ohälsa som upplevdes mest resurskrävande. De uppfattade även att en kurator skulle 

kunna ta ett större ansvar, på de kirurgiska avdelningarna, för de patienterna som enligt 

sjuksköterskor inte är så resurskrävande att de behövde vårdas på psykiatrisk vårdavdelning. 

”Nej, men den man har pratat med har liksom inte velat komma och träffa patienten utan de 

tycker att man ska återkomma. Men man vill ju på något sätt att de kommer och tar tag i 

saker” 

-Sjuksköterska 5 

 

Uppfattningar om det professionella ansvaret 

”Alltså alla patienter ska ju ha samma förutsättningar. Eeh, så man går ju in och är liksom, 

helst ska man ju vara nollställd, vilket man försöker vara… Men det går inte alltid” 

-Sjuksköterska 1 

Sjuksköterskor upplevde att de gjorde sitt bästa för att ge alla patienter samma förutsättningar 

till en god omvårdnad men att det är viktigt att veta sina begränsningar. Upplevelsen av 

begränsningar relaterade sjuksköterskor till uppfattningar om att det är problematiskt att se 

hela människan och därmed kunna ge en personcentrerad vård. De uppfattade att det var en 

del av arbetet att vårda personer med bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa i den 

somatiska vården.  
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3.3 Upplevelser av kunskap relaterat till psykisk sjukdom och ohälsa 

Upplevelser av bristande kunskap och behov av utbildning 

“Till och med så hade jag en kollega när jag var ny som sa att hon inte tyckte att man skulle 

operera patienter som hade psykiatriska sjukdomar för att det, ja… var typ bortkastat.” 

- Sjuksköterska 6 

Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om psykiska sjukdomar och 

ohälsa, utöver det så upplevde de ett behov av utbildning kring psykiatrisk omvårdnad samt 

på vilket sätt psykisk sjukdom och ohälsa påverkar återhämtningen efter operativa ingrepp. 

De upplevde att utbildning och ökad kunskap var en förutsättning för att patienter skulle få 

den vård de har rätt till. De uppfattade att de är i behov av teoretisk så väl som praktisk 

utbildning under grundbildningen och fortbildning på arbetsplatsen. Sjuksköterskor upplevde 

att fortbildning behövdes hos alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården för att kunna 

förbättra vården och omvårdnaden för dessa patienter. 

 

4. DISKUSSION	  
Sjuksköterskor upplevde en rad olika känslor kopplat till att ge omvårdnad till denna 

patientgrupp, bland annat maktlöshet, otillräcklighet, rädsla, frustration och irritation. Till 

följd av detta så undvek de patienterna vilket även gjorde att sjuksköterskor upplevde sig ge 

en bristande omvårdnad. Sjuksköterskor tillskrev även patienter med negativa karaktärsdrag 

vilka de kopplade samman med den psykiska sjukdomen eller ohälsan. Det fanns en upplevd 

brist på kommunikation bland sjuksköterskor, de upplevde att information var svårt att ge på 

rätt nivå då patienterna upplevdes som mindre begåvade relaterat till sin psykiatriska 

problematik. Sjuksköterskor upplevde att en större dela av ansvaret för dessa patienter borde 

ligga hos den psykiatriska specialistsjukvården då det fattas resurser inom den somatiska 

vården. Samtidigt upplevde de att den psykiatriska omvårdnaden är en del av professionens 

uppdrag även hos sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar. De upplevde att 

de gjorde sitt bästa för att ge samma förutsättningar för god omvårdnad till denna 

patientgrupp som för andra dock upplevde de det som svårt att ha en holistisk syn på 

människan och där med ge personcentrerad vård. Sjuksköterskor upplevde att förbättrad 

kunskap är en förutsättning för att denna patientgrupp ska kunna få en god omvårdnad. De 
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upplever att den teoretiska- och den praktiska utbildningen på sjuksköterskeprogrammet 

måste förbättras samt att det finns ett behov av fortbildning på arbetsplatsen. 

