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Sammanfattning
Bakgrund: Psykisk och somatisk samsjuklighet förekommer, därför kan personer
med psykisk ohälsa behöva vårdas utanför den psykiatriska vården.
Sjuksköterskors bemötande påverkar hur patienten upplever mötet. Personer som
blir bemötta med vänlighet och nyfikenhet har en mer positiv upplevelse av
vården. Enligt Halldórsdóttirs samspelsteori byggs då metaforiska broar, medan
ett respektlöst och negativa bemötandet bygger murar. För att förbättra
upplevelsen av vården är det viktigt att ta reda på hur sjuksköterskor i den
somatiska vården upplever att det är att vårda personer med psykisk ohälsa.
Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk
ohälsa inom somatisk vård.
Metod: Designen är allmän litteraturöversikt med kvalitativ forskning som
resultatunderlag. Artikelsökningar gjordes i tre databaser. Litteraturöversikten har
deduktiv ansats med utgång från Halldórsdóttirs samspelsteori.
Resultat: Resultatet baseras på tio artiklar med olika kontext och från olika delar
av världen. Huvudkategorier hämtades utifrån Halldórsdóttirs samspelsteori; att
bygga murar och att bygga broar. Utefter fynden i artiklarna bildades
underkategorier.
Diskussion: Metoddiskussionen utgår ifrån Shentons trovärdighetsbegrepp.
Resultatdiskussionen tog upp att rädsla för psykisk ohälsa bygger murar i
vårdrelationen. Likaså byggs murar av tids- och resursbrist och inställningen “det
är inte mitt ansvar”. Kunskap och erfarenhet bygger broar. Ett etiskt perspektiv
och ett samhällsperspektiv diskuterades. Förslag för vidare forskning presenteras.

Ämnesord
Sjuksköterska, bemötande, psykisk ohälsa, somatisk vård, litteraturöversikt,
Halldórsdóttirs samspelsteori
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Abstract
Background: Mental and somatic comorbiditie occur, therefore people with
mental illness may need to be cared for outside of psychiatric care. Nurses'
behavior towards patients affects their experience of the meeting. People who are
treated with kindness and curiosity have a more positive experience of care.
Halldórsdóttir's interaction theory suggests that a respectful attitude builds
metaphorical bridges, while a disrespectful and negative attitude builds walls. To
be able to improve the care, it’s important to find out how nurses in somatic care
experience what it’s like to care for people with mental illness.
Aim: To shed light on nurses' experience of treating patients with mental illness in
somatic care.
Method: As design, a general literature review was used and the results are based
on qualitative research. Article searches were performed in three databases. The
literature review has a deductive approach based on Halldórsdóttir's interaction
theory.
Results: The results are based on ten articles from different care contexts and from
various parts of the world. Main categories were taken from Halldórsdóttir's
interaction theory; to build walls and to build bridges. Subcategories were formed
based on findings in the articles.
Discussion: The method discussion is based on Shenton's concept of
trustworthiness. The discussion of results addressed that fear of mental illness
builds walls in the care relationship. Walls are also built due to lack of time and
resources and the attitude "it’s not my responsibility". Knowledge and experience
builds bridges. An ethical and a societal perspective were discussed. Proposals for
further research are presented.
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Inledning
Vården i Sverige delas in i somatisk och psykiatrisk vård, som ansvarar för

biologiska sjukdomar och skador respektive psykiatriska sjukdomar och tillstånd.

Det är dock inte ovanligt att patienter som är inlagda på en somatisk avdelning

samtidigt lider av psykisk ohälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna

bemöta psykisk ohälsa hos patienterna. Fyra av tio personer som har eller har haft

psykisk ohälsa känner sig orättvist bemötta i kontakt med den somatiska vården

(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, 2017). Forskning har visat att patienters

upplevelse av bemötandet beror på hur engagerad vårdpersonalen är

(Halldórsdóttir, 1996). Eftersom patienter upplever sig orättvist bemötta i vården

är det viktigt att utforska sjuksköterskors synvinkel på bemötandet.

Bakgrund
Bemötande är ett komplext begrepp som syftar till en persons uppträdande

gentemot en annan människa. För ett gott bemötande krävs öppenhet, empati,

närvaro och engagemang (Wiman & Wikblad, 2004). Gedik et al. (2020) visade

att vissa patienter har extra stort behov av ett bra och tryggt bemötande, till

exempel personer med psykisk ohälsa. Patientgruppen upplever att de kan få ett

respektlöst bemötande i samband med att de söker somatisk vård. Patienterna

uttrycker en önskan om att bli bemötta med empati och bli lyssnade på (Gedik et

al., 2020). Halldórsdóttir och Hamrin (1997) undersökte patienter med cancers

upplevelse av bemötande. De beskriver att patienter som får ett genuint

bemötande av sjuksköterskor upplever en ökad känsla av kontroll över sin

situation, samt ökat välbefinnande och trygghet (Halldórsdóttir & Hamrin, 1997).

Resultatet kan rimligtvis gälla även för personer med psykisk ohälsa.

Begreppet psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för allt från lättare psykiska besvär

till allvarliga psykiatriska sjukdomar och syndrom (Bremberg & Dalman, 2015;

Folkhälsomyndigheten [FHM], 2021a) och är idag en av våra största

folksjukdomar (FHM, 2021b). De vanligaste typerna av psykisk ohälsa är

depression och ångest (World Health Organization [WHO], 2015).
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Psykossjukdomar, personlighetssyndrom, substansbrukssyndrom och

neuropsykiatriska funktionsvariationer är andra diagnoser som räknas till

psykiatriska sjukdomar och tillstånd (Socialstyrelsen, FHM & Sveriges

Kommuner & Regioner, 2021). Samsjuklighet ses ofta mellan psykisk och

somatisk sjukdom.

Med samsjuklighet menas att en patient har två eller fler sjukdomar vid samma

tillfälle (WHO, 2003). Patienter med depression och samtidig somatisk sjukdom

har tre gånger så stor tendens att tacka nej till medicinsk behandling. Samtidigt

har personer med kronisk sjukdom ökad risk att utveckla psykisk ohälsa såsom

depression (WHO, 2003). För personer med psykisk ohälsa ökar risken att

drabbas av somatiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och

infektioner (Socialstyrelsen, 2013). Orsaken kan dels bero på biverkningar från

läkemedelsbehandling för psykisk sjukdom, dels på sämre levnadsvanor än

personer utan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2014). En utvärdering av

Socialstyrelsen (2013) påvisar en överdödlighet hos personer med samsjuklighet

av psykisk och somatisk sjukdom. Det framkom en tendens att underdiagnostisera

patientkategorin i samband med somatisk sjukdom, vilket resulterar i ökat lidande

(Socialstyrelsen, 2013).

Att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande är viktiga

delar i sjuksköterskans profession (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014).

Vården ska ges med värdighet och respekt för den enskilda individen och på lika

villkor till hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 2017). Den

psykiska hälsan är av stor vikt för en individs välmående. En av sjuksköterskans

uppgifter är att främja hälsa hos patienten, vilket delvis kan göras med hjälp av

bemötandet (SSF, 2017). Halldórsdóttirs samspelsteori (1996) “Caring and

Uncaring Encounters in Nursing and Health Care” bygger på två metaforer; broar

och murar. Broar symboliserar en öppen kommunikation och en patient som

känner sig sammanlänkad med sjuksköterskan - ett möte som uppfattas som

“caring”. När kommunikationen är negativ eller uteblir uppstår en distansering i

vårdrelationen som uppfattas som “uncaring”, vilket symboliseras av muren.
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Vårdrelationen är viktig för patienter med psykisk ohälsa. Det finns en

stigmatisering kring psykisk ohälsa vilket kan göra det skambelagt och svårt att

prata öppet om. Det är viktigt att patienten vågar prata om sitt psykiska mående

och att sjuksköterskan faktiskt lyssnar och bemöter personen med respekt. Studier

visar att patienter med psykisk ohälsa upplever att de inte blir bra bemötta eller

tagna på allvar när de beskriver sina symtom i samband med besök i somatisk

vård (Björk Brämberg et al., 2018). Sjuksköterskors upplevelse av att bemöta

patientgruppen är av stor vikt för att kunna lösa problemet och ta fram den

kunskap som behövs för att utveckla vården.

Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med

psykisk ohälsa inom somatisk vård.

Metod

Design
Som design har allmän litteraturöversikt använts. Designen valdes då den ger en

överblick om vad det finns för forskning inom området som undersöks (Friberg,

2017a). Kvalitativ forskning har använts till resultatunderlaget, då det ger en ökad

förståelse för personers upplevelse (Segesten, 2017).

