
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  

Kandidatexamen i omvårdnad 

VT 2022 

Fakulteten för hälsovetenskap 

Patienters upplevelser av 
bemötande vid psykisk 
ohälsa – vården utanför 
psykiatrin 
En allmän litteraturstudie  

Simone Öhrn  

 
  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

Författare  

Simone Öhrn 

Titel 

Patienters upplevelser av bemötande vid psykisk ohälsa – vården utanför 

psykiatrin. En allmän litteraturstudie. 

Engelsk titel 

Patients’ experiences with treatment of mental illness – the care outside 

psychiatry. A general literature study. 

Handledare 

Cecilia Gardsten 

Examinator 

Susanne Lindskov 

Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt i samhället. Hur upplevelsen är av att leva 

med tillståndet är individuellt, men skapar känslor av att känna sig annorlunda. När 

personer med psykisk ohälsa söker vård är den somatiska vården ofta deras första 

vårdkontakt, oavsett om de söker för psykisk ohälsa eller för somatiska besvär. 

Bemötandet de får har en viktig del i hur vården som helhet uppfattas. Ett sämre 

bemötande kan leda till att patienternas tilltro för vården försvinner, samt resultera 

i att patienterna väljer att inte söka vård vid nästa tillfälle. Syfte: Syftet var att 

beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. Metod: En allmän 

litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Artiklarna granskades med HKR’s granskningsmallar. Analys gjordes med 

hjälp av Fribergs (2017b) fem-stegsmodell, genererade två huvudkategorier och 

fyra underkategorier. Resultat: Patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande delades upp i positiva och negativa upplevelser. När bemötandet skapar 

missnöje beskrev patienters upplevelser av att känna sig dömd, avvisad och 

misstrodd. När vårdpersonal inte förstår patientens verkliga problem. Vikten av ett 

bra bemötande beskrev upplevelser av empati och att bemötas med respekt. Hur ett 

bra bemötande fick patienterna att känna sig trygga. Diskussion: De tre 

huvudfynden: Att känna sig dömd, När vårdpersonal inte lyssnar och Känslan av 

stöd diskuterades med stöd av Ekmans (2011) personcentrerade modell, samt med 

den etiska teorin närhetsetiken.  
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Abstract 

Background: Mental illness is common in society. How the experience is of living 

with the condition is individual, but it creates feelings of feeling different. When 

people with mental illness seek help, somatic care is often their first contact with 

healthcare, regardless of whether they seek for mental illness or for somatic 

problems. The treatment they receive has an important part in how healthcare is 

perceived. Poorer treatment can lead to patients' trust in care disappearing, and 

result in patients choosing not to seek care the next time. Aim: The aim was to 

describe how patients with mental illness experience the treatment from healthcare 

staff outside the psychiatric care. Method: A general literature study based on ten 

scientific articles of a qualitative and quantitative approach. The articles were 

reviewed with HKR's review templates. Analysis was done using Friberg's (2017b) 

five-step model, generated two main categories and four subcategories. Results: 

Patients' experiences of the healthcare staff's treatment were divided into positive 

and negative experiences. When the treatment creates dissatisfaction, patients 

describe their experiences of feeling judged, rejected, and distrusted. When 

healthcare professionals do not understand patient's real problems. The importance 

of a good attitude describes experiences of empathy and being treated with respect. 

How a good treatment made patients feel safe. Discussion: The three main findings: 

Feeling doomed, When healthcare professionals doesn’t listen, and A sense of 

support were discussed with the support of Ekman's (2011) person-centered model, 

as well as with the ethical theory of proximity ethics. 
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Inledning 

Personer med psykisk ohälsa uppmärksammas alltmer i dagens samhälle. Fler 

människor söker hjälp för psykiska problem nu än för några år sedan och ungefär 

var tredje person som söker vård beskriver sig ha någon form av psykisk ohälsa 

(Skärsäter & Ali, 2019). Hur dessa personer upplever bemötandet från vården när 

de söker hjälp samt hur vårdpersonalens bemötande påverkar dem är något vilket 

behöver uppmärksammas mer. Den somatiska vården är ofta den första plats 

människor besöker när de söker hjälp, oavsett om det är för psykiska eller fysiska 

besvär. Bemötandet personerna får har en väsentlig del i hur deras upplevelse av 

vården blir. Hur det första mötet upplevs kan få konsekvenser för den fortsatta 

vården, samt för framtida hjälpsökning. 

Bakgrund 
I Sverige är psykisk ohälsa vanligt, ungefär hälften av befolkningen i åldersgruppen 

16–84 har något besvär i form av oro, ångest eller ängslan (Folkhälsomyndigheten, 

2021b). Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av samsjuklighet 

då psykisk ohälsa kan föra med sig symtom som visar sig kroppsligt. Några av dessa 

symtom kan vara huvudvärk, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, tryck över 

bröstet och skakighet (Skärsäter & Ali, 2019). Somatiska sjukdomar ökar även 

risken för att drabbas av psykisk ohälsa då personen ofta känner en oro kring sin 

situation. Denna oro kan utvecklas till nedstämdhet och depression (Skärsäter & 

Ali, 2019). Eftersom psykisk ohälsa visar sig på olika sätt resulterar det i att många 

patienter som hade behövt psykiatrisk hjälp också söker sig till den somatiska 

vården, vilket kan bidra till feldiagnostisering av patienter. Patienter med psykisk 

ohälsa kan uppleva ett underläge vid besök i hälso- och sjukvården. Svårigheter 

med att beskriva sina problem och behov har uppmärksammats. Det är viktigt att 

patienten får den information hen behöver om sitt tillstånd för att kunna vara 

delaktig i sin vårdplanering och återfå kontrollen över sitt liv (Skärsäter & Ali, 

2019). 

Att leva med psykisk ohälsa beskrivs som bedrövligt, en börda, försvagande, 

smärtsamt och plågande. Patienter beskriver att tillståndet tar makten över deras liv 

http://www.hkr.se/
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(Connell et al., 2012), och berättar att symtomen gör det svårare att tänka framåt, 

föreställa sig eller bry sig om en hälsosam framtid (Yarborough et al., 2019). Att 

leva med psykotisk sjukdom beskrevs som en mycket skrämmande och isolerande 

upplevelse. Personer med psykisk ohälsa upplever svårigheter med att ha en 

sammanhängande självkänsla, identitet och personlighet. Att leva med psykisk 

ohälsa likställs med att känna sig annorlunda (Connell et al., 2012). Psykisk ohälsa 

kan yttra sig på olika sätt, en gemensam faktor hos dessa personer är att livet blir 

förändrat (Skärsäter & Ali, 2019). Begreppet psykisk ohälsa omfattar olika 

psykiatriska tillstånd av varierande svårighetsgrader samt vissa psykiska besvär; 

sömnbesvär, nedstämdhet och oro (Folkhälsomyndigheten, 2021a). Personer med 

psykisk ohälsa kan ha svårare att hantera vardagen och en känsla av maktlöshet kan 

uppstå. Det är vanligt att känna energilöshet, ha minskad aptit och ett förändrat 

sömnmönster, med sämre sömn om natten och tidigare uppvaknanden (Skärsäter & 

Ali, 2019). Vad det är som gör att vissa insjuknar och andra inte kan bero på ett 

flertal faktorer. Genetik, miljöpåverkan och stress är några utav av dessa. 

Sjukdomar, substanser och infektioner kan påverka hjärnans funktion. Det kan ge 

olika symtom, göra en individ känsligare och påverka om personen drabbas av en 

psykisk sjukdom eller inte (Allgulander, 2019).  

Stigmatisering är ett viktigt begrepp i relation till personer med psykisk ohälsa. 

Stigmatisering innebär att något är avvikande från normen och kan betraktas som 

mindre värt, samt kan förenas med negativa åsikter och stereotyper 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Detta kan bidra till att människor diskrimineras och 

får ett sämre bemötande. Undersökningar kan tyda på att personer med psykisk 

ohälsa får ett sämre bemötande från vården och sämre behandling för fysiska 

hälsoproblem. Det kan leda till att människor undviker att söka vård i tid och det 

kan medföra negativa konsekvenser för hälsan både fysiskt och psykiskt (Schnyder 

et al., 2017). Känner patienten sig i underläge eller orättvist behandlad i 

vårdsituationen kan det försvåra vägen till ett friskt liv (Skärsäter & Ali, 2019). 

Hur de som arbetar i hälso- och sjukvården bemöter patienter och anhöriga är 

väsentligt för hur vården i sin helhet uppfattas för patienterna. För sjuksköterskor 

finns en värdegrund för omvårdnad att utgå ifrån, det är för att alla ska ha ett 
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liknande förhållningssätt och bemötande när det kommer till omvårdnaden av 

patienter. Värdegrunden tar upp värdet av ett etiskt förhållningssätt samt betydelsen 

av tillit, värdighet och sårbarhet när det kommer till patienters och närståendes 

upplevelse av god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Brister i 

bemötandet kan leda till risker med patientsäkerheten, där risksituationer missas 

eller att vårdpersonal misstar patientens symtom och sjukdomsbild för något annat 

än vad det egentligen är. Brister i bemötandet kan även leda till att patienter inte 

kommer tillbaka för återbesök i den utsträckning de behöver, att information inte 

uppfattas som det är avsett samt att patienter inte följer de ordinationer och 

rekommendationer som de har fått (Socialstyrelsen, 2021). I Sveriges Patientlag 

(2014:821) finns bestämmelser för hur patienter i hälso-och sjukvården ska 

behandlas, vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter vårdpersonalen har. Alla 

människor har rätt till en vård på lika villkor, att behandlas med respekt och 

integritet. Få anpassad information efter sin situation, att patientens behov av 

trygghet tillgodoses, få vara delaktig i sin vård, samt att vården skall vara av god 

kvalitet och grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientlag 2014:821). 

För att patientens upplevelse av vården ska bli bra krävs det även att vården är 

personcentrerad. Personcentrerad vård bygger på en helhetssyn av själva individen 

och behoven hen har. Hur viktigt det är att se personen, samt att förstå att patienten 

själv har mest kunskap om sin egen situation (Blomqvist, 2017). Personcentrerad 

vård är även en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, tillsammans med 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap & kvalitetsutveckling, 

säker vård & informatik. Det innebär att en sjuksköterska ska arbeta personcentrerat 

utifrån varje unik patient, arbeta med andra professioner för att få en helhetssyn om 

patientens behov och situation, samt att vården utgår ifrån beprövad erfarenhet och 

evidensbaserad kunskap. Det ska finnas en förståelse för kvalitetsförbättringar, att 

kunna tillämpa nya metoder i vårdarbetet, bidra till en säker vård genom att arbeta 

patientsäkert och ha en medvetenhet om eventuella risker. Sjuksköterskan bör även 

vara involverad i utveckling av vårdens kommunikation- och informationssystem 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt McCormack och McCances (2010) 

personcentrerade modell finns det punkter vilka är viktiga för att vården ska bli 

personcentrerad. Vad krävs av samhället och hur vårdorganisationen ser ut, att 

http://www.hkr.se/
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vårdpersonalen besitter rätt kunskap och rätt utbildning, god 

kommunikationsförmåga, ett brinnande intresse för arbetet och klara värderingar. I 

fokus ligger även själva miljön för omvårdnaden, delaktighet och ett holistiskt 

synsätt, samt att personen i behov av vård ska få en så bra upplevelse som möjligt, 

känna sig delaktig och känna välmående (McCormack   et al., 2011). I mötet med 

patienten har bemötandet en särskilt viktig del i vården när det kommer till att 

bemöta patienter med psykisk ohälsa. Att skapa ett förtroende och en relation byggd 

på tillit för att få patienten att våga öppna upp sig. Det är viktigt att visa förståelse 

och inte prata bort patientens känslor, även att låta patienten själv styra samtalet så 

att dialogen blir mer genuin (Skärsäter & Ali, 2019).  