 
4.1 Resultatdiskussion 

Forskning visar att minst 25 % av Sveriges kvinnor och 15 % av Sveriges män någon gång i 

livet kommer att drabbas av en behandlingskrävande depression (Socialstyrelsen, 2010). 

Retrospektiva studier visar också att det endast är en tredjedel av alla personer som drabbas 

av schizofreni som fortfarande lider av svåra funktionsnedsättningar kopplat till sin psykiska 

sjukdom långt efter insjuknandet (Harding, Brooks, Ashikaga, Strauss och Breier, 1987). 

Informanterna i denna studie upplever att personer med psykisk sjukdom och ohälsa är mer 

vårdkrävande än andra patientgrupper och att det är svårare att få denna patientgrupp 

delaktiga i vården. Möjligen kan denna uppfattning hos sjuksköterskorna förklaras genom att 

de endast tänker på den lilla grupp av alla patienter som lider av grava funktionsnedsättningar 

och som kräver psykiatrisk slutenvård, istället för den stora grupp av individer i samhället 

som kan leva sitt liv med god livskvalité trots sin sjukdom eller ohälsa. Detta tyder på att det 

finns en stigmatisering och diskriminering inom sjukvården mot denna patientgrupp vilket 

kan hittas i tidigare forskning (Farley- Toombs, 2012; Küey, 2008).  
 

Personcentrerad vård är ett begrepp som syftar till att se hela människan och tillgodose behov 

som både är psykiska, existentiella och fysiska samt att sjuksköterskan och patienten 

gemensamt ska arbeta mot det som patienten upplever som hälsosamt och hälsofrämjande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Denna studie visar att sjuksköterskorna upplever en 

rad olika känslor när de ska ge omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk sjukdom 

eller ohälsa. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta tycker att det är svårare att ge 

omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa för att de blir illa 

till mods och att de tror att de blir manipulerade vilket gör att omvårdnaden blir lidande 

(Küey, 2008; Pope, 2011). Sjuksköterskorna känner även en rädsla för att bli skadade av 

patienterna, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Küey, 2008). Sjukvårdspersonal som 

omhändertar patienter som fått sin första psykos upplever känslor som att de blir 

överengagerade i patienterna vilket leder till stress och känslor av misslyckande och att de är 

otillräckliga (Jansen, Lysaker, Harder, Haahr, Lyse, Pedersen, Trauelsen och Simonsen, 

2014). Detta motsäger informanterna i denna studie. Dock upplever sjuksköterskorna känslor 

av stress, otillräcklighet och maktlöshet, men detta på grund av att de inte vet hur de ska 
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förhålla sig och ge personcentrerad- och god omvårdnad till patienten, inte kopplat till 

överengagemang.  
 

Att deltagarna i studien tillskrev denna grupp negativa karaktärsdrag kopplat till sin psykiska 

sjukdom eller ohälsa ligger i linje med tidigare forskning som visar på att det inte är ovanligt 

att sjuksköterskor anser att personer med psykisk problematik är mer aggressiva och farliga, 

osjälvständiga, egocentriska och att sjukdomen är självförvållad och att personerna är lågt 

begåvade och ej kan tillgodogöra sig information (Farley- Toombs, 2012; Lauber, North, 

Braunschweig och Rössler 2006). Informanterna i denna studie beskrev att de på grund av 

detta undvek att gå in till dessa patienter, vilket visar att sjuksköterskor kan särbehandla 

denna patientgrupp kopplat till förutfattade meningar. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal delar samhällets stigmatiserande syn 

på dessa individer vilket kan få en negativ effekt på vården och personens livskvalité (Merav, 

Drori & Hochman, 2015; Björkman et al., 2008). En möjlig förklaring till att sjuksköterskorna 

i studien uppfattar denna patientgrupp som mer vårdtunga och tillskriver dem dessa negativa 

karaktärsdrag kan vara att de har samma stigmatiserande syn som samhället (Merav et al., 