Sökvägar och urval
Ur syftet identifierades nyckelbegreppen sjuksköterskor, bemötande, psykisk

ohälsa och somatisk vård. Begreppen översattes till engelska. Baserat på

nyckelbegreppen identifierades sedan ämnesord via databasernas egna

ämnesordlistor. Synonymer söktes i fritext och användes för att vidga sökblocken

och generera fler träffar. Enligt Östlundh (2017) ska booleska operatorer (OR,

AND eller NOT) användas för att optimera sökningen. OR vidgar sökningen

genom att alla sökord inom ett block inte behöver finnas utan endast något av

alternativen. AND begränsar sökningen genom att knyta samman de olika
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sökblocken. NOT kan användas om ett fritextord eller ämnesord ska uteslutas

(Östlundh, 2017). Sökord med flera möjliga ändelser trunkerades (*) för att

inkludera alla ändelser på ordet. Frassökning (”x y”) användes för att binda ihop

ord till fraser (Karlsson, 2017). En pilotsökning gjordes utifrån nyckelbegreppen

och bekräftade att det fanns ett tillräckligt resultatunderlag. De slutgiltiga

artikelsökningarna gjordes mellan 3 februari och 15 mars 2022 och presenteras i

tre sökscheman i Bilaga 1. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och

PubMed. Cinahl fokuserar främst på omvårdnad, PsycINFO främst på psykologi

och beteendevetenskap och PubMed främst på medicin (Karlsson, 2017). En

manuell sökning genomfördes genom att referenslistor i de utvalda artiklarna

gicks igenom. I Østervang et al. (2022) hittades en relevant artikel som svarade på

litteraturöversiktens syfte och inkluderades i resultatet.

Inklusionskriterier är villkor som måste uppfyllas för att kunna vara inkluderad i

en studie (Billhult, 2017). Dessa fastställdes innan datainsamlingens början.

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att artiklarna skulle svara på syftet,

inte handla om Covid-19, sjuksköterskorna skulle arbeta med vuxna personer

samt inte ha en specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Artiklarna skulle

även vara peer-reviewed, engelskspråkiga, av kvalitativ metod samt ha ett etiskt

förhållningssätt. Exklusionskriterier tillämpas om redan inkluderat material av

någon anledning behöver exkluderas (Billhult, 2017). Föreliggande

litteraturöversikt har inga exklusionskriterier. En begränsning om publikationsår

(2017–2022) gjordes för att få den senaste forskningen. En första gallring av

artiklar genomfördes genom att läsa artiklarnas titel. Titlar som upplevdes vara av

intresse gick vidare i urvalsprocessen. Utifrån den sorteringen lästes abstract. I de

artiklar där abstraktet var relevant lästes hela artikeln och de artiklar som svarade

på syftet valdes ut till att vara en del av resultatet. Tio artiklar ansågs vara

lämpliga för litteraturöversikten. En artikel uppfyllde inte inklusionskriterierna då

det ej gick att urskilja vem som påstod vad samt om påståendena gällde den

målgrupp som var inkluderade och då inte ansågs vara användbar. Vidare tillkom

en artikel via en manuell sökning.
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Granskning och analys
Artiklarna lästes och granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa

artiklar av Blomqvist et al. (2016) för att kontrollera kvaliteten på artiklarna

(Friberg, 2017b). Granskning och analys gjordes av författarna var för sig och

fynden diskuterades sedan tills konsensus uppnåtts. Analys av materialet hade en

deduktiv ansats enligt Halldórsdóttirs samspelsteori (1996) och underkategorier

togs fram induktivt med hjälp av Fribergs analysmodell (2017c). När en deduktiv

ansats används utgår arbetet med analysen av det insamlade materialet från en

modell eller teori (Henricson & Billhult, 2017). Artiklarna lästes noggrant av

författarna flertalet gånger för ökad förståelse. Fynden fastställdes och sorterades

efter Halldórsdóttirs (1996) begrepp; att bygga murar och att bygga broar, som

utgjorde huvudkategorierna för litteraturöversikten. Inom respektive

huvudkategori analyserades och sorterades materialet igen för att skapa

underkategorier som gör resultatet mer lättöverskådligt (Friberg, 2017c). En

schematisk artikelöversikt gjordes och är bifogad som Bilaga 2.

Etiska överväganden
Enligt Sandman och Kjellström (2018) ska en studie uppfylla tre krav för att vara

etisk; relevanta frågor för det område som ska undersökas ska ha ställts, den

vetenskapliga designen ska vara av god kvalitet och studien ska vara etiskt

genomförd. Då föreliggande studie är en litteraturöversikt krävs inte prövning från

etikråd (Hälsovetenskapliga etikrådet vid HKR, u.å.). Forskningsetiska

övervägande har gjorts under hela arbetet med litteraturöversikten. Alla artiklar

som är inkluderade i resultatet har ett godkännande från en etisk kommitté eller

har bedömts inte kräva godkännande. Undantaget från kravet på etiskt

godkännande reglerades av dansk lagstiftning (Østervang et al., 2022) samt

“Health Research Authority”s riktlinjer och bekräftades av universitetets

etikkommitté (Foye et al., 2020). Litteraturöversikten har undersökt

sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa.

Förhoppningen är att kunskapen ska bidra till en överblick över hur situationen i

vården ser ut idag.
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Förförståelse
Vår förförståelse kommer från egna erfarenheter från tidigare VFU-placeringar. Vi

har upplevt en underliggande rädsla hos sjuksköterskor som arbetar i den

somatiska sjukvården i vårdandet av patienter som lider av psykisk ohälsa. Vår

upplevelse är att rädslan grundar sig i en kunskapsbrist som gör det svårare att

våga bemöta och stötta patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården.

Resultat
Tio artiklar ingår i resultatet i litteraturöversikten med syfte att belysa

sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom

somatisk vård. Kontexten i artiklarna omfattar en vårdcentral, medicinska och

kirurgiska vårdavdelningar, akutmottagningar, samt en post-partum-avdelning.

Artiklarna är genomförda i olika delar av världen. Alla studierna är kvalitativa

förutom en som är mixed-method och kombinerar både kvalitativ och kvantitativ

datainsamling. Endast resultatet från den kvalitativa delen tagits i beaktande i

litteraturöversikten. Gemensamt för studierna är att de har undersökt

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med personer med olika typer av psykisk

ohälsa.

Halldórsdóttirs teori
Resultatet redovisas utifrån Halldórsdóttirs teori (1996). Teorin speglar ett

patientperspektiv men perspektivet går att vända på för att belysa ett

sjuksköterskeperspektiv. Vad uppfattar sjuksköterskan som “caring” eller

“uncaring” i bemötandet? Vad bygger broar som stärker vårdrelationen och vad

bygger murar som försvårar den?
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Figur 1. Översikt över sjuksköterskors upplevelser.

Att bygga murar
Rädsla och hjälplöshet

Studier visade att när sjuksköterskor i den somatiska vården bemötte personer

med psykisk ohälsa upplevde de rädsla. Exempelvis var de rädda för att bli

missförstådda och säga ”fel saker” i kommunikationen med patienten.

Missförstånden upplevdes leda till negativa och allvarliga konsekvenser (Beks et

al., 2018; Brunero et al., 2017; Chou & Tseng, 2020; Østervang et al., 2022). I en

studie lyftes en rädsla för att inte veta vad de ska säga till patienter eller hur de ska

prata med dem (Chou & Tseng, 2020). Rädslan gjorde att sjuksköterskor blev mer

osäkra när de mötte patienter med psykisk ohälsa (Brunero et al., 2017; Janlöv et

al., 2017; Ordan et al., 2017). Likaså gjorde oron över att patienter skulle reagera

hotfullt och våldsamt sjuksköterskor osäkra i bemötandet (Chou & Tseng, 2020).

Sjuksköterskorna i studierna upplevde att de undvek att ställa djupare frågor om

patientens psykiska mående och undvek till viss del att behandla de patienterna på

grund av rädsla för eventuella följder (Brunero et al., 2017; Janlöv et al., 2017;

Ordan et al., 2017).

Studierna visade att sjuksköterskor upplevde sig sårbara när de mötte personer

med psykisk ohälsa. De upplevde att deras egen, kollegors och andra patienters

säkerhet var hotad när de mötte potentiellt hotfulla och/eller våldsamma patienter

(Beks et al., 2018; Brunero et al., 2017). Chou och Tseng (2020) beskrev att
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sjuksköterskorna i den somatiska vården kände sig hjälplösa och att de inte fick

tillräckligt med hjälp när patienter blev utåtagerande. Sjuksköterskor fick utstå att

patienter kunde ignorera uppmaningar eller komma med verbala övergrepp. De

upplevde att det var svårt att inte ta förolämpningar och hot personligt (Chou &

Tseng, 2020). Patienterna ansågs vara svårhanterade och oförutsägbara och

sjuksköterskor upplevde ångest inför och under mötet med dessa patienter (Horner

et al., 2019). De uttrycktes en ängslan över att gå till jobbet för att det innebar en

känslomässig belastning och kunde vara en säkerhetsrisk att vårda patienter med

psykisk ohälsa (Foye et al., 2020). Enligt Beks et al. (2018) och Horner et al.