Personer med psykisk ohälsa tillhör en stor grupp i samhället och det är viktigt att 

uppmärksamma dessa individer och deras svårigheter. Den somatiska vården är 

oftast patienternas första vårdkontakt oavsett om de söker för psykiska eller 

somatiska besvär. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal bemöter 

personerna på ett bra sätt, annars kan patienternas förtroende och tillit för vården 

skadas. Om personer med psykisk ohälsa upplever att bemötandet har brister kan 

det påverka deras ansträngningar att söka hjälp vid framtida tillfällen. Därför måste 

upplevelserna av bemötandet från personer med psykisk ohälsa belysas inom den 

somatiska vården, så att eventuella brister synliggörs. 

Syfte 
Syftet var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet från 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. 

Primärvård och somatisk vård. 

Metod 

Design 

Studien var en allmän litteraturstudie, vilket innebär att det skapas en 

kunskapsöversikt över det valda området genom att sammanställa befintlig 

forskning. Resultaten analyseras och en ny överblick över området skapas (Friberg, 

http://www.hkr.se/
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2017a). En kvalitativ metod har använts, vilket innebär att det är individers egna 

upplevelser och erfarenheter av det valda fenomenet som beskrivs (Henricson & 

Billhult, 2017). I litteraturstudien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, men fokus riktades främst mot kvalitativa resultat då patienternas 

upplevelser var det centrala i studien. 

Sökvägar och urval 

En pilotsökning gjordes i Cinahl Complete för att se om det fanns tillräckligt med 

relevant material för studien. Sökningar gjordes sedan i Cinahl Complete och i 

PsycINFO. Cinahl Complete innehåller forskning inom omvårdnadsområdet och 

PsycINFO omfattas av artiklar inom psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 

2017). Utifrån syftet identifierades nyckelbegreppen: upplevelse, bemötande, 

psykisk ohälsa, primärvård & somatisk vård, samt patient. De översattes till 

engelska, synonymer lades till och de olika sökblocken formades (Bilaga 1). 

Sökblocken söktes först var för sig innan de ingick i en gemensam sökning. 

Majoriteten av sökningarna bestod av både ämnesord och fritextord. Ämnesord ger 

en bild av själva innehållet i det som söks medan en sökning med fritextord 

inkluderar alla ord som finns inom ämnet. Genom att använda fritextord visas den 

senaste forskningen inom området, medan ämnesord ger en mer specifik 

beskrivning av artikelns innehåll (Karlsson, 2017). Trunkering [*] användes för att 

få med olika böjningar av sökorden, till vissa sökord användes även citationstecken 

[”] för att hålla samman begreppen. Termen OR användes mellan varje sökord för 

att få ett bredare urval av artiklar, samt termen AND mellan varje sökblock för att 

få ett sammanställt, mer detaljerat resultat. OR och AND är booleska sök-operatorer 

och används för att få en bredare sökning och kombinera sökord (Karlsson, 2017). 

Begränsningarna i Cinahl Complete var: peer-reviewed, forskningsartikel och 

engelskspråkig samt publiceringsdatum: 20160101–20220101. I PsycINFO var 

begränsningarna: peer-reviewed, engelskspråkig, methodology: qualitative study + 

publiceringsdatum: 20200101–202203019. 

http://www.hkr.se/
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Granskning och analys 

Granskningsmallar från Högskolan Kristianstad har använts i litteraturstudien 

(Beck et al., 2020; Blomqvist et al., 2016). Analysen gjordes med Fribergs (2017b) 

fem-stegsmodell. Steg ett fokuserar på att läsa igenom artiklarna för att skapa sig 

en förståelse för dem, steg två identifierar nyckelfynd i resultaten, steg tre 

sammanställer resultaten från artiklarna, steg fyra kopplar samman artiklarnas olika 

resultat och att slutligen formulera ett resultat med de teman vilka uppkommit från 

artiklarna är det femte steget (Friberg, 2017b). Titlar och abstrakt lästes igenom 

innan artiklar valdes ut för genomläsning. Efter att ha läst igenom de valda 

artiklarna flera gånger sammanställdes de resultat som svarade på syftet i ett Word 

dokument. Resultaten lästes igenom noggrant, likheter och skillnader identifierades 

i texterna. Dessa noterades och kopplades ihop med liknande fynd från andra 

resultat. Fynden kodades och två huvudkategorier och fyra underkategorier 

skapades. Ett resultat formades sedan efter kategorierna. 

Figur 1 – Analysprocessen enligt Fribergs (2017b) fem-stegsmodell  

Etiska överväganden 

Forskningsetik grundar sig i reflektion kring etiska aspekter i genomförandet av en 

studie. Hur människor behandlas, samt vikten av autonomi och respekt kring 

deltagarna (Sandman & Kjellström, 2018). Det finns etiska principer att utgå ifrån 

för vägledning; autonomi, rättvisa, icke-skada-principen och göra-gott-principen. 

Principerna kommer ifrån Beauchamp & Childress (2001) modell och används för 

att ge insyn i etiska frågor och handlingar. Principerna innebär att samtycke skall 

vara informerat, att rätt information har getts ut och att deltagandet är frivilligt. En 

riskanalys bör göras för att minimera potentiella risker och för att skydda 

deltagarna. Alla studiens deltagare skall behandlas lika och sårbara grupper bör 

identifieras och skyddas, samt att ingen kränks eller orsakas skada (Beauchamp & 

Childress, 2001). 
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De etiska överväganden studien har utgått ifrån är att artiklarna skall ha varit 

granskade av en etisk forskningskommitté eller att forskarna själva har haft egna 

relevanta, etiska överväganden redovisade i sina studier. De valda artiklarna har 

svarat på syftet, samt har majoriteten av artiklarna varit av kvalitativ ansats för att 

bäst få fram deltagarnas upplevelser. Genom att redovisa förförståelsen stärks även 

pålitligheten i studien och allt som svarar på syftet har redovisats oberoende av 

förförståelsen.  

Förförståelse 

Förförståelsen grundar sig i teoretiska och praktiska studier genom 

sjuksköterskeutbildningen, samt från personliga erfarenheter när det kommer till 

personer med psykisk ohälsa och deras syn på vårdens bemötande. Min uppfattning 

är att vårdens bemötande av personer med psykisk ohälsa kan ha brister och att den 

säkert kan förbättras. Att det generellt finns mycket okunskap kring psykisk ohälsa 

och psykiatriska sjukdomar vilket kan bidra till att personer med psykiska problem 

ibland inte tas på allvar i den somatiska vården. Min uppfattning är att detta kan 

medföra att dessa personer avstår från att söka sig till den somatiska hälso- och 

sjukvården. Det kan resultera i onödigt lidande som annars hade kunnat undvikas. 

Resultat 

I resultatet ingår tio vetenskapliga artiklar, varav fem var kvalitativa, tre av mixad 

metod och två kvantitativa artiklar. Kontexten i studierna är somatisk hälso- och 

sjukvård. Artiklarna som ingår i resultatet genomfördes i länderna Australien (5), 

Indien (1), Kanada (1), Storbritannien (1), Sverige (1) och USA (1). Samtliga 

artiklar hade ett patientperspektiv. I vissa artiklar undersöktes även perspektiv från 

vårdpersonal och/eller anhöriga, men deras perspektiv ingår ej i denna studie. 

Patienterna som ingick i studien var de med mild till svår grad av psykisk ohälsa. 

Antal patienter från de kvalitativa studierna: 119 personer, 74 kvinnor och 45 män. 

Från studier med mixad metod: 1759 personer, 960 kvinnor och 799 män. Från de 

kvantitativa studierna: 50 865 personer, 28 663 kvinnor, 22 202 män. Analysen 

genererade två huvudkategorier: När bemötandet skapar missnöje och Vikten av ett 

bra bemötande. Till huvudkategorierna finns fyra relaterade underkategorier. 
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Figur 2 – Analysen resulterade i två huvudkategorier och fyra underkategorier 

När bemötandet skapar missnöje 

Kategorin handlar om patienters sämre upplevelser av vårdens bemötande, samt 

den negativa påverkan det hade på patienterna. Upplevelserna delas in i 

underkategorierna: Att känna sig dömd och När vårdpersonal inte lyssnar. 

Att känna sig dömd 

Många patienter kände sig avvisade i den somatiska vården och drygt en fjärdedel 

(26%) upplevde att de hade blivit tilltalade på ett avvisande sätt. Flera upplevde 

vårdpersonalen som dömande (23,1%) (Morgan et al., 2016), och nästan lika många 

kände sig diskriminerade (18 %) när de fick hjälp för sina fysiska hälsoproblem (Ye 

et al., 2016). Många patienter upplevde att de blev bemötta med bristande respekt 

(26%) av vårdpersonal på akutmottagningar (Fleury et al., 2019). 

Majoriteten av patienterna kände sig dåligt bemötta av vårdpersonal inom den 

somatiska vården när de kände sig misstrodda, eller inte blev tagna på allvar. 

Patienter upplevde att de inte fick den tid de behövde i mötet med vården (Björk 

Brämberg et al., 2018; McBride et al., 2021; Polacsek et al., 2018). Vissa kände en 

rädsla för vården utanför psykiatrin eftersom de upplevde att vårdpersonalen inte 

hade tillräckligt med kunskap. Tidigare möten med den somatiska vården hade fått 

patienter att tro att vårdpersonal använde deras psykiska ohälsa som ett ramverk för 

att tolka deras somatiska symtom (Björk Brämberg et al., 2018). Patienter upplevde 

att vårdpersonal bemötte dem med bristande respekt (Björk Brämberg et al., 2018; 

Corscadden et al., 2021; Fleury et al., 2019; Morgan et al., 2016; Ye et al., 2016). 

Vissa patienter upplevde att vårdpersonal var nedlåtande (Polacsek et al., 2018), 

dömande, avvisande (McBride et al., 2021; Morgan et al., 2016) och otåliga, vilket 

När bemötandet skapar 
missnöje

Att känna sig dömd

När vårdpersonal 
inte lyssnar

Vikten av ett bra 
bemötande

Respekt och 
delaktighet
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resulterade i att patienterna ej kände sig bekväma med att prata om sin psykiska 

ohälsa i mötet med vårdpersonal (McBride et al., 2021). Andra patienter upplevde 

att vårdpersonal hade en uppfattning om att psykisk ohälsa innebar bristande 

intelligens, och i samtalen kände de sig förolämpade. Vårdpersonalen fick 

patienterna att känna sig dumförklarade (Ye et al., 2016). 