2015). För att på ett professionellt sätt utföra de omvårdnadsåtgärder som krävs av 

sjuksköterskor stipulerar ICN:s etiska kod att sjuksköterskor med en svensk legitimation skall 

lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förbygga sjukdom. Vidare ska sjuksköterskan 

visa respekt för individen och bemöta denne med värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Det är oklart hur aktivt införlivade dessa värdegrunder är vid de enheter där 

informanterna i denna studie rekryterats, något som kan påverka synen på att vårda personer 

med olika ohälsotillstånd. Sjuksköterskor i denna studie upplevde att de gav sämre 

omvårdnad på grund av att de undvek patienterna, vilket ändå möjligtvis kan visa en 

medvetenhet om innebörden av den etiska koden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), då 

patienter med psykisk ohälsa inte få en jämlik omvårdnad. 
 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien upplever och uppfattar att de ibland tvingar 

patienter med psykiatrisk problematik att genomgå behandlingar och undersökningar mot 

dennes fria vilja. Tännsjö (2002), professor i filosofi menar att det finns en skillnad mellan 

olika sorters tvång, han beskriver dessa som beskedligt och beskäftigt tvång. Det beskedliga 

tvånget innebär att vårdpersonal manipulerar eller lurar patienter till vård som anses vara 

nödvändig hos personer som inte är beslutskompetenta medan det beskäftiga tvånget innebär 
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att vårdpersonalen tvingar patienter till vård, inte för patientens bästa utan för personal eller 

andras skull. Tännsjö menar att det beskedliga tvånget i vissa situationer kan vara både etiskt 

och lagligt försvarbart medan det beskäftiga tvånget aldrig är det. För att lagligt kunna utföra 

tvångsåtgärder krävs det att patienten vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(1991:1128) Således kan det betraktas som ett lagbrott att mot patientens vilja, tvinga denna 

att genomgå sjukvårdande behandling när denne motsätter sig detta och inte lider av en 

allvarlig psykisk störning. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) så åligger det professionen att ge patienten tillräcklig, korrekt 

och anpassad information för att denne ska kunna samtycka till vård. Informanterna i denna 

studie uppger att de tycker att det är svårt att ge patienter med bakomliggande psykisk 

sjukdom eller ohälsa information på en nivå som är anpassad för dessa. De relaterar även 

bristande information till åtgärder som görs mot patientens vilja.  
 

Enligt tidvattenmodellen är sjuksköterskans roll i mötet med patienter med psykisk ohälsa inte 

är att bära denne igenom det som definieras som en kris utan sjuksköterskans roll är att nära 

och hjälpa patienten att själv hitta vägar ut ur krisen vilket sker genom samtal (Barker & 

Buchanan-Barker, 2001; Barker, 2010). Patientens förutsättningar att ta sig igenom en kris 

kan tänka försvåras om sjuksköterskan, på det sätt som informanterna i denna studie gett 

uttryck för, väljer att undvika patienten till följd av att de uppfattar patienten som krävande 

och svår att ge information till. Värdegrunden för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010) beskriver mötet mellan patient och vårdare som ett tillfälle där en delad verklighet kan 

förstås förutsatt att det finns en ömsesidig öppenhet mellan parterna. Vidare beskrivs lidandet 

som en del av människans liv och att det även är kopplas till upplevelser av sin situation. 

Lidandet kan uppkomma som en reaktion av att patienten i omvårdnaden känner sig kränkt 

eller om vården uteblir. Det krävs av sjuksköterskan att denne kan bekräfta patientens lidande 

för att underlätta en försoning och öka förståelse för lidandet. Det skulle kunna antas att det 

krävs tid i mötet mellan patient och sjuksköterska för att kunna bygga en ömsesidig tillit och 

på så sätt försöka lindra patientens lidande och öka sannolikheten för en bättre vård. Denna 

studie visar dock att sjuksköterskorna inte tar sig tid att samtala med patienterna eftersom de 

upplevs tidskrävande, därmed uppstår inte ett möte där lidandet kan lindras eller där 

sjuksköterskan kan nära patienten genom krisen. 
 