(2019) upplevde kvinnliga sjuksköterskor ett större hot mot den personliga

säkerheten än vad manliga sjuksköterskor gjorde. Kvinnor upplevde manliga

patienter som ignoranta medan kvinnliga patienter kunde uppfattas som

uppvarvade. De kvinnliga sjuksköterskorna upplevde att manliga sjuksköterskor

hade en större pondus i mötet med patienterna och att de blev mer lyssnade på

(Beks et al., 2018; Horner et al., 2019).

Frustrationen över att vara otillräcklig

Studier visar att sjuksköterskor upplevde det frustrerande när de inte kunde ge

patienter den vård de behövde. I en studie uttrycktes frustration över att

patienterna med självskadeproblematik inte fick hjälp med de psykiska besvären

utan ofta återkom med nya självskador (Østervang et al., 2022). Upplevelsen var

särskilt stark i mötet med patienter som blev utskrivna till samma problematiska

miljö som de kom ifrån. (Horner et al., 2019).

“I had a patient who overdosed shortly after she left here and she

signed out [against medical advice] … and she died two days after

she left … and it just devastated me.”

Horner et al., 2019. s. 8

Känslor av maktlöshet, ledsenhet, ilska och en svårighet att hålla en professionell

attityd uttrycktes i studierna i samband med vårdande av patienter som

sjuksköterskorna visste skulle komma tillbaka till vården inom en snar framtid
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(Aebi et al., 2021; Beks et al., 2018; Foye et al., 2020). Frustrationen var stark när

patienterna inte upplevdes lyssna och ta till sig det sjuksköterskorna försökte

förmedla (Aebi et al., 2021). Patienter kunde upplevas som manipulerande och

försöka spela ut personalen mot varandra för patientens egen vinning, vilket ledde

till mer frustration (Aebi et al., 2021; Horner et al., 2019). Sjuksköterskor i en

studie upplevde en avsaknad av återkoppling och stöd efter incidenter på

avdelningen och det upplevdes ligga till grund för en sämre vård för personer med

psykisk ohälsa (Foye et al., 2020).

I studierna upplevdes det vara en känslomässig belastning att vårda patienter med

psykisk ohälsa inom den somatiska vården (Brunero et al., 2017). Arbetet

beskrevs vara mentalt tungt, uttröttande och överväldigande (Aebi et al., 2021;

Foye et al., 2020). En känsla av otillräcklighet och misstro till patienterna fanns i

samband med läkemedelsbehandling. Om patienten hade missbruksproblematik

ville inte sjuksköterskorna bidra till missbruket eller orsaka ett återfall (Horner et

al., 2019). Det uttrycktes en oro över att misstro patientens symtom och avfärda

dem som abstinens samt en oro för att inte kunna erbjuda tillräcklig smärtlindring

(Horner et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde det meningslöst att medicinera

agiterade patienter i miljöer med mycket stimuli, då läkemedelseffekten uteblev

(Pereira et al., 2019).

Att ha blivit försatt i en omöjlig situation

Studier visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att få tid och resurser att

räcka till. I studierna ansågs det vara lättare att bemöta patienter med psykisk

ohälsa om det fanns tillgång till psykiatripersonal som kunde kallas in och göra en

bedömning, något som för det mesta saknades (Beks et al., 2018; Pereira et al.,

2019). De kände att de inte hade tillräckligt med tid för att ta hand om dessa

patienter (Brunero et al., 2017; Janlöv et al., 2017; Østervang et al., 2022). Vissa

undvek att öppna upp för samtal om patientens psykiska hälsa då de visste att de

inte skulle hinna samtala färdigt (Østervang et al., 2022). Sjuksköterskorna

upplevde att de tvingades ignorera patienters behov att prata på grund av tidsbrist

(Aebi et al., 2021; Janlöv et al., 2017).
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“The problem is that the HCC (health care center) are not really

equipped. We do not have time for these [mental/psychiatric]

patients. They are very time consuming patients.”

Janlöv et al., 2017. s. 99

Studier visade att sjuksköterskor upplevde mötet som både stressigt och psykiskt

krävande samtidigt som de ansåg tidsbristen vara ett hinder för att bygga en

vårdrelation (Beks et al., 2018; Janlöv et al., 2017; Østervang et al., 2022).

Sjuksköterskorna ansåg att överbeläggningar var en bidragande faktor till rådande

tidsbrist (Pereira et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde att pressen ökade

ytterligare när läkarna hade begränsade kunskaper om psykisk ohälsa och de

förlitade sig på sjuksköterskornas kompetens (Beks et al., 2018). Sjuksköterskorna

kände att ansvaret att ta hand om dessa patienter blev deras då vårdköerna inom

psykiatrin var långa (Janlöv et al., 2017). De lyfte att det var ansträngande samt

tids- och resurskrävande för sjuksköterskorna (Aebi et al., 2021).

I Pereira et al. (2019) beskrev sjuksköterskorna att miljön personer med psykisk

ohälsa vårdas i är viktig för hur upplevelsen av vården kommer bli.

Sjuksköterskorna upplevde att miljön (på akutmottagningen) var missgynnsam för

de personer som exempelvis behövde bältesläggas då bältessängarna var för små

och det inte gick att utföra åtgärden ordentligt (Pereira et al., 2019).

Kunskapsbrist leder till känslor av maktlöshet

Studier visade att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap om psykisk

ohälsa, vilket kunde leda till en sämre vård. Det framkom i studier att

sjuksköterskor i den somatiska vården upplevde att de saknade kompetens för att

bemöta patienter med psykisk ohälsa (Brunero et al., 2017; Pereira et al., 2019).

Generell kunskap om psykisk ohälsa samt kunskap om behandling och bedömning

av dessa patienter saknades (Beks et al., 2018; Østervang et al., 2022). I Pereira et

al. (2019) upplevde sjuksköterskorna att orsaken till kunskapsbristen bland annat

var att de saknade erfarenhet samt att de mötte dessa patienter för sällan.
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Studier visade att bemötandet av patienter med psykisk ohälsa upplevdes som

annorlunda i förhållande till vad sjuksköterskorna fått lära sig under sin utbildning

(Aebi et al., 2021). Förutom ett stort utbildningsbehov upplevde sjuksköterskorna

att det behövdes motivation för att hjälpa dessa patienter (Østervang et al., 2022).

De beskrev att det var mer naturligt att prata om somatisk ohälsa med sina

patienter än att prata om psykisk ohälsa (Janlöv et al., 2017). När

sjuksköterskorna inte visste hur de skulle kommunicera med patienterna ledde det

till att de tappade viljan att bry sig om dem (Chou & Tseng, 2020). Upplevelsen

av att patienter med psykisk ohälsa fick sämre vård än andra på grund av

kunskapsbrist förekom i två studier (Ordan et al., 2017; Pereira et al., 2019).

Några sjuksköterskor upplevde att det var svårt att veta vad som var rätt sak att

göra, andra tyckte att det inte tillhörde allmänsjuksköterskans kunskapsområde

(Foye et al., 2020; Ordan et al., 2017; Østervang et al., 2022).

“Det är inte mitt ansvar”

Studier visade att sjuksköterskor i den somatiska vården upplevde att psykisk

ohälsa hos patienter inte var deras ansvar. Det framkom i studier att

sjuksköterskor inte upplevde att patienternas psykiska mående tillhörde deras

primära uppgift (Foye et al., 2020; Østervang et al., 2022). En studie visade att

sjuksköterskor upplevde att de inte respekterade patienter med psykisk ohälsa

(Chou & Tseng, 2020).

“I deal with anything from the neck down but from there up is your

department.”

Foye et al., 2020, s. 412

Sjuksköterskorna hade inte räknat med att behöva vårda personer med psykisk

ohälsa och det var inget de önskade ta hand om i sitt arbete (Foye et al., 2020). De

upplevde att den somatiska vården var enklare då de var tränade att ta hand om de

patienterna (Østervang et al., 2022). Andra beskrev att de kunde medvetet undvika

att bemöta patienters mentala hälsa för att fokusera på deras somatiska sjukdom

(Brunero et al., 2017). En sjuksköterska upplevde att patienter som orsakat sig
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själv skada på grund av psykisk ohälsa fick ”skylla sig själv” (Brunero et al.,

2017). En annan upplevde att det var svårt att bemöta gråtande patienter eftersom

hen kände att ”det är väl bara att rycka upp sig” (Brunero et al., 2017). I en studie

framkom det att en sjuksköterska inte tyckte om att prata med patienter som sökte

vård på grund av psykisk ohälsa (Chou & Tseng, 2020). I samma studie uttryckte

en annan deltagare att hen inte var villig att prata med patienterna eller ge lämplig

information till dem.