“He’s [GP] just told me not to worry. How can you stop worrying? They haven’t 

got a tablet for it” (Frost et al., 2019, M86). 

Vissa patienter fick en känsla av att vårdpersonalen inte trodde deras problem var 

verkliga (Morgan et al., 2016). Patienterna upplevde att vårdpersonal tolkade deras 

somatiska symtom utifrån deras psykiska ohälsa (Björk Brämberg et al., 2018; Ye 

et al., 2016), vilket ökade patienternas känslor av att känna sig annorlunda (Björk 

Brämberg et al., 2018). Bristen på stöd ledde till att vissa patienter tappade tron på 

framtida behandling för sin psykiska ohälsa och därmed kände sig nedstämda (Frost 

et al., 2019).  

När vårdpersonal inte lyssnar 

Ungefär en tredjedel (33%) upplevde en brist på empati och att vårdpersonal inte 

lyssnade på dem (Fleury et al., 2019). Patienter med olika grader av psykisk ohälsa 

var missnöjda med hur vårdpersonal kommunicerade med dem, kände sig 

utelämnade och upplevde att de ej fick vara delaktiga i beslut kring sin vård. 

Patienter kände även att vårdpersonal inte förklarade på ett sätt så att de förstod 

(Fortuna et al., 2017). 

Patienter upplevde att vårdpersonal inte förstod deras psykiska problematik i 

samband med vårdsökande (Frost et al., 2019; McBride et al., 2021; Polacsek et al., 

2018), eller deras psykiska symptom när de sökt vård för dessa (Björk Brämberg et 

al., 2018; Frost et al., 2019; McBride et al., 2021; Morgan et al., 2016; Polacsek et 

al., 2018; Roberts et al., 2020). Vissa patienter kände sig misstrodda när de sökte 

vård för somatiska symtom, då fokus i stället riktades till deras psykiatriska 

sjukdom. Vårdpersonal trodde inte patienternas problem var verkliga (Björk 

Brämberg et al., 2018). Många patienter upplevde att vårdpersonal ej visade dem 

hänsyn eller förståelse (Frost et al., 2019; McBride et al., 2021; Polacsek et al., 
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2018). Vissa patienter upplevde att deras psykiska sjukdom inte upptäcktes, 

förbisågs och/eller nonchalerades (McBride et al., 2021), att vårdpersonalen enbart 

fokuserade på det medicinska eller kliniska i mötet (Frost et al., 2019; McBride et 

al., 2021; Morgan et al., 2016; Polacsek et al., 2018).  

“The staff were just all focused on the medical or clinical side of things rather than 

the mental health side of things. There wasn’t anything about mental health. I 

wasn’t given any numbers to call or what to do if I had any drastic changes in my 

mood.” (McBride et al., 2021, P4). 

Vissa patienter uttryckte en rädsla för att få antidepressiva läkemedel utskrivna som 

åtgärd och delade därför ej med sig av tankar kring sitt mående (Frost et al., 2019). 

Äldre patienter med psykisk ohälsa upplevde att deras symtom tolkades som 

normalt åldrande och att de därför behandlades sämre än yngre patienter. 

Vårdpersonal lyssnade mindre på deras åsikter och minskade den kliniska 

konsultationstiden med dem. Patienterna upplevde att de därför hade det svårare att 

få en diagnos fastställd av läkare (Polacsek et al., 2018). 

”It actually took four, maybe 5 years to properly diagnose it [depression]. It started 

off with headaches and nosebleeds, and then graduated to an increase in pulse rate 

… and then it became a [heart] rhythm problem …” (Polacsek et al., 2018, Paul69). 

Vissa patienter berättade inte om sina psykiska symtom eftersom de upplevde att 

vårdpersonalen ej hade tid för/eller kunde behandla dessa (Björk Brämberg et al., 

2018; Roberts et al., 2020). Många patienter upplevde en bristande kommunikation 

från vårdpersonalens sida, där de ej fick tillräckligt med information (Corscadden 

et al., 2021; Fortuna et al., 2017; McBride et al., 2021; Morgan et al., 2016), eller 

gavs möjligheten att vara delaktiga i beslutsfattandet i sin vård. Det skapade känslor 

av missnöje (Fortuna et al., 2017). 

Vikten av ett bra bemötande 

Kategorin handlar om hur viktigt det är med ett bra bemötande gentemot patienter, 

aspekter som gör att bemötandet upplevs bra, samt hur ett bra bemötande påverkar 
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patienterna. Upplevelserna delas in i underkategorierna: Respekt och delaktighet 

och Känslan av stöd. 

Respekt och delaktighet 

De allra flesta patienterna (95%) tyckte att vårdpersonalen på akutmottagningar var 

respektfull, hade en bra uppfattning om dem och kände sig rättvist behandlade (91 

%). Patienter tyckte att vårdpersonal visade respekt, var lugna och artiga (67%), 

samt visade empati (40%) (Fleury et al., 2019). Flera patienter med psykisk ohälsa 

(76 %) upplevde att de alltid behandlades med respekt och värdighet (Corscadden 

et al., 2021). 

Patienter hade en mer positiv upplevelse av vårdens bemötande när de fick vara 

delaktiga i sin vård och när de fick delge sina tankar (Morgan et al., 2016; Polacsek 

et al., 2018). Många patienter upplevde att vårdpersonal bemötte dem med respekt 

(Fleury et al., 2019; Polacsek et al., 2018) och empati (Fleury et al., 2019; Morgan 

et al., 2016). Patienterna uppskattade när vårdpersonal skämtade med dem, delade 

med sig av egna erfarenheter och kunde relatera till dem, det fick patienterna att 

känna sig mer bekväma att prata om sin psykiska ohälsa (McBride et al., 2021). 

“He came round to everyone one of us, and I heard him speak the same to me, as 

he did to the patient next to me, and the one a bed over. He cracked a joke, which 

lightened the humour … .and I thought, gee, you know your job well. Gee, you 

handled that well. You lightened the mood, got us all cackling” (McBride et al., 

2021, P6). 

En stabil, ömsesidig och respektfull relation hade också en positiv påverkan på 

deltagarnas överensstämmelse med behandlingsplaner. Det gjorde det lättare för 

dem att förstå och vara delaktiga i sin vård. Det resulterade i att de kände sig mer 

nöjda och trygga med vården de fick (Polacsek et al., 2018). 

Känslan av stöd 

Patienter tyckte att vårdpersonal var stödjande och förstående (65,4%), de kände 

att vårdpersonal lyssnade på dem och deras problem (17,0%). Vårdpersonal var 
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engagerade i behandlingsprocessen och ansträngde sig för att hjälpa patienterna 

att förbättras (11,5 %) (Morgan et al., 2016). 

När patienter och vårdpersonal hade en ömsesidig relation kände patienterna att de 

bemöttes på ett mer stödjande, tillitsfullt sätt (Frost et al., 2019; McBride et al., 

2021; Morgan et al., 2016; Polacsek et al., 2018). Det underlättade även att våga 

söka hjälp i framtiden (Frost et al., 2019). Patienter reagerade positivt till att få 

information, råd och hanteringsstrategier av vårdpersonal. Det bidrog till att 

patienterna kände sig mer involverade i sin vård (Frost et al., 2019; Morgan et al., 

2016; Polacsek et al., 2018).  

“I want somebody to listen and, and then advise me what you can do to help 

yourself and what you can’t do” (Frost et al., 2019, F77). 

Många patienter tyckte att vårdpersonal var förstående, stödjande, samt engagerade 

i deras vård. Patienter kände att vårdpersonalen lyssnade på dem och deras problem, 

uppmuntrade dem, berättade hur bra deras framsteg var och la märke till de positiva 

förändringarna hos patienterna (Morgan et al., 2016). Patienter upplevde även att 

vårdpersonal hade en bra uppfattning om dem/behandlade dem rättvist (Fleury et 

al., 2019), samt erkände deras utmaningar i samband med deras psykiska sjukdom, 

inklusive kopplingarna till deras fysiska hälsa (McBride et al., 2021). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens potentiella styrkor och svagheter diskuteras med hjälp av olika 

trovärdighetsbegrepp. Vilka trovärdighetsbegrepp som diskuteras i 

metoddiskussionen beror på om studien har kvalitativ eller kvantitativ ansats 

(Henricson, 2017). Begreppen som används i denna metoddiskussion är de 

kvalitativa begreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

(Shenton, 2004). Begreppen gäller även de kvantitativa artiklarna som granskats 

med kvantitativa begrepp i artikelöversikterna, eftersom det centrala i studien var 

att synliggöra personernas upplevelser. 
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Tillförlitlighet (credibility) handlar om ifall studiens resultat svarar på syftet, samt 

hur resultatet överensstämmer med verkligheten (Shenton, 2004). Eftersom 

studiens resultat svarar på syftet stärks tillförlitlighet. Huvudkategorierna speglar 

patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande, samt de relaterade 

underkategorierna. Sökningar gjordes i två olika databaser för att få ett bredare 

urval av artiklar, med fem sökblock i varje databas. Det stärker tillförlitligheten då 

det är större chans att få de mest relevanta artiklarna, relaterat till syftet (Henricson, 

2017). Både fritextord och ämnesord har använts i sökningarna, samt en 

begränsning på tre till sju år för att få fram den senaste forskningen inom området. 

Manuella sökningar i referenslistor har även gjorts för att fånga upp relevant 

litteratur till studien, vilket stärker tillförlitligheten. Något vilket kan ha sänkt 

tillförlitligheten är de olika begränsningar vilka använts i databaserna, då samma 

årtal ej användes. Lika begränsningar kunde inte användas då PsycINFO fick 

märkbart fler träffar på artiklar. Databasen PsycINFO riktar in sig på psykologi och 

beteendevetenskap, det gör att den genererar fler träffar eftersom ämnet i 

litteraturstudien rör psykisk ohälsa. Alla artiklar har granskats med hjälp av 

Högskolan Kristianstads granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(Beck et al., 2020; Blomqvist et al., 2016), det höjer tillförlitligheten. 

Tillförlitligheten stärks även av att citat från patienter har använts, relaterat till de 

olika kategorierna. Analysen av artiklarna har följt ett tydligt mönster och varje 

artikel har granskats likadant. Tillförlitligheten sänks av att en artikel som ingick i 

resultatet ej hade en tydlig information kring informerat samtycke. Då studien var 

prövad i en etisk kommitté och deltagarna själva kontaktade forskarna vid intresse 

att delta, förutsågs det att informerat samtycke fanns. Tillförlitligheten kan ha 

sänkts av att kvantitativa artiklar har inkluderats i resultatet, då det är svårare att 

urskilja individernas verkliga upplevelser i stora undersökningar. En av de 

kvantitativa artiklarna hade även ett stort bortfall, vilket sänker tillförlitligheten. 

Verifierbarhet (dependability) mäts genom hur väl metod och analys är beskriven, 

samt om studien skulle kunna göras om på nytt (Shenton, 2004) Studiens 

verifierbarhet stärks av en tydligt beskriven databassökning, samt av att 

analysprocessen är väl beskriven med ord. Det finns även en tolkning av Fribergs 

(2017b) fem-stegsmodell med tillhörande figur. Tillförlitligheten stärks även av att 
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en pilotsökning gjordes innan för att se om det fanns tillräckligt med material för 

det valda området. 