Att sjuksköterskorna i denna studie upplever att de inte kan ge lika och god, adekvat vård till 

patienter med bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa stämmer överens med tidigare 
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forskning som studerat patienternas upplevelse av att vårdas på somatiska vårdavdelningar. 

De upplever ofta att sjuksköterskorna och annan vårdpersonal inte tar deras symtom på allvar 

och att de blir förminskade på grund av sin psykiska problematik. Många upplevde även att de 

fick ett bättre bemötande om de inte berättade om sin sjukdom eller ohälsa (Lakeman, et al,. 

2014; Farley- Toombs, 2012). I en litteraturöversikt skriven av Shattel, et al. (2006) står det 

beskrivet att personer med psykisk sjukdom och ohälsa ofta finner att sjukvårdspersonal inte 

tar sig tid för att förstå, eller lyssna på patienterna och när de talar med dem ofta inte ser på 

patienten i ögonen. Patienterna upplever sig ofta som endast en diagnos och inte en människa 

på grund av vårdpersonalens agerande. En möjlig förklaring till sjuksköterskornas 

stigmatisering av dessa patienter kan bero på att de har liknande syn på dessa personer med 

psykisk sjukdom eller ohälsa som det övriga samhället, vilket även styrks av tidigare 

forskning (Toombs, 2012; Lauber et al., 2006). Personer som lider av psykisk ohälsa eller 

sjukdom upplever att de blir stigmatiserade och diskriminerade i samhället då de på grund av 

sin sjukdomshistoria. De upplever att folk ser dem som mindre begåvade, svåra att leva med i 

partnerskap och att de är farliga. De upplever även att de blir nekade jobb som de har 

kvalifikationer för endast på grund av sin psykiska sjukdom eller ohälsa (Björkman, Svensson 

& Lundberg, 2007). 

I studiens resultat framkommer det att sjuksköterskorna känner ett missnöje och frustration 

riktad mot den specialiserade psykiatriska vården, då de anser att de inte tar sitt ansvar och är 

ointresserade av de patienter som lider av en bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa och 

som vårdas på en kirurgisk vårdavdelning. De uppfattar även att det finns ett behov av ett 

akutvårdsteam som är kopplat till de somatiska vårdavdelningarna dit de kan ringa och 

rådfråga en psykiatrisjuksköterska om råd samt samtala med läkare om medicinska problem 

hos patienten som rör den psykiska sjukdomen. Tidigare studier visar dock att när 

sjuksköterskor blir osäkra i sin roll och måste ta olika beslut och är i behov av att söka 

information rådfrågar kollegor på arbetsplatsen om råd eller läser PM från arbetsplatsen 

istället för att söka evidensbaserad information från andra databaser. När sjuksköterskorna blir 

osäkra är det deras egen erfarenhet av tidigare händelser som ligger grund för hur de går 

vidare innan beslut fattas (Carnley, Doran, Tourangeau, Kushniruk & Nagle, 2009). Det står 

även i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor från socialstyrelsen (2005) 

som fanns fram till 2015, att sjuksköterskor självständigt ska kunna söka ny relevant 

information, analysera och granska och implementera denna på arbetsplatsen för att 

omvårdnaden för patienterna ska bedrivas patientfokuserad överensstämma med vetenskap 
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och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan bör därmed i sin profession självständigt ta ansvar 

för att konsultera en specialistsjuksköterska vid frågor som rör omvårdnadens utformning. Då 

sjuksköterskeyrket är legitimerat och en autonom profession med omvårdnad som 

kunskapsområde kan inte ansvaret för omvårdnaden läggas på andra yrkeskategorier som inte 

har sitt kunskapsområde inom omvårdnad som till exempel läkare eller som sjuksköterskorna 

i denna studie antydde, att ett större ansvar kunde läggas på kuratorer då de har mer tid till att 

samtala med patienterna än sjuksköterskorna (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Om 

sjuksköterskorna arbetar utifrån professionen, ska ett intresse finnas att vilja hjälpa patienten 

att hitta ett syfte med vården. För detta krävs inte bara intresse men även kunskap (Happell, 