Fördomar präglar vårdrelationen

Studier visade att sjuksköterskor upplevde att mötet med patienter påverkades av

stigmatisering. Patienter kunde ha försvarsmurar uppbyggda och vara på sin vakt

redan innan mötet med sjuksköterskan (Horner et al., 2019). I en studie upplevde

sjuksköterskorna att psykisk ohälsa inte var en svaghet eller ett misslyckande för

patienten (Aebi et al., 2021). Däremot berättade de att om de går till ett möte med

inställningen att patienten kommer vara besvärlig så känner patienten av det och

sjuksköterskans förutfattade mening präglade sedan hela mötet (Horner et al.,

2019). I Chou och Tseng (2020) upplevde sjuksköterskor att negativa erfarenheter

och fördomar gentemot patienterna kunde hindra dem i vårdandet. Studien visade

att sjuksköterskor kunde känna sig missförstådda och orättvist behandlade av

patienterna. De hade bristande tålamod med patientgruppen och kunde uppleva

patienterna som envisa samt att de inte kunde lita på dem (Chou & Tseng, 2020).

I en studie som genomfördes på en post-partum-avdelning upplevde

sjuksköterskor att det uppstod etiska dilemman i vårdrelationen gentemot

patienten kontra skyldigheter mot barnet (Ordan et al., 2017). Det uppstod en

osäkerhet i hur mycket information de kunde ge till patienterna och hur mycket

ansvar de vågade lägga över på de nyblivna mammorna (Ordan et al., 2017).

Att bygga broar
Erfarenhet underlättar bemötandet

Studier visade att sjuksköterskor upplevde att erfarenhet underlättade mötet.

Sjuksköterskor i upplevde att en viktig del i mötet med patienter med psykisk
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ohälsa var att lyssna på dem och bekräfta deras känslor (Aebi et al., 2021; Janlöv

et al., 2017). Trots att tiden var knapp betonade de vikten av att kommunicera och

informera patienterna (Aebi et al., 2021; Østervang et al., 2022), det hjälpte

patienterna att behålla lugnet (Aebi et al., 2021). En lugn atmosfär ansågs viktigt

för vårdrelationen (Østervang et al., 2022). Sjuksköterskorna upplevde att de var

mer uppmärksamma på icke-verbala signaler som patienten utstrålade i samband

med enklare undersökningar men poängterade att det krävde erfarenhet (Aebi et

al., 2021; Beks et al., 2018; Janlöv et al., 2017). De kände att de blev mer

toleranta gentemot patienten om de fick en förklaring (exempelvis en diagnos) till

varför patienten betedde sig som den gjorde (Aebi et al., 2021).

Erfarna sjuksköterskor litade mycket på magkänslan när de bemötte patienter med

psykisk ohälsa. I en studie beskrev de att det var viktigt att ta vara på tillfällen då

patienten själv öppnade upp och bjöd in till samtal (Janlöv et al., 2017). De

upplevde att samarbetet mellan patienter och vården stärktes om patienterna

erbjöds samtal med en sjuksköterska (Aebi et al., 2021). Sjuksköterskorna

upplevde att det var lättare att bemöta patienter med psykisk ohälsa om de

arbetade i team (Horner et al., 2019). De som hade erfarenhet av att bemöta

psykisk ohälsa var mer bekväma i mötet med patienten (Janlöv et al., 2017). Ju

mer kunskap och erfarenhet de hade inom ämnet desto lättare blev det att bemöta

patienterna (Horner et al., 2019).

“What I actually do, is sit by the bed and listen. Then they tell me

what they want me to know. In that way, I try to establish a calm

atmosphere and relationship before the clinical assessment by the

doctor.”

Østervang et al., 2022, s. 74

En önskan om att förbättra sitt bemötande

Studier visade att sjuksköterskor önskade förbättra sitt bemötande gentemot

personer med psykisk ohälsa. Exempelvis upplevde sjuksköterskor i en studie att

organisationen behövde lägga mer tid på att se över hur vården kunde förbättras
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för personer med psykisk ohälsa (Chou & Tseng, 2020). Självreflektion upplevdes

vara till hjälp för sjuksköterskor att känna empati med patienter och deras familjer

samt hjälpte deras synsätt att bli mer positivt (Chou & Tseng, 2020). De önskade

att de hade rätt kompetens att skapa en god vårdrelation och de strävade efter att

ge en empatisk vård (Chou & Tseng, 2020; Østervang et al., 2022). Önskningar

om riktlinjer, utbildning, teamarbete samt starkare samarbete med psykiatrin

uttrycktes för att kunna hjälpa patienterna (Foye et al., 2020; Pereira et al., 2019;

Østervang et al., 2022). Diskussioner kring olika fall upplevdes öka kunskapen

(Chou & Tseng, 2020). De ville ha mer tid till att sitta och prata med patienter

(Aebi et al., 2021). Sjuksköterskor ville kunna lita på att patienterna talade

sanning. De uttryckte vikten av att se patienten som en person och inte som sin

sjukdom (Horner et al., 2019). De upplevde att det blev lättare att bemöta dessa

patienter ju mer erfarenhet de hade (Østervang et al., 2022).

Diskussion

Metoddiskussion
Metoddiskussionens syfte är att kritiskt granska och diskutera den egna studiens

kvalitét (Henricson, 2017). Metoden granskas efter fyra trovärdighetsbegrepp;

tillförlitlighet [credibility], pålitlighet [dependability], verifierbarhet

[confirmability] och överförbarhet [transferability] (Shenton, 2004). Artiklarna

har granskats för att bedöma den individuella trovärdigheten innan de

inkluderades i resultatet.

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten granskas för att bedöma om studien svarar på syftet (Shenton,

2004). Artiklarna söktes upp i databaser med medicinsk, omvårdnads och

psykiatrisk inriktning och de valdes för att de ansågs ha mest relevant material till

litteraturöversikten. Utifrån syftet valdes ämnesord ut som la grunden till

sökblocken. Fritextord har identifierats utifrån ämnesorden och författarna har

tagit hjälp av lexikon för att översätta dem från svenska till engelska.

Tillförlitligheten stärks då flera synonymer har använts till sökningarna i fritext.

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



20 (45)

Samtidigt finns en risk för missuppfattningar då engelska inte är författarnas

första språk. Efter pilotsökningen gjordes sökblocken om och kompletterades med

nya sökord. Optimering och breddning av sökningarna är utförligt beskrivna

under ”sökvägar och urval”. Valet att använda den booleska operatorn NOT

påverkar tillförlitligheten då risken finns att relevant material gått förlorat i

sökningen. Sökningen i PsycINFO skiljer sig från de andra. I sökblock ett -

sjuksköterska används färre synonymer än i sökningar i de andra databaserna

vilket kan ha genererat i färre artiklar. Trunkeringarna i denna sökning kan anses

vara felplacerade vilket också kan ha påverkat sökresultatet. Dock genererade

denna sökning i tre artiklar som svarade på syftet och bör därför ses som

tillförlitlig. Sökningen i PubMed kan ha påverkats av att den gjorts i [All fields]

och inte i [Title/Abstract] samt att trunkering användes (*). En avgränsning om att

de som undersökts ska vara vuxna (enligt PubMed över 19 år) gjordes. De som

undersökts är sjuksköterskor som alla är vuxna och därför bör inte sökningen ha

påverkats nämnvärt. Dubbletter påträffades i sökningen, vilket tyder på en

välgjord sökning. En artikel lades till efter en manuell sökning, vilket stärker

tillförlitligheten. Studiens design, allmän litteraturöversikt, är en vedertagen

forskningsdesign. Användandet av väletablerade forskningsmetoder stärker

tillförlitligheten (Shenton, 2004). Datainsamlingsmetoderna i de olika studierna

har varierat mellan intervjuer och fokusgrupper men en studie samlade in

kvalitativa data skriftligen via ett frågeformulär. Författarna har redovisat alla

fynd som svarat på syftet till litteraturöversikten. Citat från artiklarna som

resultatet baseras på har redovisats, vilket gör det möjligt för läsaren att avgöra

om hen anser att resultatet som trovärdigt.

Pålitlighet

För att bedöma om författarna varit opartiska och objektiva används

trovärdighetsbegreppet pålitlighet (Shenton, 2004). Litteraturöversikten har

flertalet gånger kritiskt granskats av medstudenter, handledare och examinator vid

Högskolan i Kristianstad. Granskningarna har lyft frågetecken i

forskningsprocessen samt olika synvinklar på granskning, analys och resultat.

Löpande diskussioner och debriefing under arbetets gång ger möjlighet till
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kunskapsutbyte i arbetsprocessen samt uppmärksamma brister eller alternativa

förhållningssätt (Shenton, 2004). Granskning och analys av materialet har

genomförts av båda författarna vilket har minimerat risken för att resultatet

präglas av förförståelsen. Arbetsprocessen har skett på varsitt håll av författarna

och har sedan jämförts och diskuterats tills konsensus uppnåtts. Shenton (2004)

påstår att en välskriven planering och genomförande stärker pålitligheten.