Pålitlighet (confirmability) handlar om forskarnas objektivitet, om det framtagna 

resultatet har påverkats av egna tankar och värderingar (Shenton, 2004). Genom en 

redovisad förförståelse stärks studiens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017; 

Shenton, 2004), samt att resultatet studien visar inte är helt i enighet med 

förförståelsen. Då en del av resultatet stämmer överens med förförståelsen kan det 

dock sänka pålitligheten. Kurskamrater och grupphandledare har granskat studien i 

samband med grupphandledningar och seminarier, vilket stärker pålitligheten. 

Pålitligheten sänks av att endast författaren deltog vid analysprocessen. 

Pålitligheten kan även ha sänkts av att artiklarna studiens resultat bygger på var på 

engelska, då författarens modersmål är svenska. Det kan ha lett till felaktigheter i 

översättningen. 

Överförbarhet (transferability) bedöms genom studiens kontext, om resultatet är 

överförbart, samt genom kategoriernas abstraktionsnivå (Shenton, 2004). 

Överförbarheten i studien stärks av att artiklarnas kontext är väl beskriven. 

Studierna har utförts i länderna: Australien, Storbritannien, Kanada, USA, Indien 

och Sverige. Då patienters upplevelser av bemötandet med största sannolikhet ser 

ut på liknande sätt oavsett land, sänks ej överförbarheten av detta. I Indien där en 

av studierna var gjorda kan det dock finnas större skillnader i form av kulturella, 

ekonomiska och organisatoriska skillnader, vilket gör att överförbarheten ej kan 

garanteras. Överförbarheten kan även ha sänkts av att åldersgrupperna var varierade 

i studierna. Då det rörde sig om vuxna individer, råder det möjligtvis viss skillnad 

på upplevelser av bemötandet från yngre vuxna och äldre vuxna, relaterat till bland 

annat ålderism. Ålderism innebär att äldre individer diskrimineras och behandlas 

sämre. Inom sjukvården kan det innebära att äldre inte erbjuds samma behandling 

eller möjlighet till delaktighet i sin vård som hos yngre personer (Krekula, 2017). 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. 
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Resultatet visar att patienternas upplevelser av vårdpersonalens bemötande 

antingen grundade sig i att de behandlades sämre, eller att de blev bemötta med 

empati och respekt. Därav delades upplevelserna in i kategorierna: När bemötandet 

skapar missnöje och Vikten av ett bra bemötande. Fynden resultatdiskussionen 

kommer att utgå ifrån är: Att känna sig dömd, När vårdpersonal inte lyssnar och 

Känslan av stöd. Att känna sig dömd handlar om att patienter kände sig dömda, 

avvisade och diskriminerade på olika sätt, utifrån vårdpersonalens bemötande. När 

vårdpersonal inte lyssnar beskriver patienters upplevelser av vårdpersonal som 

saknar förståelse, att de inte lyssnar på dem och vad de försöker berätta. Känslan 

av stöd beskriver vikten av en trygg relation mellan vårdpersonal och patient, samt 

vilken positiv påverkan det har på patienter när de känner stöttning. Resultatet 

diskuteras med stöd av Ekmans (2011) personcentrerade modell och med hjälp av 

den etiska teorin närhetsetiken (Sandman & Kjellström, 2018). 

För att patienter med psykisk ohälsa ska få ett bra bemötande från den somatiska 

vården när de söker hjälp krävs det att vårdpersonal lyssnar och utgår ifrån det 

patienten berättar/beskriver. Litteraturstudien visar att patienters psykiska ohälsa 

förbises och vårdpersonal lyssnar inte på dem. Det centrala fyndet att känna sig 

dömd visar att patienter med psykisk ohälsa upplever att de blir misstrodda, dömda 

eller avvisade när de söker vård inom somatisk hälso- och sjukvård. Att 

vårdpersonal är för fokuserade på de medicinska aspekterna, även fast patienten 

sökt vård för psykiska problem. Eller att vårdpersonal enbart ser patientens 

psykiska bakgrund i mötet och inte tar de somatiska symtomen på allvar. Tidigare 

undersökningar kan tyda på att personer med psykisk ohälsa får ett sämre 

bemötande från vården och sämre behandling för fysiska hälsoproblem (Schnyder 

et al., 2017). I vissa fall utelämnar patienter information om deras psykiska hälsa i 

mötet med vårdpersonal, det gör det då svårare för vårdpersonal att visa hänsyn. 

Orsak bakom kan vara att det ger en negativ känsla för patienten att avslöja sin 

diagnos. Vårdpersonal kan även ha svårigheter med att fråga patienterna om det, 

eftersom det är ett känsligt ämne (Rivera-Segarra et al., 2019). För att kunna utgå 

från patientens situation är det av stor vikt att vården är personcentrerad. Det finns 

flera modeller att utgå ifrån, resultatdiskussionen kommer att utgå från Ekmans 

(2011) modell. I den svenska modellen ingår tre viktiga begrepp för att vården ska 
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bli personcentrerad. Dessa är: patientens berättelse, att ingå ett partnerskap med 

patienten, delat beslutsfattande och dokumentation. Att ingå ett partnerskap innebär 

att en relation skapas med patienten. Att ömsesidigt berätta och lyssna på varandra, 

samt dela med sig av erfarenheter. För att patienten ska våga öppna upp sig krävs 

det trygghet. Att patienten känner att det är en trygg, stödjande miljö (Ekman et al., 

2011). Att acceptera patientens integritet är en viktig del i detta. Det kan dock vara 

svårt att uppnå en känsla av trygghet i alla typer av vårdmiljöer. På 

akutmottagningar, som är en mer stressfylld vårdmiljö, kan svårigheter finnas. 

Studier visar att patienter på akutmottagningar i större mån känner sig otrygga. Det 

framkom att patienter kände sig kränkta och otrygga när felaktig eller vilseledande 

information spreds om dem själva eller om någon annan, när det var oönskade 

personer i undersökningsrummet, vid oönskade observationer, eller vid intrång i 

personliga beslut. Patienter beskrev även att de oavsiktligt kunde höra samtal 

mellan personal. Sjukhusens vårdmiljö, särskilt akutmottagningar kan ha 

begränsningar när det gäller plats och utformning. Utsikt över natur och väl 

upplysta väntrum kan bidra till att minska ångesten hos patienterna (Liddicoat, 

2019). Det är därför en viktig aspekt att ha i åtanke då patienter kan få en bättre 

helhetsupplevelse av vården. Det är viktigt att vårdmiljön utformas efter patientens 

unika behov (Zhu et al., 2020). När vårdmiljön är välkomnande och varm, när 

patienter blir sedda och lyssnade på känner de känslor av stöd och välbefinnande. 

Det skapar en mer positiv upplevelse av vårdsituationen och vårdmiljön upplevs 

som trevlig (Nordberg Boysen et al., 2017). 

En förutsättning för att bemötandet av patienter med psykisk ohälsa ska bli bra är 

att vårdpersonalen sätter sig in i patientens situation, visar förståelse och lyssnar på 

patienten. Samtidigt visar litteraturstudien att patienter med psykisk ohälsa 

upplever en brist på förståelse hos vårdpersonal. När vårdpersonal inte lyssnar 

beskriver att patienter upplevde att vårdpersonalen varken såg eller tog hänsyn till 

deras psykiska problematik. Forskning visar att patienter upplever att psykiatrin har 

en bredare förståelse för deras problem, vilket resulterar till att de hellre vänder sig 

dit när de söker hjälp (Butler et al., 2020). Patienter med psykisk ohälsa rapporterar 

att de känner sig nedvärderade, avvisade och avhumaniserade i möten med 

vårdpersonal inom den somatiska hälso- och sjukvården. Att bli tilltalad med ett 
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stigmatiserande språk, bli behandlad på ett förnedrande sätt, att känna sig utanför 

vid beslut och att inte få tillräckligt med information om sitt tillstånd var orsaker 

till att patienter fick dåliga upplevelser av vården. Forskning visar att vårdpersonal 

kan sakna en medvetenhet kring psykisk ohälsa, ha omedvetna fördomar som 

påverkar deras attityder kring ämnet. Genom antistigmaträning som viss 

vårdpersonal fick genomgå skapades det en medvetenhet kring deras egna 

beteenden och hur det kunde ha bidragit till stigmatisering av patienter (Knaak et 

al., 2017). Bara genom den kunskapen skapades det en förståelse för ämnet 

stigmatisering och vad vårdpersonalen själva kunde göra annorlunda i framtiden. 

För att som sjuksköterska förstå patientens problem så krävs det förståelse för själva 

personen bakom problemet. Det är av stor vikt att patienten får berätta om sin 

situation utifrån sitt eget perspektiv. Att patienten får berätta om varför hen sökt 

vård och hur hennes liv blivit påverkat av sjukdomen och dess symtom. Det är 

patientberättelsen som utgör grunden för Ekmans (2011) modell, som också 

synliggör exakt vad patienten upplever. För att kunna hjälpa och behandla patienten 

krävs det just förståelse för vad patienten upplever och hur patienten vardagliga liv 

påverkas av detta (Ekman et al., 2011). Forskning visar att när en människa känner 

sig hörd, lyssnad på, och blir visad respekt för sin berättelse får det personen att må 

bättre. Att få berätta sin historia skapar välbefinnande (Mowat et al., 2013). 

Patientberättelsen i Ekmans (2011) modell lägger även fokus på patientens egna 

preferenser, vilket kan vara av stor hjälp vid beslut kring behandlingsplaner (Ekman 

et al., 2011). Ibland innebär dessa preferenser dock att patienten inte vill vara 

delaktig i beslutsfattande och då måste det också respekteras (Zhu et al., 2020). 

Resultat från en studie visade att 35% av patienterna ej ville ta egna beslut, utan 

förlitade sig på läkarens instruktioner, medan 47% ville vara delaktiga i de 

medicinska besluten (Ford et al., 2003). Det är därför viktigt att i samtal med 

patienten komma fram till vad hen står i frågan kring delaktighet, och varför det 

kommer sig att patienten kanske inte vill vara delaktig. Det kan finnas en orsak 

bakom, kanske vill patienten berätta varför, under rätt förutsättningar. 

Det är av stor vikt att vårdpersonal visar empati och ger stöd till patienter i 

vårdsammanhang för att patienter med psykisk ohälsa ska få en bra upplevelse av 

vården. Det centrala fyndet känslan av stöd visar att patienter var mer benägna att 
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beskriva positiva upplevelser när det skapades en relation med vårdpersonalen 

byggd på tillit, empati och respekt. Det gjorde att patienterna kände sig mer 

bekväma med att prata om sitt psykiska mående. Tidigare forskning visar att när 

patienter upplever vårdpersonal som empatisk så är tillfredsställelsen med vården 

större, stress och ångest minskar, resultat i samband med undersökningar och 

diagnoser blir bättre och mer korrekta (Derksen et al., 2013). Att visa empati är en 

viktig del i vårdpersonalens bemötande, men även att få patienter att känna tillit. 