B., Platania-Phung, C. & Scott, D. 2013; Shattel, M.M., McAllister, S., Hogan, B. & Tomas, 

S.P. 2006). För att sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad med ett personcentrerat 

förhållningsätt och utöva kompetens av professionen bör sjuksköterskan enligt Barkers 

omvårdnadsmodell, se hela människan även bakom den psykiska diagnosen och samarbeta 

med patienten för att gemensamt skapa en miljö för att denne ska känna sig trygg och säker 

(Barker & Buchanan-Barker, 2001; Barker, 2010).  

 

I denna studie framkommer det att sjuksköterskorna upplever att de inte har tillräcklig 

kunskap om psykiska sjukdomar eller omvårdnaden av dessa och att de upplever att all 

vårdpersonal behöver bättre teoretisk och praktisk kunskap för att kunna ge patientgruppen en 

bättre vård och omvårdnad. Forskning visar att det finns ett samband mellan mortalitet efter 

vanliga kirurgiska ingrepp och sjuksköterskornas akademiska utbildning. Om 60 % av de som 

arbetar på kirurgavdelningen hade en kandidat examen minskade risken med 30 % att 

patienter skulle dö på grund av post operativa komplikationer än om endast 30 % av 

sjuksköterskorna hade akademisk utbildning (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van der Heede, 

Griffiths, Busse, Diomidous, Kinnunen, Kózka, Lesaffre, McHugh, Moreno-Casbas, Rafferty, 

Schwendimann, Scot, Tishelman, van Achterberg & Sermeus, 2014). Tidigare studier visar att 

personer med psykisk sjukdom eller ohälsa i större grad drabbas av vårdrelaterade infektioner 

och dör kopplat till dessa komplikationer, än vad den generella populationen gör, då dessa 

personer inte får adekvat somatisk vård (Farley- Toombs, 2012; Küey, 2008; Pope, 2011). 

Majoriteten av informanterna i föreliggande studie hade en akademisk kandidatexamen men 

upplevde, trots detta, att de gav en bristande omvårdnad vilket de kopplar till bristande 

kunskap och utbildning inom psykiatrisk omvårdnad. De upplevade att de behöver en ökad 

medicinsk kunskap kring de specifika psykiatriska sjukdomarna för att kunna förbättra 
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omvårdnaden för denna patientgrupp när de vårdas på somatiska vårdavdelningar. 

Kursupplägget för psykiatrisk vård vid två sjuksköterskeutbildningar visade att stor del av 

kurserna handlade om medicinsk vetenskap och den omvårdnad som studenterna 

undervisades i var riktad specifikt mot psykiatrisk omvårdnad inom psykiatrin. De båda 

kurserna riktar sig till vård och omvårdnad specifikt inom psykiatrin och behandlar inte 

omvårdad av psykisk ohälsa inom andra instanser (Uppsala universitet, 2014; Mälardalens 

högskola, 2014). Det skulle kunna antas att sjuksköterskorna i föreliggande studie känner sig 

osäkra när det kommer till psykiatrisk omvårdnad och att de tycker att det är psykiatrins 

ansvar, för att utbildningen handlar just om psykiatrisk omvårdnad inom psykiatrin och det 

skulle kunna förklara varför sjuksköterskorna känner att de inte har tillräckliga kunskaper 

inom området. Samtidigt finns det tidigare studier som visar att psykiska symtom som 

depression och ångest är vanliga tillstånd hos patienter som genomgått kirurgiska ingrepp och 

att depressioner leder till förlängda vårdtider (Orri, Boleslawski, Regimbeau, Barry, Mabrut, 

Adham, Vibert, Revah-Levy & Farges, 2015; Shoar, Naderan, Aghajani,  Sahimi-Izadian, 

Hosseini-Araghi & Khorgami, 2016).  
 