Objektivitet i en studie är av stor vikt för att resultatet ska vara pålitligt. Shenton

(2004) anser att det är svårt att förhålla sig riktigt objektiv till sitt resultat. Genom

att lägga fram all fakta kan läsaren få en egen uppfattning om vad som kan ha

påverkat resultatet (Shenton, 2004). Författarna till litteraturöversikten skrev ner

sin förförståelse innan arbetet startade. Vissa fynd motsvarade författarnas

förförståelse, andra var mer överraskande. Allt resultat som återfunnits har

redovisats för att bibehålla objektiviteten i studien. Ingen artikel har fått mer

utrymme i proportion till någon annan. Ordan et al. (2017) har fått något mindre

utrymme vilket kan bero på att data i studien bygger på skriftligt material.

Deltagarnas möjlighet att uttrycka sig kan ha begränsats och därmed påverkat

studiens resultat.

Verifierbarhet

En väl beskriven och detaljerad metod stärker verifierbarheten då det ger

möjlighet för andra att genomföra samma studie i en liknande eller en helt annan

kontext (Shenton, 2004). Syftet med litteraturöversikten har styrt valet av design,

sökvägar och urval. Designen allmän litteraturöversikt valdes för att sammanställa

sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med psykisk ohälsa till ett

gemensamt resultat som möjligen kan användas för utveckling av området.

Granskning har skett utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall för

kvalitativa artiklar av Blomqvist et al. (2016). Materialet analyserades deduktivt

enligt Halldórsdóttirs (1996) samspelsteori. Vidare skedde analysen enligt

Fribergs analysmodell. Verifierbarheten stärks av att en vedertagen

granskningsmall och analysmodell använts. Då analysmetoden är utförligt
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beskriven bör läsaren kunna göra om studien och komma fram till liknande

resultat.

Överförbarhet

Överförbarheten är ett sätt att bedöma om resultaten går att applicera på en annan

population än den som undersökts (Shenton, 2004). Studierna är genomförda i

fyra olika världsdelar, vilket gör resultatet mer överförbart. Abstraktionsnivå

syftar till den grad det går att tolka ett fenomen. Ett fenomen som inte går att se ur

olika perspektiv har en låg abstraktionsnivå medan ett fenomen som går att se ur

många olika perspektiv har en hög abstraktionsnivå (Polit & Beck, 2020).

Författarna har strävat efter en medelhög abstraktionsnivå för att resultatet ska

kunna överföras till flera olika yrkesgrupper och vårdkontexter.

Informanterna har olika bakgrund, ålder, kultur och arbetslivserfarenhet. De är fler

kvinnor än män som deltagit, dock är det i överensstämmelse med hur

könsfördelningen ser ut bland sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2021). Studierna är

genomförda i olika typer av vårdmiljöer, vilket gör resultatet överförbart till flera

olika kontexter. Shenton (2004) påstår att när studiens kontext är väl beskriven

stärks överförbarheten. Ett överförbart resultat innebär att det kan generaliseras

till en annan population än den som undersökts (Shenton, 2004). Överförbarhet

kan vara svårt när det gäller kvalitativa studier. Shenton (2004) påstår att om

kontexten i studien är väl beskriven ges läsaren möjlighet att själv avgöra om

resultatet går att generalisera till sin verksamhet. Publiceringsår för de inkluderade

artiklarna begränsades till 2017–2022 för att resultatet skulle spegla den senaste

forskningen. Författarna till litteraturöversikten har valt att utesluta studier som

har varit kopplade till covid-19-pandemin, då det fanns en önskan om att resultatet

skulle vara överförbart i en tid utan pandemi.

Resultatdiskussion
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att

bemöta patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Fynd från båda

huvudkategorier kommer att diskuteras.
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Tidsbrist bygger murar

För att sjuksköterskor ska kunna ha ett gott bemötande mot patienter med psykisk

ohälsa inom den somatiska vården är det viktigt att de har tid och resurser. Vår

litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplevde att detta saknades. Det

upplevdes vara både stressigt och psykiskt krävande att bygga en vårdrelation

med dessa patienter. Det ledde i sin tur till att sjuksköterskor undvek att bemöta

patienternas psykiska ohälsa och fokuserade istället på den somatiska vården för

att få tiden att räcka till. Kohn et al. (2022) visade i sin studie att tidsbristen är ett

generellt problem inom sjukvården. Tidsbristen medförde bland annat att

sjuksköterskor inte tog sig tid att anpassa kommunikationen med den enskilda

patienten och ge dem god information (Kohn et al., 2022). När sjuksköterskor inte

hade tillräckligt med tid att lyssna på patienterna kunde bemötandet uppfattas som

negativt och den metaforiska muren byggdes (Halldórsdóttir, 1996; Van Boekel et

al., 2013). Forskning som gjorts utifrån patientperspektivet visar att patienternas

önskan är att sjuksköterskor ska ha tid att lyssna på deras berättelser (Morgan et

al., 2016). När sjuksköterskor upplevde att de inte hann ge patienter den

omvårdnad de behövde ökade sjuksköterskans stress och de kände att de inte

längre kunde garantera patientsäkerheten (Statistikmyndigheten, 2017).

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor upplevde att överbeläggningar samt

kunskapsbrist i personalgruppen var en bidragande faktor till att de inte hann

bemöta patienterna så som de önskade. Den fysiska och psykiska stressen ökade

när sjuksköterskorna kände att deras ansvar blev för stort. Enligt

Statistikmyndigheten (2017) var det i många fall arbetsbelastningen relaterat till

resursbrist som fick sjuksköterskor att lämna professionen. Det är av stort intresse

att behålla dem i yrket för att ha möjlighet att kunna öka antalet vårdplatser, då det

kommer att krävas inom snar framtid på grund av en befolkning med större

vårdbehov. Tid och resurser behöver frigöras i vården för att kunna erbjuda en

säker och jämställd vård till hela befolkningen.

Förenta nationerna [FN] (2015) har satt globala mål för en hållbar utveckling. Ett

av delmålen rör bland annat psykisk hälsa och att förebyggande åtgärder och

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



24 (45)

behandling ska minska risken för människor att dö i förtid. Kontinuitet i vården

har, i enlighet med FN:s globala mål, visat sig bidra till en lägre risk att dö i förtid

samt förbättrad livskvalitet och lägre risk för besök på akutmottagning för

personer med allvarlig psykisk sjukdom (Statens beredning för medicinsk och

social utvärdering [SBU], 2021). Personer med psykiatrisk samsjuklighet hade

generellt längre vårdtider än personer utan (Bressi et al., 2006), vilket ökar

belastningen på vården. I Biringer et al. (2017) uttryckte patienterna att ständigt

behöva byta vårdpersonal kunde upplevas som motgångar för tillfrisknande och

återhämtning. På liknande vis uttryckte patienterna att deras tillstånd försämrades

i väntan på vård (Biringer et al., 2017). Färre besök på akutmottagningen hade

kunde generera i upp till sju miljoner kronor i besparingar per år (SBU, 2021).

Pengar som hade kunnat läggas på att exempelvis frigöra mer resurser till vården

genom förbättrade arbetsvillkor för att sjuksköterskorna ska stanna i yrket.

Rädsla bygger murar

Rädsla hos sjuksköterskor skapar en distans mellan sjuksköterska och patient som

försvårar vårdrelationen. De undviker att bemöta patienter med psykisk ohälsa.

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskor var rädda för fysiska och

verbala övergrepp. Patienterna ansågs vara oförutsägbara och svåra att bemöta. En

rädsla för att uttrycka sig felaktigt och bli missförstådda fanns när de bemötte

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården, vilket ledde till en

otrygghet. Liknande resultat fann Reed och Fitzgerald (2005) som lyfte att det

fanns en rädsla för att vara orsaken till problemen som patienterna upplevde i sin

vård. Forskning har även visat att patienter med psykisk ohälsa kunde upplevas

som oberäkneliga och våldsbenägna (Clarke et al., 2014; Poggenpoel et al., 2011;

Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). Det skapade en

osäkerhet hos vårdpersonalen som utvecklade ett undvikande beteende (Peckover

& Chidlaw, 2007), vilket ledde till en  distans mellan sjuksköterska och patient.