Studier visar att en viktig del i att känna tillit till vården var att bli inkluderad i 

samtal kring sin egen vård, samt att få vara med vid beslutsfattandet (Norberg 

Boysen et al., 2017). I mötet med patienten är det viktigt att lyssna på patientens 

berättelse och att ingå ett partnerskap, men även att tillsammans med patienten 

diskutera och komma överens om behandlingsalternativ, samt att tillsammans 

dokumentera det som kommits överens om. Att dokumentationen kring patientens 

preferenser, värderingar, synsätt, samt involvering i vårdbeslut anses vara lika 

viktigt som kliniska fynd. Det önskade resultatet av Ekmans (2011) modell är en 

ökad tillit och trygghet hos patienten. För att skapa en bra relation behövs närvaro 

i mötet med personen i fråga, i strävan om att i slutändan ge den bästa möjliga vård 

(Ekman et al., 2011). Det finns även etiska teorier att utgå ifrån i mötet med 

patienter. En etisk teori som helt och hållet fokuserar patienten är närhetsetiken. 

Fokus ligger på mötet med den andra människan. Att se personen som en egen 

individ med egna tankar, känslor och synsätt. Det är viktigt att inte låta personens 

tillstånd eller sjukdom ta allt fokus då personen bakom är det väsentliga. I 

vårdandets sammanhang är patienter beroende av vårdpersonalen och i en utsatt 

situation. Patienter kan känna att de lägger sitt öde i vårdpersonalens händer när de 

väljer att söka hjälp, det kan upplevas som skrämmande (Sandman & Kjellström, 

2018). Sammanfattningsvis är det av stor vikt att vårdpersonal bemöter patienter på 

ett personcentrerat sätt, att lyssna på deras berättelser och att se personen bakom 

sjukdomen/tillståndet. Det öppnar också upp för en bättre dialog med patienten. 

Vårdpersonal behöver vara fokuserade på mötet med personen de har framför sig, 

och de behöver vara fullt närvarande. Genom att skapa en relation med patienten 

ökar det känslan av trygghet och tillit. Det skapar även förutsättningar för patienten 

att våga öppna upp sig om sitt mående. Litteraturstudien visar att det finns brister i 
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bemötandet och förbättringsarbeten bör därför göras inom detta område. Genom ny 

tillgång av kunskap om psykisk ohälsa och stigmatisering kan det öka förståelsen 

hos vårdpersonal, samt skapa en medvetenhet kring egna värderingar och hur det 

kan påverka bemötandet. 

Slutsats 

Resultaten i litteraturstudien visar att patienter med psykisk ohälsa uppfattar 

vårdpersonalens bemötande i den somatiska vården på olika sätt. Orsaker till 

negativa upplevelser grundar sig i vårdpersonalens attityder gentemot patienterna, 

förutfattade meningar om psykisk ohälsa, eller en oförståelse kring ämnet. Många 

patienter upplever att vårdpersonal saknar den kunskap som behövs i mötet kring 

personer med psykisk ohälsa. Ett sämre bemötande påverkade i vissa fall viljan till 

att söka vård igen, samt patienternas tilltro till vården. Positiva upplevelser 

uttrycktes när patienterna kände sig förstådda, när de fick berätta sina historier och 

sätta ord på vad som tyngde dem. När vårdpersonal var engagerade i deras vård, 

lyssnade på dem och lät dem vara delaktiga. Patienter upplevde då att de bemöttes 

med empati och respekt. Litteraturstudien visar att det vårdpersonal måste göra är 

att lyssna, kommunicera, skapa en god relation, få tillit och göra patienten delaktig 

för att kunna förstå patientens verkliga problem. Det bidrar till bättre upplevelser 

av vården och dess bemötande. Framtida forskning bör göras i hur bemötandet av 

människor med psykisk ohälsa kan förbättras, hur arbetsgivare på olika sätt kan 

göra sin sjukvårdspersonal mer medveten om ämnet för att också minska 

stigmatisering. Det saknas även forskning kring ålderism och psykisk ohälsa i den 

somatiska vården, vilket behöver uppmärksammas mer så att patienter i alla åldrar 

kan få en bättre upplevelse av vården. 

 

 

 

http://www.hkr.se/


 24 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

Referenser 

*Artiklar som ingår i studiens resultat 

Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri (4 uppl.). Studentlitteratur.        

Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (2001). Principles of biomedical ethics. (5 

uppl.) Oxford University Press.  

Beck, I., Blomqvist, K., & Orrung Wallin, A. (2020). HKR:s granskningsmall för 

kvantitativa studier. Högskolan Kristianstad. 

*Björk Brämberg, E., Torgerson, J., Norman Kjellström, A., Welin, P., & Rusner, 

M. (2018). Access to primary and specialized somatic health care for persons with 

severe mental illness: a qualitative study of perceived barriers and facilitators in 

Swedish health care. BMC family practice, 19(1), 12. 

https://doi.org/10.1186/s12875-017-0687-0 

Blomqvist, K. (2017). Förutsättningar för personcentrerade möten. I K. 

Blomqvist, A-K. Edberg, M. Ernsth Bravell, & H. Wijk (Red.), Omvårdnad & 

Äldre. (s. 63–69). Studentlitteratur. 

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A., & Beck, I. (2016). HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier. Högskolan Kristianstad. 

Butler, J., de Cassan, S., Turner, P., Lennox, B., Hayward, G., & Glogowska, M. 

(2020). Attitudes to physical healthcare in severe mental illness; a patient and 

mental health clinician qualitative interview study. BMC Family Practice, 21(1), 

243. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1186/s12875-020-01316-5 

Connell, J., Brazier, J., O’Cathain, A., Lloyd-Jones, M., & Paisley, S. 

(2012). Quality of life of people with mental health problems: a synthesis of 

qualitative research. Health Qual Life Outcomes 10, 138. 

https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-138 

*Corscadden, L., Callander, E. J., Topp, S. M., & Watson, D. E. (2021). 

Disparities in experiences of emergency department care for people with a mental 

http://www.hkr.se/
https://doi.org/10.1186/s12875-017-0687-0
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1186/s12875-020-01316-5
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7525-10-138#auth-Myfanwy-Lloyd_Jones
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7525-10-138#auth-Suzy-Paisley
https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-138


 25 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

health condition. Australasian Emergency Care, 24(1), 11–19. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2020.05.008 

Derksen, F., Bensing, J., & Lagro-Janssen, A. (2013). Effectiveness of empathy in 

general practice: a systematic review. British Journal of General Practice, 

63(606): e76-e84. https://doi.org/10.3399/bjgp13X660814 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., Carlsson, 

J., Dahlin-Ivanoff, S., Johansson, I. L., Kjellgren, K., Lidén, E., Öhlén, J., Olsson, 

L. E., Rosén, H., Rydmark, M., & Sunnerhagen, K. S. (2011). Person-centered 

care--ready for prime time. European journal of cardiovascular nursing, 10(4), 

248–251. https://doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

*Fleury, M.-J., Grenier, G., & Farand, L. (2019). Satisfaction with Emergency 

Departments and Other Mental Health Services among Patients with Mental 

Disorders. Healthcare Policy, 14(3), 43–54 https://search-ebscohost-

com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=136113276&lang=sv

&site=ehost-live&scope=site. 

Folkhälsomyndigheten. (1 december 2020). Minska stigmatisering kopplad till 

psykisk ohälsa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/att-minska-stigma/ 

Folkhälsomyndigheten. (11 mars 2021a). Vad är psykisk ohälsa. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-

och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/ 

Folkhälsomyndigheten. (2 juni 2021b). Statistik psykisk ohälsa. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-

och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/ 

Ford, S., Schofield, T., & Hope, T. (2003). Are patients’ decision-making 

preferences being met? Health Expectations, 6(1), 72–80. 

https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2003.00211.x 

http://www.hkr.se/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2020.05.008
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2020.05.008
https://doi.org/10.3399/bjgp13X660814
https://doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008
https://search-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=136113276&lang=sv&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=136113276&lang=sv&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=136113276&lang=sv&site=ehost-live&scope=site
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/att-minska-stigma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/att-minska-stigma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2003.00211.x


 26 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

*Fortuna, K. L., Lohman, M. C., Batsis, J. A., DiNapoli, E. A., DiMilia, P. R., 

Bruce, M. L., & Bartels, S. J. (2017). Patient experience with healthcare services 

among older adults with serious mental illness compared to the general older 

population. International Journal of Psychiatry in Medicine, 52(4–6), 381–398. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0091217417738936 

Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., 141–151). 

Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., 129–139). Studentlitteratur. 

*Frost, R., Nair, P., Aw, S., Gould, R. L., Kharicha, K., Buszewicz, M., & 

Walters, K. (2019). Supporting frail older people with depression and anxiety: A 

qualitative study. Aging & Mental Health, 24(12), 1977-1984. 

http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2019.1647132 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.),  

Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad (2  

uppl., s. 411 - 419). Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.),  

Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad (2  

uppl., s. 111 - 119). Studentlitteratur. 

Karlsson, E-K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2 uppl., s. 81–96). 

Studentlitteratur. 

Knaak, S., Mantler, E., & Szeto, A. (2017). Mental illness-related stigma in 

healthcare: Barriers to access and care and evidence-based solutions. Healthcare 

management forum, 30(2), 111–116. https://doi.org/10.1177/0840470416679413 

http://www.hkr.se/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0091217417738936
http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2019.1647132
https://doi.org/10.1177/0840470416679413


 27 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

Krekula, C. (2017). Ålderism – ett brott mot de mänskliga rättigheterna? I K. 

Blomqvist, A-K. Edberg, M. Ernsth Bravell, & H. Wijk (Red.), Omvårdnad & 

Äldre. (s. 629–634). Studentlitteratur. 