Förslag på framtida forskning utifrån resultaten i denna studie är att utforska mekanismer 

bakom sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med bakomliggande psykisk 

sjukdom, för att därmed kunna förbättra förutsättningarna för att bedriva god omvårdnad för 

denna patientgrupp. Forskning om sjuksköterskors uppfattning om det professionella 

åtagandet kan vara viktig som en del i forskningen om bemötande och omvårdnaden relaterat 

till patienter med bakomliggande psykisk sjukdom och ohälsa. En annan aspekt att forska 

vidare om är huruvida personer som drabbas av psykisk sjukdom eller ohälsa till följd av en 

somatisk åkomma eller kirurgiskt ingrepp får en sämre omvårdnad, eller om den sviktande 

omvårdnaden har sin grund i förutfattade meningar om personer med bakomliggande psykisk 

sjukdom eller ohälsa.  
 
 
4.2 Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är giltighet, pålitlighet och överförbarhet, tre 

begrepp som är användbara när studieresultat och metod ska diskuteras vid en kvalitativ 

intervjustudie. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter som lider av bakomliggande psykisk sjukdom eller ohälsa när de vårdas på 

kirurgiska vårdavdelningar. För att svara på syftet valdes därför semistrukturerade intervjuer 

med en kvalitativ ansats. 
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Då studien syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelser är en kvalitativ intervjustudie 

det som ger störst giltighet av denna typ av studie (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide med 

tre öppna frågor sammanställdes för att kunna besvara studiens syfte. Till de tre öppna 

frågorna konstruerades exempel på ett flertal följdfrågor. 

Studiens giltighet stärks av det faktum att författarna använt sig av en metod där intervjuerna 

bryts ner i meningsbärande enheter och kondenserade meningsbärande enheter då det minskar 

risken för att resultatet ska bli färgat av författarnas förutfattade meningar. Giltigheten stärks 

även av att författarna valt en datainsamlingsmetod som lämpar sig med studiens syfte. 

Ytterligare en faktor som stärker studiens giltighet är att sjuksköterskorna som intervjuades 

har en bred variation i ålder och erfarenhet inom yrket. Detta ger gruppen en större spridning 

vilket gör att studien blir mer överförbar. Ett få antal intervjuer sänka trovärdigheten i studien. 

Trovärdigheten i den här studien kan ses som sänkt då antalet intervjuer enbart uppgick till 

åtta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att författarna transkriberade varandras 

intervjuer och inte genomfört intervjuer på de avdelningar där de själva har anställning ökar 

giltigheten något, då det minskar risken för färgning av innehållet. Dock har båda författarna 

arbetat med personer som lider av psykisk sjukdom eller ohälsa, vilket gör att en viss 

förförståelse finns. Detta har författarna haft i åtanke vid analysen av datan för att minska 

risken för omedveten färgning av resultatet. 

Författarna utförde två provintervjuer innan studien påbörjades. Att provintervjuer utfördes 

stärker studiens pålitlighet genom att författarna på detta sätt kunde påvisa att de frågor som 

konstruerats i intervjuguiden svarade mot studiens syfte. Pålitligheten kan dock ha påverkats 

negativt av det faktum att intervjuerna utfördes individuellt. Detta innebär att de frågor och 

följdfrågor som ställdes till informanterna inte har ställts på samma sätt till samtliga. Även det 

faktum att studiens författare är ovana att genomföra intervjuer är också en faktor som kan 

påverka pålitligheten negativt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