Vår litteraturöversikt visade att murar byggdes när sjuksköterskor kände sig

osäkra och sårbara i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Upplevelsen av

mötet mellan människor är av stor vikt för vårdrelationen och kan beskrivas
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genom närhetsetiken. En teori som är framträdande inom närhetsetiken är Bubers

“jag-du”-relation (Sandman & Kjellström, 2018). Buber (1994, 1997) påstår att

bibehålla en distans i mötet med patienter kunde leda till att mötet uppfattades

som stelt samt saknade empati och medmänsklighet. Det kan jämföras med

Halldórsdóttirs samspelsteori om att bygga murar i vårdrelationen (1996). När

murar byggdes ökade distansen mellan sjuksköterska och patient. För en god

vårdrelation ska patienten ses som en individ med individuella behov som kan

förändras beroende på situationen, detta skriver Sandman och Kjellström (2018)

när de beskriver närhetsetiken. Patientens behov är det som styr vilken relation

som ska upprättas. En subjektiv “jag-du”-relation när patienten önskar mer distans

kan upplevas som ett övergrepp medan en objektiv “jag-det”-relation, när

patienten önskar en närmare kontakt, kan upplevas som kränkande (Sandman &

Kjellström, 2018). Höga krav ställs på sjuksköterskor när de förväntas känna av

vilken relation patienten önskar. Trots att sjuksköterskor har goda intentioner när

de bemöter patienter finns risken att bli missförstådd och avvisad. Det är något

sjuksköterskor behöver acceptera för att kunna ge en respektfull vård.

Vems är ansvaret?

Sjuksköterskor i den somatiska vården avsäger sig ansvaret att bemöta sina

patienters psykiska ohälsa. I resultatet framkom det att sjuksköterskor i den

somatiska vården inte ansåg att psykisk ohälsa tillhörde deras ansvarsområde.

Sjuksköterskorna upplevde att patienter som inte ville ta emot vård kunde bli

otrevliga och vara otacksamma för den hjälp de erbjöds. Även en frustration i att

patienterna inte ville bli hjälpta och kom tillbaka till sjukhuset igen strax efter att

de blivit utskrivna. Resultatet bekräftas av Reed och Fitzgerald (2005) som i sin

studie beskrev det sjuksköterskor inte upplevde att psykisk ohälsa tillhörde deras

ansvarsområde och att de inte ville vårda dessa patienter, vilket är i enlighet med

vårt resultat. Orsaken beskrevs vara negativ respons från patienter när

sjuksköterskorna försökte hjälpa dem (Reed & Fitzgerald, 2005).

I vår litteraturöversikt framkom det även att vissa sjuksköterskor hade ett

undvikande beteende och saknade empati för patienter med psykisk ohälsa.

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



26 (45)

Sjuksköterskorna beskrev en ovilja att vårda dessa patienter. För en sjuksköterska

är det inte etiskt försvarbart att välja vilka patienter som ska få vård. FN (2015)

beskriver att alla människor har rätt till vård på lika villkor och enligt HSL (2016)

ska vård ska ges med respekt för individens värdighet. Även International Council

of Nurses [ICN] menar att sjuksköterskor har ett ansvar att ha ett etiskt

förhållningssätt (SSF, 2014) som förbättrar möjligheterna till ett bra bemötande.

Kunskap och utbildning bygger broar

Sjuksköterskor efterfrågar utbildning och kunskap för att kunna utveckla sitt sätt

att bemöta patienter med psykisk ohälsa. Glädjande nog visade resultatet att

många sjuksköterskor ville bli bättre på att bemöta sina patienter. Sjuksköterskor

ville öka sin kunskap och bli bättre på att bemöta patienter med psykisk ohälsa

inom den somatiska vården. Sjuksköterskorna ville öka sin medvetenhet och lära

sig mer om dessa patienter och deras tillstånd. De önskade att de skulle få mer

träning i form av simuleringsövningar för att kunna utveckla sitt arbete samt mer

tid att samtala med patienterna. Allt för att kunna ta hand om patienterna och

skapa en god vårdrelation. Forskning visade att sjuksköterskor hade en önskan om

att få mer kunskap i hur de skulle bemöta patienter med psykisk ohälsa (Bowden

et al., 2021; Hildebrandt & Marcolan, 2016; Peckover & Chidlaw, 2007; Ryan et

al., 2021). Ett bra bemötande gav patienten en bättre upplevelse i samband med

vårdtillfället och underlättade när en vårdrelation skulle byggas (Lundberg et al.,

2020). Första intrycket kunde vara avgörande för hur hela mötet uppfattades

(Hemberg & Lipponen, 2017). En sjuksköterska som hade en positiv inställning

och ett varmt bemötande ingav trygghet till patienten (Holopainen et al., 2019).

Vår litteraturöversikt visar att sjuksköterskor som tog vara på tillfällen att öppna

upp till samtal stärkte vårdrelationen till patienten. Tidigare forskning visat att när

sjuksköterskor gick in i mötet förutsättningslöst och utan att vara dömande

upplevde patienterna att de vågade öppna upp och lita på sjuksköterskorna

(Vanderwalle et al., 2021). Det gjorde att patienterna kände sig sedda och viktiga,

vilket bidrog till ett möte som uppfattades som “caring”. Präglades mötet av

ömsesidig respekt och jämställdhet från både sjuksköterska och patient gav det
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förutsättningar för att bygga broar (Halldórsdóttirs, 1996). Relationen påverkades

av vilka som var med i mötet och det var viktigt att arbeta för att bibehålla en god

vårdrelation (Buber, 1994, 1997). Författarna ser ett stort utbildningsbehov för att

göra sjuksköterskor medvetna om vikten av ett gott bemötandet. Vårt resultat

visar att sjuksköterskorna vet vad som behövs för att kunna utveckla bemötandet

och upplevelsen av vården för patienterna. Det är därför viktigt att sjuksköterskor

får möjlighet att delta i utvecklingsarbetet av vården.

Vidare forskning

Trots att det finns forskning på området verkar inte upplevelsen av vården

förbättras, varken ur sjuksköterskans eller patientens perspektiv, vilket indikerar

på att området behöver utforskas vidare. Interventionsstudier där

förbättringsåtgärder prövas hade varit ett sätt att långsiktigt förbättra vården.

Författarna ser ett behov av att ge sjuksköterskor och andra professioner verktyg

så som riktlinjer och handlingsberedskap för att kunna ge vård på lika villkor till

hela befolkningen.

Slutsats
Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att sjuksköterskornas upplevelser

skiljer sig. Vissa undviker att interagera med patienterna. Orsakerna är olika från

person till person. Vissa är rädda att patienterna ska bli utåtagerande, andra känner

att de inte har tid och några upplever till och med att de inte vill. Det är både tids-

och resurskrävande att vårda dessa patienter, tid och resurser som idag inte finns.

Dock finns det sjuksköterskor som har en önskan om att förbättra sitt bemötande

och har flera olika förslag till hur detta ska ske. Eftersom psykisk ohälsa är ett

växande problem så är det något sjuksköterskor behöver ha kompetens att bemöta.

Förhoppningen är att litteraturöversikten bidrar till en ökad förståelse för hur

sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård upplever bemötandet av personer med

psykisk ohälsa. Litteraturöversikten har ökat författarnas förståelse för

sjuksköterskans upplevelse, tillika patientens upplevelse. Genom att belysa
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problematiken kan förbättringsmöjligheter lyftas och göras tydligare, vilket är

grundläggande om en strävar efter förbättring.
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: Cinahl Complete
Datum: 2022-02-03

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med
psykisk ohälsa inom somatisk vård.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Sjuksköterska Nurses MH OR
nurs* [fritext] OR
"registered nurse*" [fritext] OR
"nursing personnel" [fritext]

996 376

2. Psykisk ohälsa Comorbidity MH OR
Mental Health MH OR
Mental Disorders MH OR
"mental illness*" [fritext] OR
"mental health" [fritext] OR
"mental disorder*" [fritext]

281 520

3. Bemötande,
erfarenhet och
kvalitativ
design

Attitude to Mental Illness MH OR
Nurse Attitudes MH OR
Qualitative Studies MH OR
”nurse-patient relationship” [fritext] OR
perspective* [fritext] OR
experience* [fritext] OR
attitud* [fritext] OR
"nurse* attitud*" [fritext] OR
perception* [fritext] OR
"qualitative methods" [fritext] OR
"qualitative stud*" [fritext] OR
"qualitative research" [fritext]

1 031 492

4. Somatisk vård Inpatients MH OR
Hospitals MH OR
"somatic care" [fritext] OR
"general hospital" [fritext]

153 721

S1 AND S2 AND S3 AND S4 953

Begränsningar Publiceringsdatum: 2017–2022
Engelskspråkig
Peer-reviewed

230 4
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Databas: PsycINFO
Datum: 2022-03-08

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med
psykisk ohälsa inom somatisk vård.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Sjuksköterska Nurses MS OR
"Registered Nurse" [fritext] OR
"Nursing Personnel” [fritext]

31 908

2. Psykisk ohälsa Mental Health MS OR
"Mental Hygiene" [fritext] OR
"Health, Mental" [fritext] OR
Comorbidity [fritext] OR
"Mental Disorders" [fritext] OR
“mental illness” [fritext]

659 402

3. Bemötande,
erfarenhet och
kvalitativ design

Qualitative Methods MS OR
Interviews MS OR
Focus Group MS OR
Grounded Theory MS OR
"nurse* attitud*" [fritext] OR
perspective* [fritext] OR
experience* [fritext] OR
attitud* [fritext] OR
"nurse patient relations" [fritext] OR
"Nurse Patient Relationship" [fritext]