Liddicoat, S. (2019). Designing a supportive emergency department environment 

for people with self-harm and suicidal ideation: A scoping review. Australasian 

Emergency Care, 22(3), 139–148. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2019.04.006 

*McBride, K. E., Solomon, M. J., Lambert, T., O'Shannassy, S., Yates, C., 

Isbester, J., & Glozier, N. (2021). Surgical experience for patients with serious 

mental illness: A qualitative study. BMC Psychiatry, 21, 9. 

http://dx.doi.org/10.1186/s12888-021-03056-x 

McCormack, B., Dewing, J., & McCance, T. (2011). Developing Person-Centered 

Care: Addressing Contextual Challenges Through Practice Development. Online 

Journal of Issues in Nursing, 16(2). 

http://dx.doi.org.ezproxy.hkr.se/10.3912/OJIN.Vol16No02Man03 

*Morgan, A. J., Reavley, N. J., Jorm, A. F., & Beatson, R. (2016). Experiences of 

discrimination and positive treatment from health professionals: A national survey 

of adults with mental health problems. Australian & New Zealand Journal of 

Psychiatry, 50(8), 754–762. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0004867416655605  

Mowat, H., Bunniss, S., Snowden, A., & Wright, L. (2013). Listening as health 

care. The Scottish Journal of Healthcare Chaplaincy 16(special), 35-41. 

https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-

186810/1600p35mowatbunnisssnowdenwrightpdf.pdf 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom 

omvårdnad (2 uppl., s. 421 - 436). Studentlitteratur. 

http://www.hkr.se/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2019.04.006
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.auec.2019.04.006
http://dx.doi.org/10.1186/s12888-021-03056-x
http://dx.doi.org.ezproxy.hkr.se/10.3912/OJIN.Vol16No02Man03
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0004867416655605
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0004867416655605
https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-186810/1600p35mowatbunnisssnowdenwrightpdf.pdf
https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-186810/1600p35mowatbunnisssnowdenwrightpdf.pdf


 28 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

Norberg Boysen, G., Nyström, M., Christensson, L., Herlitz, J., & Wireklint 

Sundström, B. (2017). Trust in the early chain of healthcare: lifeworld 

hermeneutics from the patient's perspective. International journal of qualitative 

studies on health and well-being, 12(1), 1356674. 

https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1356674 

Patientlag. (SFS 2014:821). Socialdepartementet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

*Polacsek, M., Boardman, G. H., & McCann, T. V. (2019). Help‐seeking 

experiences of older adults with a diagnosis of moderate depression. International 

Journal of Mental Health Nursing, 28(1), 278–287. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/inm.12531 

Rivera-Segarra, E., Varas-Díaz, N., & Santos-Figueroa, A. (2019). "That's all 

Fake": Health professionals stigma and physical healthcare of people living with 

Serious Mental Illness. PloS one, 14(12), e0226401. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226401 

*Roberts, T., Shrivastava, R., Koschorke, M., Patel, V., Shidhaye, R., & Rathod, 

S. D. (2020). “Is there a medicine for these tensions?” Barriers to treatment-

seeking for depressive symptoms in rural India: A qualitative study. Social 

Science & Medicine, 246, 10. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112741 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2 

uppl.). Studentlitteratur. 

Schnyder, N., Panczak, R., Groth, N., & Schultze-Lutter, F. (2017). Association 

between mental health-related stigma and active help-seeking: Systematic review 

and meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 210(4), 261–268. 

doi:10.1192/bjp.bp.116.189464 

Shenton, A. K (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative 

research projects. Education for information, 22(2), 63–75. 

http://www.hkr.se/
https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1356674
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/inm.12531
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/inm.12531
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226401
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112741


 29 (37) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

https://pdfs.semanticscholar.org/cbe6/70d35e449ceed731466c316cd273032b28ca.

pdf 

Skärsäter, I., & Ali, L. (2019). Psykisk ohälsa. I A. K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens Grunder: Hälsa och Ohälsa (3 uppl., s. 641–666). 

Studentlitteratur.  

Socialstyrelsen. (12 augusti 2021). Bemötande. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-

vardskador/riskomraden/bemotande/ 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062314be/158400515287

8/v%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20reviderad%20

2016.pdf 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad  

sjuksköterska. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/158402540439

0/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf 

Yarborough, B., Stumbo, S. P., Cavese, J. A., Yarborough, M. T., & Green, C. A. 

(2019). Patient perspectives on how living with a mental illness affects making 

and maintaining healthy lifestyle changes. Patient education and 

counseling, 102(2), 346–351. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.036 

*Ye, J., Chen, T. F., Paul, D., McCahon, R., Shankar, S., Rosen, A., & O, R. C. L. 

(2016). Stigma and discrimination experienced by people living with severe and 

persistent mental illness in assertive community treatment settings. International 

Journal of Social Psychiatry, 62(6), 532–541. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0020764016651459 

Zhu, L., Zhang, S., & Lu, Z. (2020). Respect for Autonomy: Seeking the Roles of 

Healthcare Design From the Principle of Biomedical Ethics. Health Environments 

http://www.hkr.se/
https://pdfs.semanticscholar.org/cbe6/70d35e449ceed731466c316cd273032b28ca.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/cbe6/70d35e449ceed731466c316cd273032b28ca.pdf
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/bemotande/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/bemotande/
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062314be/1584005152878/v%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20reviderad%202016.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062314be/1584005152878/v%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20reviderad%202016.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062314be/1584005152878/v%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20reviderad%202016.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.036
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0020764016651459
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0020764016651459
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Research & Design Journal (HERD) (Sage Publications, Ltd.), 13(3), 230–244. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/1937586720908508 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PsycINFO 

Datum: 2022-03-19 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. 

Primärvård och somatisk vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Upplevelse Qualitative methods [Thesaurus] OR 
Qualitative measures [Thesaurus] OR 
“Qualitative stud*” [fritext] OR  
“Qualitative research” [fritext] OR  
Interview* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] OR  
Experienc* [fritext] OR  
Patient perspective* [fritext] OR 
Patient’s experience* [fritext] 

1 656 116  

2-Bemötande Approach* [fritext] OR  
Encounters* [fritext] OR  
Response* [fritext] OR  
Meet* [fritext] OR  
Reception* [fritext] OR  
Personal treatment* [fritext] OR  
Treatment* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] 

2 426 977  

3-Psykisk ohälsa Mental Illness (Attitudes Toward) [Theasaurus] OR 
Mental Disorders [Theasaurus] OR  
Mental illness* [fritext] OR  
Mental ill-health* [fritext] OR  
Mental health condition* [fritext] OR  
Mental disorder* [fritext] 

589 102  

4-Primärvård & 

somatisk vård 
Primary Health Care [Theasaurus] OR 
Patientcare* [fritext] OR  
Healthcare* [fritext] OR  
Somatic care* [fritext] OR  
Inpatient care* [fritext] OR 
Primary care* [fritext] 

280 868  

5-Patient Patients [Theasaurus] OR  
Patient* [fritext] OR  
Client* [fritext] 

944 671  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 16 726  

Begränsningar Sökning nr 6 + Peer-reviewed + Engelskspråkig + 
Methodology: Qualitative Study + 

Publiceringsdatum: 20200101–20220319 

351 3 

 

http://www.hkr.se/
https://www.proquest.com/thesaurus/browse.thesaurusbrowse.termscontainer.thesaurusresultsterm.thesaurustermlink:browsethesaurusview/2/5495/termNotesQFZone_5495_2?site=psycinfo
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Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2022-03-20 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. 

Primärvård och somatisk vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1-Upplevelse Qualitative Studies [MH] OR  
“Qualitative stud*” [fritext] OR  
“Qualitative research” [fritext] OR  
Interview* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] OR  
Experienc* [fritext] OR  
Patient perspective* [fritext] OR 
Patient’s experience* [fritext] 

1 040 776  

2-Bemötande Approach* [fritext] OR  
Encounters* [fritext] OR  
Response* [fritext] OR  
Meet* [fritext] OR  
Reception* [fritext] OR  
Personal treatment* [fritext] OR  
Treatment* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] 

2 212 377  

3-Psykisk ohälsa Mental Disorders [MH] OR  
Mental illness* [fritext] OR  
Mental ill-health* [fritext] OR  
Mental health condition* [fritext] OR  
Mental disorder* [fritext] 

98 544  

4-Primärvård & 
somatisk vård 

Patientcare* [fritext] OR  
Healthcare* [fritext] OR  
Somatic care* [fritext] OR  
Inpatient care* [fritext] OR 
Primary care* [fritext] 

202 425  

5-Patient Patients [MH] OR  
Patient* [fritext] OR  
Client* [fritext] 

2 377 139  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 
 

1036  

Begränsningar Sökning nr 6 + Peer-reviewed + Forskningsartikel + 
Engelskspråkig + Publiceringsdatum: 20160101–
20220101 

470 7 

http://www.hkr.se/
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Björk Brämberg, E. et 

al. 

Access to primary and 

specialized somatic 

health care for 
persons with severe 

mental illness: a 

qualitative study of 

perceived barriers and 
facilitators in Swedish 

health care. 

Sverige, 2018. 

Syftet med 
studien var att 

utforska 

patienters, 

anhörigas och 
läkares 

upplevelser kring 

vad som 

underlättar eller 
försvårar 

tillgången till 

somatisk sjukvård 

för personer med 
allvarlig psykisk 

ohälsa. 

Flexibel kvalitativ metod. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: kontakt med psykiatrisk 

öppenvård; psykiatrisk diagnos av bipolär sjukdom typ 

I eller II, psykos eller schizofreni, kontakt under de 

senaste 12 månaderna med primär- eller specialiserad 
sjukvård för en somatisk sjukdom.  

Exklusionskriterier: sluten psykiatrisk vård de senaste 

12 månaderna; pågående utredning av patientens 

klagomål av patienternas rådgivande kommitté. Läkare: 
från olika områden inom primär- och specialiserad 

hälsovård. 

Deltagare: 14st patienter (10 kvinnor och 4 män mellan 

35-77år), 15st anhöriga (13 kvinnor och 2 män) och 
21st läkare (17 kvinnor och 4 män). Individuella, 

semistrukturerade ljudinspelade intervjuer. 

Rekrytering genom 5 chefer inom 
psykiatriska öppenvårdsenheter, enheter 

inom primär- och specialiserad vård och 

påverkansgrupper inom bipolär sjukdom 

eller schizofreni. 
Granskade, pilottestade. Informerat 

samtycke. intervjuguider användes. 

Exempel på frågor är beskrivna. 

Intervjulängd: 30-90min. 
Induktiv analys. Data transkriberades 

ordagrant, innehåll som var relaterat till 

syftet kodades och jämfördes, kategorier 

och teman skapades. 

Patienterna hade tidigare 
erfarenheter av att inte bli tagna 

på allvar, att fokus låg på deras 

psykiatriska sjukdom i stället för 

de somatiska symtom de sökt 
vård för. Vissa patienter kände en 

rädsla för vården utanför 

psykiatrin eftersom de trodde att 

vårdpersonalen inte hade 
tillräckligt med kunskap där. 

Citat finns beskrivna. 

Tillförlitlighet: Stärks: resultatet 
svarar på syftet, citat finns och det 

finns informerat samtycke. 

Verifierbarhet: Stärks: 

pilottestade ämnesguider 
användes, exempel på frågor är 

beskrivna.  

Pålitlighet: Stärks: analysprocess 

väl beskriven, flera forskare 
deltog vid analysen. Sänks: ingen 

förförståelse beskriven.  

Överförbarhet: Stärks: väl 

beskriven kontext, resultat 
troligtvis generaliserbart. 

Corscadden, L. et al. 

Disparities in 

experiences of 

emergency 
department care for 

people with a mental 

health condition. 

Australien, 2021. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

skillnader i hur 
personer med och 

utan psykiska 

tillstånd upplever 

vården på 
akutmottagningar. 

En kvantitativ, beskrivande tvärsnittsstudie. 

Randomiserat urval. Inklusionskriterier: intagen på ett 

utav sjukhusen i New South Wales. 

Exklusionskriterier: redan fyllt i en undersökning 
under de senaste sex månaderna eller om personen 

avlidit. Antal deltagare tillfrågade: n=2,3 miljoner, 

tackade ja: n=15 995. Kvinnor (8153) och män (7289). 

Svarsfrekvens: 24% Externt bortfall: 2 284 005st 
personer som ej deltog. Kontext: Akutmottagningar i 

New South Wales. Frågeformulär vilket användes var 

”The Emergency Department Patient Survey”.  

Etiskt godkänd. 