4.3 Slutsats  

Sjuksköterskor i denna studie gav uttryck för olika upplever och uppfattningar kopplat till	  att 

ge omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk ohälsa och psykisk sjukdom inom 

somatisk vård. Upplevelserna och uppfattningarna var av så väl positiv som negativ karaktär 

och upplevelserna kan kopplas samman med tidigare forskning som visar att patienter kan 

uppleva diskriminering och stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa och sjukdom. För att 
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öka förutsättningarna för jämlik och patientcentrerad omvårdnad upplevde sjuksköterskorna 

att kontinuerlig utbildning kring psykiatrisk omvårdnad är viktig även för sjuksköterskor som 

är verksamma utanför specialiserad psykiatrisk vård. 
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    Bilaga 1   

 

 

 

Hej!  

Vi är två sjuksköterskestudenter som under vårterminen genomför ett examensarbete i 

vårdvetenskap på kandidatnivå. Till detta söker vi sjuksköterskor som vill bli intervjuade om 

upplevelser av att inom somatisk vård ge omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa och 

sjukdom. Studien kan bidra till att utveckla omvårdnaden för denna patientgrupp då tidigare 

forskning visar att just denna patientgrupp stigmatiseras och inte får en lika god omvårdnad 

som patienter som inte lider utav psykiskohälsa eller sjukdom. Syftet med studien är således 

att undersöka sjuksköterskors egna upplevelser kring att ge omvårdnad inom den somatiska 

vården till denna patientgrupp. 
 

Härmed tillfrågas du som jobbar som sjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning och som 

även har vårdat patienter med psykisk sjukdom eller ohälsa i den somatiska vården att delta i 

en intervju. Intervjun beräknas ta 30 minuter och kommer att ljudinspelas.  
 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange någon anledning. Deltagaren kan också välja att inte svara på vissa specifika frågor, 

även detta utan att behöva ange en anledning till varför. Allt material kommer efter intervjun 

att transkriberas och kodas för att inte ska kunna kopplas till den deltagande personen i det 

färdiga arbetet. De som deltar i studien kommer att erbjudas att läsa den färdiga 

transkriberingen om så önskas.  
 

Ljudinspelningen kommer att förstöras efter studien är avslutad.  

Efter att examensarbetet blivit godkänt kommer avdelningschefen att meddelas via e-post så 

att du som intervjuats kan ta del av det färdiga resultatet.  
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Om du är intresserad av att delta är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. 

tereze.lindh@hotmail.se eller clara_rydmyr@hotmail.com  

eller på telefon, Tereze Lindh: 0768-644561. Clara Rydmyr: 076-1414135.  
 

Handledare: Josefin Bäckström: josefin.backstrom@pubcare.uu.se 
 

Med vänliga hälsningar,  

Clara Rydmyr och Tereze Lindh  

Sjuksköterskeprogrammet  

Uppsala universitet 
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Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du?  
 

2. Definierar du dig som man, kvinna eller av ickebinärt kön?  

 

3. Hur länge har du jobbat som legitimerad sjuksköterska?  

 

4. Har du några annan utbildning/vidareutbildning?  
 

5. Kan du berätta om en situation där du har vårdat en patient med psykisk sjukdom eller 

psykisk ohälsa?  

- hur kände du då?  

- hur tänkte du?  

-Vad hade du kunna gjort något annorlunda?  
 

6. Berätta om hur du upplever det att ge omvårdnad till patienter med bakomliggande psykisk 

ohälsa eller sjukdom.  

-Hur anpassar du ditt sätt att ge omvårdnad till denna patientgrupp?  

-Anser du att det finn några utmaningar gällande att vårda denna patientgrupp?  

 

	  

Bilaga 2 
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7. Vilka förbättringar kan du se som skulle kunna förbättra omvårdnaden för patienter med 

psykisk sjukdom eller ohälsa i den somatiska vården skulle kunna kan göras, tror du?  

-hur ska vi kunna komma dit enligt dig? 