1 472 033

4. Somatisk vård Hospitals MS OR
"somatic care" [fritext] OR
"general hospital" [fritext] OR
inpatient [fritext]

164 359

S1 AND S2 AND S3 AND S4 709

Begränsningar Publiceringsdatum: 2017–2022
Engelskspråkig
Peer-reviewed

153 3
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Databas: PubMed
Datum: 2022-03-15

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk
ohälsa inom somatisk vård.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Sjuksköterska Nurses [Mesh term] OR
"Nursing Staff" [Mesh term] OR
Nursing Personnel [All fields] OR
Registered Nurse [All fields] OR
Nurs* [All fields]

1 057 711

2. Psykisk ohälsa "Mental Health" [Mesh term] OR
"Mental Disorders" [Mesh term] OR
"Comorbidity" [Mesh term] OR
mental illness [All fields] OR
Comorbidity [All fields]

1 646 946

3. Bemötande,
erfarenhet

"Nurse-Patient Relations" [Mesh term] OR
"Attitude to Health" [Mesh term] OR
"nurse* attitud*" [All fields] OR
experience* [All fields] OR
attitud* [All fields] OR
"nurse patient relations" [All fields] OR
"Nurse Patient Relationship" [All fields]

489 901

4. Kvalitativ design "Qualitative Research" [Mesh term] OR
"Grounded Theory"[Mesh term] OR
Qualitative Methods [All fields] OR
Interviews [All fields]

419 662

5. Somatisk vård "Hospitals" [Mesh term] OR
"Hospitals, Rural" [Mesh term] OR
"Hospitals, General" [Mesh term] OR
"Inpatients" [Mesh term] OR
Hospitals [All fields] OR
somatic care [All fields] OR
somatic* [All fields] OR
general hospital [All fields]

6 192 790

6. Covid- 19 COVID-19" [Mesh term] 145 793

S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5
NOT S6

1 012

Begränsningar Publiceringsdatum: 2017–2022
Engelskspråkig
Adult: 19+ years

201 4*

*2st dubbletter identifierades
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Bilaga 2. Artikelöversikt

Författare, Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Aebi, N. J. et al.
A qualitative study to
investigate Swiss hospital
personnel’s perceived
importance of and
experiences with patient’s
mental– somatic
multimorbidities
Schweiz, 2021

Syftet var att
undersöka
vårdpersonals
upplevda
betydelse och
erfarenhet av
personer med
psykisk- och
somatisk
samsjuklighet på
sjukhus i Schweiz.

Ändamålsenligt urval
Datainsamling gjordes på olika
sjukhus i Schweiz.
18 deltagare, varav 8 läkare (8
kvinnor & 2 män) och 10
sjuksköterskor (5 kvinnor & 3
män).
Ink.- och exkl.krit. redovisas ej.
Inget bortfall redovisas
Semistrukturerad intervju

Februari-maj 2020.
Intervjuerna genomfördes på
personens arbetsplats i en lugn
miljö, tidsåtgång 15–46 minuter.
Intervjuerna spelades in,
transkriberades och kodades i
NVivo 12.
Induktiv analys och ramanalys
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Huvudfynden var att
sjuksköterskorna upplever att
bemötandet är annorlunda än vad de
lärt sig under utbildningen. Att
bemöta patienter med psykisk ohälsa
var krävande och de krävde tid och
resurser. Bemötandet blir enklare om
en har mer förståelse för patienten,
vilket de får av mer utbildning och
träning i ämnet.
Citat redovisas.

Tillförlitlighet stärks då
resultatet svarar på syftet.
Verifierbarhet sänks då
metoden är svagt beskriven.
Pålitligheten sänks då endast en
person analyserat resultatet, att
ingen förförståelse redovisas
samt att intervjutiden är kort.
Överförbarheten sänks då
kontexten är svagt beskriven
samt att abstraktionsnivån anses
vara något hög.

Beks, H. et al.
'When you're it': A
qualitative study exploring
the rural nurse experience
of managing acute mental
health presentations.
Australien, 2020.

Utforska
sjuksköterskor på
landsbygdens
erfarenhet av att
hantera akut
psykisk ohälsa i
en akutkontext.

Ändamålsenligt urval.
Inklusionskriterier: leg.
sjuksköterska, anställd på
akutmottagning/närakut på de
aktuella sjukhusen. 13
sjuksköterskor som passade
inklusionskriterierna gav
samtycke till att delta. Alla var
kvinnor över 25 år, med olika lång
erfarenhet som sjuksköterskor.
Exklusionskriterier:
sjuksköterskestudenter.
Ett frågeformulär samt
semistrukturerade intervjuer.

Brev skickades ut som inbjudan
till att delta i studien skickades ut
till enhetschef som ordnade
intervjuerna. Intervjuguide
användes vid intervjutillfällena.
Intervjuerna varade mellan 18–45
minuter.
Intervjuerna spelades in,
transkriberades och kodades i
NVivo.
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Denna studie mynnade ut i 4 teman
(översatt till svenska); vi är
frontlinjen, vi gör vårt bästa för att ge
vård, komplexiteten av att navigera i
”systemet” och tänka på förändring.
De beskrev begränsade resurser och
kunskaper som försvårade
bemötandet. Det fanns en rädsla för
att säga och göra fel, och att det
förvärrade situationen för patienten.
En frustration upplevdes för att de
inte kunde bidra med den vård
patienten krävde, både på grund av
tids-, kunskaps- och resursbrist.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
resultatet svarar på syftet.
Verifierbarheten stärks då
metoden anses väl beskriven.
Pålitligheten stärks då analysen
är väl beskriven samt
genomförd av alla tre forskare.
Pålitligheten sänks då
förförståelse är ej beskriven
samt kort intervjutid.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven samt
att abstraktionsnivå anses vara
medel.
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Brunero, S. et al.
Categorising Patients
Mental Illness by Medical
Surgical Nurses in the
General Hospital Ward: A
Focus Group Study
Australien, 2017

Syftet var att få
insikt i medicin-
kirurgiska
sjuksköterskors
process för att
kategorisera
psykisk ohälsa på
allmänsjukhus.

Ändamålsenligt urval.
Datainsamling skedde på ett
sjukhus i Australien.
16 deltagare, varav 11 kvinnor. 10
jobbade på kirurgisk avdelning
och 6 på en infektionsavdelning.
Inklusionskriterier var
sjuksköterskor med direkt
patientkontakt och de som beskrev
sig själva som i första hand
medicinsk eller kirurgisk
sjuksköterska utan betydande
erfarenhet av psykisk hälsa.
Inget bortfall redovisas.
Semi-strukturerade intervjuer i
fokusgrupp.

November, 2014.
Data samlades in i fokusgrupper
där breda frågor ställdes för att
skapa en diskussion.
Fokusgruppen varade cirka 60
minuter.
Diskussionerna i fokusgruppen
spelades in och transkriberades i
flera omgångar av författarna.
Diskursanalys.
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Patienterna delades upp i fyra
kategorier; de hanterbara, de
oförutsägbara, de känsliga och de
farliga. En tveksamhet till hur de
skulle bemöta patienterna fanns. De
var rädda att säga fel saker, att
patienterna var oförutsägbara och att
de skulle bli våldsamma. De
upplevde att de krävdes mycket
kompetens och engagemang för ett
gott bemötande.
Citat från fokusgrupp redovisas.

Tillförlitlighet anses vara god
då studien svarar på syftet.
Verifierbarhet stärks då
metoden är väl beskriven.
Pålitligheten stärks då alla
författare deltog i analysen samt
att förförståelse redovisas.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven samt
att abstraktionsnivån anses vara
medel.

Chou, H.J., & Tseng, K.Y.
The Experience of
Emergency Nurses Caring
for Patients with Mental
Illness: A Qualitative
Study
Taiwan, 2020

Syftet med studien
var att utforska
sjuksköterskors
upplevelse av att
vårda patienter
med psykisk
ohälsa på en
akutmottagning.

Ändamålsenligt urval
Datainsamling skedde på en
akutmottagning i centrala Taiwan.
17 deltagare varav 13 kvinnor.
Inklusionskriterier: taiwanesisk
sjuksköterska med giltig licens
som var >20 år, minst ett års
erfarenhet av akutmottagning i
Taiwan, praktisk erfarenhet av att
vårda psykiatriska patienter i det
akuta skedet, samtyckte till
medverkan, kunna tala kinesiska.
Inget bortfall redovisas.
Semistrukturerad intervju.