Sekundär analys av en undersökning av 

15 995 slumpmässigt utvalda patienter 

från 82 akutmottagningar i New South 

Wales. 2–3 månader efter deras besök på 
mottagningen fick de en inbjudan till att 

delta i undersökningen via mejl eller 

online. Undersökningen har genomförts 

varje år sedan 2013. Enkäten innehöll 53 
olika frågor kring erfarenhet av 

mottagningen, behandling och 

utskrivning. Beskrivande statistik med 

bivariat analys, känslighetsanalys och 
multivariabel logistisk regressionsanalys 

 

Personer med psykisk ohälsa 

rapporterade mindre positiva 

upplevelser (52%) än patienter 

utan psykisk ohälsa (60%). 76 % 
av personer med ett psykiskt 

tillstånd sa att de "alltid" 

behandlades med respekt och 

värdighet jämfört med 86 % av 
dem utan tillstånd. Patienter med 

psykisk ohälsa upplevde även att 

de inte fick tillräckligt med 

information om egenvård jämfört 
med patienter utan tillstånd. 

Intern validitet: Stärks: studien 

svarar på syftet, resultat är 

beskrivet. Sänks: internt bortfall 

ej redovisat. Reliabilitet: Stärks: 
frågeformulär användes, olika 

analyser genomfördes. 

Objektivitet: Stärks: redovisad 

statistik. Sänks: ingen hypotes 
redovisad. Extern validitet: 

Stärks: exempel på tidigare 

studier finns, kontext väl 

beskriven. Sänks: redovisning av 
bortfall är otydligt. 

 

http://www.hkr.se/
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S2588994X20300488?via%3Dihub#!


 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se                             

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Fleury, M-J. et al. 
 

Satisfaction with 

Emergency 

Departments and Other 
Mental Health Services 

among Patients with 

Mental Disorders. 

 
Kanada, 2019. 

Syftet med 
studien var att 

utvärdera hur 

patienter med 

psykisk ohälsa 
upplevde 

akutmottagningar 

och tjänster 

relaterat till 
psykisk ohälsa, 

samt identifiera 

aspekter som var 

mer eller mindre 
bra med dessa. 

Mixad metod. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: Patienter med psykisk 

ohälsa intagna på en akutmottagning. 

Exklusionskriterier: Patienter vars förvirrade 

tillstånd ej stabiliserats. 
Antal deltagare tillfrågade: n=372. Tackade ja: 

n=328. Medelåldern var 38,9 år (SD: 15,2). 

Deltagarna var 51 % kvinna; 80 % bodde i 

privata hus, lägenheter eller hyreslägenheter. 
Svarsfrekvens: 88%. Externt bortfall: N=44. 

Kontext: Fyra olika akutmottagningar i Kanada. 

Frågeformuläret var baserat på tidigare forskning 

och innehöll kvantitativa och kvalitativa 
komponenter. Frågeformuläret inkluderade även 

skalorna AUDIT och DAST-20. Etiskt godkänd. 

Rekryteringen genom teammedlemmar som att 
utvärderade potentiella deltagares förmåga att 

ge informerat samtycke. Patienterna fyllde i ett 

frågeformulär som utvecklats baserat på 

tidigare forskning, samt förtestats. Beskrivande 
statistik. Kvantitativa data screenades för 

saknade värden, univariata extremvärden och 

normalitetsantaganden. Univariata analyser, 

inklusive frekvensfördelningar, procentsatser 
för kategoriska variabler 

och centrala tendensmått för kontinuerliga 

variabler (medelvärden och 

standardavvikelser), utfördes. Kvalitativa data 
transkriberades ordagrant, lästes igenom och 

kodades. 

De flesta deltagarna var 
överens om att personalen på 

akutmottagningarna var 

respektfull (95 %), hade en 

bra uppfattning om 
dem/behandlade dem rättvist 

(91 %). Många tyckte att 

vårdpersonal visade respekt, 

var lugna och artiga (67%), 
visade empati (40%). Vissa 

upplevde en brist på empati 

(33%) och bristande respekt 

(26%). 

Intern validitet: Stärks: svarar på 
syftet, resultat är beskrivet. Sänks: 

internt bortfall ej redovisat.  

Reliabilitet: Stärks: frågeformulär 

användes baserat på forskning, 
olika analyser genomfördes. 

Objektivitet: Stärks: utgår från 

redovisad statistik. Sänks: ingen 

hypotes är redovisad. Extern 

validitet: Stärks: tidigare forskning 

finns beskriven. Sänks: otydligt 

internt bortfall. Resultatet troligtvis 

generaliserbart. 

Fortuna, K.L. et al. 

Patient experience with 

healthcare services 

among older adults with 
serious mental illness 

compared to the general 

older population. 

USA, 2017. 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

erfarenheter av 

sjukvårdstjänster 

bland äldre 

patienter med och 

utan allvarlig 
psykisk ohälsa. 

En kvantitativ, beskrivande tvärsnittsstudie. 

Randomiserat urval. Inklusionskriterier: >50 år, 

utan diagnos eller med 

schizofrenispektrumstörning eller affektiva 

diagnoser. Antal deltagare: n=35 423. 

Medelålder: 64,6 (SD = 10,3 år); majoriteten var 

kvinnor (57,9 %), vita (75,9 %). Kontext: 

Sjukvårdstjänster i USA. Frågeformulär: ”MEPS 
Household Component survey”.  

Självrapporterade data samlades in av intervjuare. 

Datainsamling: från ”Medical Expenditure 

Panel Survey (MEPS) Household Component-

survey”, samt från civila. Instrumentets frågor 

innefattade händelser personerna upplevt under 

de senaste 12 månaderna. SMI-diagnos 

(allvarlig psykisk sjukdom) erhölls genom 

självrapportering. Beskrivande statistik. 

Variansanalys, chitvåfördelning och 
multivariabla logistiska regressionsanalyser 

användes. 

Fler patienter med 

schizofrenispektrumstörning 

rapporterade missnöje med 

sjukvårdstjänsters 

kommunikation (aOR) = 2,08; 

95% CI = 1,14, 3,83). De med 

affektiva diagnoser 

rapporterades brist på 
delaktighet och 

beslutsfattande, samt 

svårighet i att få tillgång till 

vården (aOR = 1,54; 95 % 
CI = 1,12, 2,11). 

 

Intern validitet: Stärks: svarar på 

syftet, resultat är beskrivet. Sänks: 

bortfall ej redovisat. 

Reliabilitet: Stärks: etablerat 

frågeformulär användes. 

Objektivitet: Stärks: utgår från 

redovisad statistik. Sänks: ingen 

hypotes är redovisad. 
Extern validitet: Stärks: tidigare 

studier med liknande resultat finns. 

Sänks: redovisning av bortfall 

saknas. 

 

 

http://www.hkr.se/
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Frost, R. et al. 

Supporting frail older 
people with 

depression and 

anxiety: a qualitative 

study. 

Storbritannien, 2019. 

Syftet med 
studien var att 

utforska sköra, 

äldre personers 

upplevelser av 
depression, 

ångest, deras syn 

på hjälpsökning, 

samt hur tjänster 
kan anpassas för 

att bättre 

tillmötesgå deras 

behov 

En kvalitativ innehållsanalys. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: 75+, med svaghet/skörhet och 

upplevde symtom eller en diagnos av depression 

och/eller ångest. 

Exklusionskriterier: Personer med avancerad 
demens och <6 månaders förväntad livslängd. 

Deltagare: 28st. Ålder: 75–88. Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor (n = 19/28), vita britter 

(n = 22/28) och bodde ensamma (n = 17/28). En 
depressionsdiagnos rapporterades själv av fyra 

deltagare, ångest av fyra och tre rapporterade att de 

hade båda. Sjutton hade ingen självrapporterad 

diagnos 
Individuella semistrukturerade, ljudinspelade 

intervjuer, med korta fältanteckningar. 

Etiskt godkänd 

Rekrytering genom mailutskick från fem 
allmänna kliniker i Storbritannien. I mejlet 

fanns info om studien och en broschyr med 

ett anpassat kortfattat 2-punkts 

screeningformulär för självidentifiering av 
depression och ångest. Intresserade 

respondenter screenades av forskare via 

telefon med samma frågor. Intervjuer 

genomfördes i hemmen eller var personerna 
önskade, av en forskare eller en läkare. 

Intervjulängd: 34-89min. Ämnesguide 

användes. 

Intervjuer transkriberades ordagrant och 
kodades av tre teammedlemmar av NVivo 

12. Induktiv tematisk analys användes. 

Äldre upplevde att läkare inte gav 
dem tillräckligt med stöd och att 

de ej visste hur de skulle hjälpa 

dem med deras psykiska ohälsa. 

Många äldre delade ej med sig av 
sina tankar i rädsla för att bli 

erbjudna antidepressiva. De äldre 

var positivt inställda till att få 

hanteringsstrategier och råd från 
vårdpersonalen. En bra relation 

med vårdpersonalen underlättade 

hjälpsökande för de äldre. Citat 

finns beskrivna. 

Tillförlitlighet: Stärks: svarar på 
syftet, citat finns, styrkor och 

svagheter är redovisat, samt 

intervjulängder. Sänks: ingen info 

om informerat samtycke. 
Verifierbarhet: Stärks: 

ämnesguide användes. Sänks: 

frågorna är ej beskrivna. 

Pålitlighet: Stärks: analysprocess 
väl beskriven, flera forskare deltog. 

Sänks: ingen förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks: kontext väl 

beskriven, resultat troligtvis 
generaliserbart till studier med 

liknande kontext. 

McBride, K.E. et al.  

Surgical experience 
for patients with 

serious mental illness: 

a qualitative study. 

Australien, 2021. 

Det primära syftet 

med studien var 
att beskriva och 

bättre förstå den 

kirurgiska 

erfarenheten ur 
patientperspektiv 

av patienter med 

allvarlig psykisk 

ohälsa. 

En kvalitativ innehållsanalys. Strategiskt urval. 

Inklusionskriterier: personer med allvarlig 
psykisk ohälsa som var eller tidigare hade setts en 

psykiater eller gick på sekundär mentalvårdstjänst, 

och som hade genomgått en operation inom senaste 

2 åren. Exklusionskriterier: ej engelsktalande eller 
de som upplevde en akut episod av psykisk eller 

medicinsk sjukdom. Deltagare: 10st, 5st män och 

5st kvinnor. Medelåldern: 47 år (28–70). 

Individuella semistrukturerade intervjuer, inspelade 
eller antecknade. Etiskt godkänd. 

Rekrytering via informationsblad, utdelat 

på konsumentmöten, visades på kommunala 
hälsocentraler och hälsoanläggningar. 

Intervjuer genomfördes vid RPA Institute 

of Academic Surgery, Sydney eller via 

telefon. Deltagarna intervjuades av två 
studieutredare. Intervjuschema användes. 

Frågor beskrivna. Informerat samtycke. 

Induktiv tematisk analys. 

Patienterna upplevde en bristande 

hänsyn till deras psykiska ohälsa i 
den kirurgiska vården. Deras 

psykiska sjukdom identifierades 

sällan, erkändes eller beaktades. 

Patienter upplevde att 
vårdpersonal enbart var 

fokuserade på det medicinska 

eller kliniska. 

Citat finns beskrivna. 

Tillförlitlighet: Stärks: svarar på 

syftet, citat finns, informerat 
samtycke gavs. Sänks: 

intervjulängder ej redovisade. 

Verifierbarhet: Stärks: 

intervjuscheman användes, frågor 
beskrivna.  

Pålitlighet: Stärks: flera forskare 

deltog vid analys. Sänks: ingen 

förförståelse beskriven.  
Överförbarhet: Stärks: väl 

beskriven kontext, troligtvis 

generaliserbart. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Morgan, A.J. et al. 

Experiences of 

discrimination and 

positive treatment 

from health 

professionals: A 

national survey of 

adults with mental 

health problems. 

Australien, 2016. 

Syftet med 
studien var att 

undersöka 

prevalensen och 

utforska 
upplevelsen av 

diskriminering 

och positiv 

behandling hos 
vuxna med 

psykiska 

problem i 

användning av 
hälsovårdstjänst

er. 

Mixad metod, innehållsanalys. 
Slumpmässigt urval.  

Inklusionskriterier: 18+. Inga 

exklusionskriterier. 

Antal deltagare: n=5220. Deltagare med 
psykiska problem: n=1381. Deltagare som 

rapporterade diskriminering: n=177. 

Deltagare som rapporterade positiva 

upplevelser: n=607. Svarsfrekvens: 37,5%. 
Kontext: hälsovårdstjänster i Australien. 

Frågeformulär: Kessler 6 (K6). Individuella 

ljudinspelade, semistrukturerade intervjuer. 

Etiskt godkänd. 

Rekryteringen genom slumpmässig uppringning av 
telefoner. Respondenterna fyllde i ett Kessler 6 (K6) 

frågeformulär för screening av symptom på psykisk 

ohälsa, samt tillfrågades om de hade upplevt någon 

form av psykiska hälsoproblem under de senaste 12 
månaderna. Dessa respondenter fick sedan frågor om 

erfarenheter av diskriminering och positiv behandling 

under de senaste 12 månaderna inom olika områden, 

inklusive behandling av vårdpersonal. Exempel på 
frågor finns. Informerat samtycke. Innehållsanalys av 

kvalitativa data. Svar kodades, kategoriserades och 

dubbelkollades av flera forskare. Alla analyser 

utfördes med Intercooled Stata 13 (Stata Corp LP, 
TX, USA). 

Patienter tyckte vårdpersonal var 
stödjande och förstående (n = 335, 

65,4%), vårdpersonal lyssnade på 

dem och deras problem (n = 87, 

17,0%). Vissa deltagare kände sig 
avvisade (n = 35, 26,1%) och 

hade blivit tilltalade på ett 

avvisande sätt. 31st (23,1%) 

svarande att vårdpersonalen var 
dömande. 19st (14,2 %) svarande 

att vårdpersonal inte lyssnade på 

dem. Citat finns beskrivna. 

Intern validitet: Stärks: svarar på 
syftet, resultat är beskrivet. Sänks: 

bortfall ej redovisat. Reliabilitet: 

Stärks: frågeformulär användes, 

flera forskare deltog vid analysen. 
Objektivitet: Stärks: utgår från 

redovisad statistik. Sänks: ingen 

hypotes är redovisad. 

Extern validitet: Stärks: tidigare 
forskning finns beskriven. Sänks: 

otydligt bortfall. Resultatet 

troligtvis generaliserbart. 

Polacsek, M. et al. 

Help-seeking 

experiences of older 

adults with a 
diagnosis of moderate 

depression 

Australien, 2018. 

Syftet var att 

identifiera de 

faktorer som 

hämmade eller 
möjliggjorde att 

äldre vuxna med 

diagnosen 

måttlig 
depression sökte 

hjälp. 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Inklusionskriterier: >65 år, boende i eget 

hem, utan heltidsanställning, rapporterad 

depressionsdiagnos, för vilken stöd 
och/eller behandling erhölls, minst 16 i 

poäng på ”Kessler Psychological Distress 

Scale”, och engelskspråkig. 

Exklusionskriterier: att få slutenvård för 
en akut episod av depression och 

självmordsuppsåt eller självmordsförsök 

under den senaste veckan. Deltagare: 32st 

patienter, 19st kvinnor och 13st män. 
Patienterna var mellan 65–82 år. 

Individuella, semistrukturerade, 

ljudinspelade intervjuer. Etiskt godkänd. 

Rekryteringen genom samhällsorganisationer för 

äldre vuxna eller till personer med psykiska problem. 

Modererade online forum och e-postnätverk användes 

också för att marknadsföra studien för potentiella 
deltagare. 

Informerat samtycke. 

Exempel på frågor är beskrivna. 

Induktiv analys av transkriberade data. Öppen, axiell 
och selektiv kodning användes. 

Vissa äldre upplevde att läkare 

fokuserade enbart på deras 

medicinska historia och tog ej 

hänsyn till deras psykiska hälsa. 
Hjälpsökning var utmanande då 

de äldre upplevde att de 

behandlades annorlunda pga. 

deras ålder, symtom ansågs vara 
normalt åldrande, begränsade 

behandlingsalternativen, svårt att 

få en diagnos fastställd. När de 

hade en bra relation med 
vårdpersonalen, fick information, 

hanteringsstrategier, och fick vara 

delaktiga i vården kände de äldre 

att de fick stöd. Citat finns 

beskrivna. 

 

Tillförlitlighet: Stärks: resultat 

svarar på syftet, citat finns, 

informerat samtycke, styrkor och 

svagheter är redovisat. Sänks: 
intervjulängder ej redovisade. 

Verifierbarhet: Stärks: väl 

beskrivna frågor. Sänks: ingen 

intervjuguide användes.  
Pålitlighet: Sänks: ingen redovisad 

förförståelse eller vilka som deltog 

vid analysprocessen. 

Överförbarhet: Sänks: saknar 
tydlig beskrivning av kontexten. 
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Roberts, T. et al.  

“Is there a medicine for 

these tensions?” 

Barriers to treatment-

seeking for depressive 

symptoms in rural 

India: A qualitative 

study. 

Indien, 2020. 

Syftet med 
studien var att 

undersöka 

behandlingsgapet 

för patienter som 
söker sjukvård för 

tecken på 

depression, 

genom att 
identifiera och 

beskriva möjliga 

hinder för att söka 

vård. 

En kvalitativ innehållsanalys. Strategiskt urval och 
snöbollsurval. Inklusionskriterier: >18, 

uppehållstillstånd inom implementeringsområdet, 

flytande hindi, + screening för depression, tillåtelse 

att bli åter kontaktad, ej sökt depressionsbehandling 
under de senaste 12 månaderna före 

samhällsenkäten, vilja och förmåga att ge 

informerat samtycke. Exklusionskriterier: 

Intellektuella funktionsnedsättningar. 
Deltagare: 35st deltagare, 21st kvinnor och 14st 

män. 15st deltagare var anhöriga. Medelålder: 42,3 

år. Individuella semistrukturerade, ljudinspelade 

intervjuer.  

Etiskt godkänd. 

Rekrytering genom kontakt av 
forskningsassistent via telefon eller besök i 

deras hem, förklarade syftet med intervjun, 

läste upp ett informationsblad och svarade på 

eventuella frågor. De patienter som tackade ja 
till intervju fick även nominera en nära 

släkting till intervju. Informerat samtycke. 

Intervjulängd: ca 30 min. Ämnesguide 

användes. Transkriberade data översattes och 
kontrollerades. 

Patienter i Indien berättade 
inte om sina psykiska symtom 

eftersom de inte trodde 

vårdpersonalen hade tid 

för/kunde behandla dessa. 
Patienterna kände att deras 

psykiska symtom inte 

förstods av läkarna. 

Citat finns beskrivna. 

Tillförlitlighet: Stärks: svarar på 
syftet, citat finns, informerat 

samtycke gavs, styrkor och 

svagheter är redovisat, samt 

intervjulängd.  
Verifierbarhet: Stärks: 

ämnesguider användes. Sänks: 

frågorna är ej beskrivna. 

Pålitlighet: Stärks: analys väl 
beskriven, flera forskare deltog. 

Sänks: ingen förförståelse 

beskriven.  

Överförbarhet: Stärks: kontext 
beskriven, resultat troligtvis 

generaliserbart till vårdinrättningar i 

liknande kontext. 

Ye, J. et al. 

Stigma and 

discrimination 
experienced by people 

living with severe and 

persistent mental illness 

in assertive community 

treatment settings. 

Australien, 2016. 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 
upplevelserna av 

stigma och 

diskriminering 

bland människor 
som lever med 

allvarlig psykisk 

ohälsa, i 

samhällets 
psykiska 

hälsotjänster i 

New South 

Wales. 

Mixad metod, tvärsnittsstudie. Strategiskt urval. 

Inklusionskriterier: 18+, klient av AOT (tjänster 

för psykisk ohälsa), engelsktalande, ha primär 
diagnos av schizofreni eller schizoaffektiv 

sjukdom, att kunna ge samtycke och delta. Inga 

exklusionskriterier. Antal deltagare tillfrågade: 

n=151. Tackade ja: n=50. Majoriteten var män (72 
%) Medianålder: 52 år. Svarsfrekvens: 33%. 

Externt bortfall: n=101. Kontext: Hälsotjänster för 

psykisk ohälsa i New South Wales. Intervjuer 

genomfördes med hjälp av DISC-12 och ett 
demografiskt frågeformulär. Intervjuer 

ljudinspelades. Etiskt godkänd. 

Rekrytering genom tillfrågade patienter från 

samhällets psykiska hälsotjänster. DISC-12 är 

ett verktyg med etablerade psykometriska 
egenskaper för att mäta upplevd och 

förväntad diskriminering. Två forskare 

närvarade vid intervjuerna. Intervjulängd: ca 

39min. Beskrivande analyser utfördes med 
SPSS version 22. Samband mellan variabler 

testades med Spearmans rho-korrelation. 

Transkriberade data analyserades tematiskt. 

Kvalitativa data triangulerades med 
kvantitativa resultat genom analys av båda 

uppsättningarna inom ämnesområdena. 

Likheter och skillnader identifierades. 

Informerat samtycke. 
 

 

Nästan en femtedel (18 %) av 

deltagarna rapporterade att de 

upplevde diskriminering från 
vårdpersonal när de fick hjälp 

för fysiska hälsoproblem. Av 

de som upplevde 

diskriminering rapporterade 
mer än hälften av dem 

"mycket" orättvis behandling, 

främst med bristande respekt 

från vårdpersonalen. 
Citat finns beskrivna. 

Intern validitet: Stärks: svarar på 

syftet, resultat är beskrivet. Sänks: 

internt bortfall ej redovisat.  
Reliabilitet: Stärks: frågeformulär 

+ instrument användes, olika 

analyser genomfördes. 

Objektivitet: Stärks: statistik 
redovisad. Sänks: ingen redovisad 

hypotes.  

Extern validitet: Stärks: tidigare 

forskning inom ämnet beskriven. 
Sänks: otydligt bortfall. Resultatet 

troligtvis generaliserbart. 
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