Tidpunkt för datainsamling
saknas.
Intervjuerna genomfördes i
oberoende, tyst, privat miljö.
Intervjutid 60 minuter.
Intervjuerna spelades in och
transkriberades.
Induktiv analys
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Sjuksköterskorna i denna artikel
upplevde att deras erfarenheter från
tidigare och fördomar påverkade dem
negativt i mötet med patienter med
psykisk ohälsa. Ofta kände
sjuksköterskorna att de inte kunde
lita på eller att de blev orättvist
behandlade av patienten.
Sjuksköterskorna önskade mer
kunskap om psykiatriska sjukdomar
och tillstånd och att de behövde mer
tid för att ta vårda dessa patienter
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
studien svarar på syftet
Verifierbarheten sänks då
metoden är något svagt
beskriven men stärks av att
intervjufrågor redovisas.
Pålitligheten stärks av en väl
redovisad analys men sänks av
att förförståelse saknas.
Överförbarheten sänks då
kontexten är svagt beskriven
samt att abstraktionsnivån anses
vara lägre än medel.
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Foye, U. et al.
“Somebody else’s
business”: the challenge of
caring for patients with
mental health problems on
medical and surgical
wards.
England, 2020.

Syftet var att
utforska
personalens
upplevelser av att
vårda personer
med psykisk
ohälsa.

Ändamålsenligt urval, med
“self-selection”. En forskare
använde snöbollsurval.
Data samlades in i ett stort
storstadssjukhus i England
(“major trauma centre”).
30 deltagare. Olika professioner,
men delar som är relevanta för
denna översikt
(sjuksköterskeperspektivet) har
valts ut.
Inklusionskriterier: Arbeta vid
aktuella vårdavdelningar.
Semistrukturerade intervjuer.

Datainsamlingsmetod var
intervjuer, 17 enskilda, 2
fokusgrupper (10 och 3).
Intervjuerna ägde rum i ett avskilt
kontor på avdelningen och hade
1h15min resp 2h avsatt.
Intervjuerna spelades in och
transkriberades av en av
forskarna.
Tematisk analys med kodning.
Etiskt övervägande finns.
Godkännande från etisk nämnd
krävdes ej. Samtycke till
publicering erhålls.

Studien resulterade i teman på 3
nivåer; macro (samhällsnivå), meso
(organisationsnivå) och micro
(avdelningsnivå).
Deltagarna beskrev hur de saknade
ett tydligt ledarskap som kunde bidra
med förbättringar i vården.
Avdelningskulturen var avvisade mot
psykisk ohälsa. De arbeta endast med
halsen och nedåt sa de. De saknade
förberedelse för den typen av arbete.
För att skydda sig själva tog de
avstånd från dessa patienter. Det
kände som de var känslomässigt
överväldigande.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks av att
resultatet svarar på syftet.
Verifierbarheten stärks av en
väl beskriven metod.
Pålitligheten stärks genom väl
utförd analys där alla forskare
deltagit. Sänks då förförståelsen
ej är redovisad.
Överförbarheten stärks av en
väl beskriven kontext samt att
abstraktionsnivå anses vara
medel.

Horner, G. et al.
“You’re kind of at war
with yourself as a
nurse”: Perspectives of
inpatient nurses on
treating people who
present with a comorbid
opioid use disorder
USA, 2019

Syftet med studien
var att bedöma
inställning,
uppfattning och
utbildningsbehov
hos sjuksköterskor
i slutenvården
som tar hand om
patienter som
missbrukar
opioider.

Snöbollsurval
Tufts Medical Center,
22 deltagare, 16 kvinnor och 6
män.
Inklusions- och exklusionskriterier
nämns ej.
Inget bortfall.
Semistrukturerad intervju

Datainsamlingen genomfördes
från april till september 2017.
Intervjuerna gjordes i ett avskilt
rum på sjukhuset och varade
15–30 minuter
Intervjuerna spelades in för att
sedan transkriberas.
Inspelningarna avidentifierades.
Tematisk innehållsanalys.
Studien och studiens material var
godkänt av Executive Director of
the Center of Excellence for
Nursing Research and Innovations
(JC)

Sex teman identifierades; stigma,
bedöma och behandla smärta, känsla
av utmattning, kommunikation
mellan vårdgivare, trygghet och
säkerhet samt möjlighet för
förändring. Det fanns en rädsla och
ångest hos sjuksköterskan i mötet
med patienten med psykisk ohälsa.
Den berodde dels på att patienterna
kunde vara benägna till att bli
våldsamma. Det fanns ett etiskt
dilemma i att gynna en patients
missbruk när de behandlade smärta.
Bättre bemötande vid mer kunskap.
Citat redovisas.

Studien svarar tydligt på syftet
och resultatet stärks av att citat
från intervjuer är redovisade
vilket stärker tillförlitligheten.
Verifierbarhet sänks då
metoden är något svagt
utskriven.
Pålitlighet sänks då det inte
framgår vilka som deltagit i
analysen, att ingen förförståelse
redovisas samt att intervjutiden
är kort.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven samt
att abstraktionsnivån anses vara
medel.
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Janlöv, A. C. et al.
Mental ill-health among
adult patients at healthcare
centres in Sweden: district
nurses experiences
Sverige, 2017

Syftet med denna
studie var att
utforska
distriktssköterskor
s erfarenhet av att
möta och hantera
psykisk ohälsa
bland vuxna
patienter på
vårdcentraler.

Ändamålsenligt urval
Datainsamling skedde på 6 olika
vårdcentraler i södra Sverige.
10 deltagare, alla var kvinnor.
Inklusionskriterier var
distriktssjuksköterska som hade
mer än tre års arbetserfarenhet av
vårdcentral.
Inget bortfall redovisas
Semistrukturerad intervju

Oktober till december 2013
Data samlades in på
distriktssjuksköterskans
arbetsplats. Intervjuerna varade
mellan 40–60 minuter
Intervjuerna genomfördes enskilt,
spelades in och transkriberades.
Induktiv analys
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Tre teman identifierades; det fanns
inte tid att bemöta psykisk ohälsa hos
patienterna, osäkerhet och rädsla för
att göra fel i mötet med patienterna
och att de upplevde möten med dessa
patienter som stressigt. Deltagarna
beskrev att det krävs både formell
och informell kompetens för att
bemöta dessa patienter. En osäkerhet
fanns om hur en bäst skulle hantera
och vårda dessa. Det fanns lite tid
och för få specialister för att vården
skulle vara optimal.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
studien svarar väl på syftet.
Verifierbarheten stärks då
metoden är väl beskriven.
Pålitligheten stärks då
analysprocessen är väl
beskriven men sänks av att
förförståelse ej redovisas.
Överförbarheten stärks av att
kontexten är väl beskriven, men
sänks då abstraktionsnivån
anses vara lägre.

Ordan, R. et al.
Nurses’ professional
stigma and attitudes
towards postpartum
women with severe mental
illness
Israel, 2017

Syftet var att
undersöka stigma
och attityder
gentemot kvinnor
med allvarlig
psykisk ohälsas
föräldraskap på en
post-partum
avdelning och
sambandet mellan
sjuksköterskors
attityd och
omvårdnadsinsats
er för att främja
moderskap.

Ändamålsenligt urval
Data samlades in på fem
Post-partum-avdelningar på två
sjukhus i Israel.
61 deltagare.
Inklusionskriterier var legitimerad
sjuksköterska som arbetade på
BB-avdelning.
Inget bortfall redovisas
Datainsamling via frågeformulär.

Tidpunkt för datainsamling
uppges ej.
Den kvalitativa datan samlades in
skriftligen via öppna frågor i ett
frågeformulär.
Den kvalitativa datan analyserades
och kodades av författarna.
Kategorier och teman
identifierades.
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Tre teman identifierades; etiska
dilemman, minskad självsäkerhet och
osäkerhet i hur patienter skulle
bemötas. Det fanns ett stigma mot
personer med psykisk ohälsa och
deras föräldraskap. Stigmat ledde till
att sjuksköterskorna undvek delar av
sitt arbete med dessa patienter.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
studien svarar på syftet.
Verifierbarheten sänks då
metoden är svagt beskriven.
Pålitligheten stärks då alla
författare deltagit i analysen
samt att förförståelsen
redovisas.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven, men
sänks då abstraktionsnivån
anses vara låg.
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Pereira, L. P. et. al.
Care for people with
psychiatric comorbidity in
a general emergency unit:
vision of the nurses.
Brasilien, 2019.

Syftet är att
analysera
svårigheterna som
sjuksköterskor
möter när det
vårdar personer
med psykiatrisk
samsjuklighet på
en allmän
akutmottagning
och deras förslag
för att förbättra
vården för dessa
patienter.

Ändamålsenligt urval.:
Data samlades in på ett allmänt
sjukhus i södra Brasilien.
12 sjuksköterskor, varav 10
kvinnor.
Inklusionskriterier: anställda av
sjukhuset och arbetade på
akutmottagningen.
Exklusionskriterier: sjukskrivning
och semester.
Bortfall ej beskrivet.
Semistrukturerade intervjuer.

Data samlades in juli-september
2016.
Intervjuer som genomsnitt var 20
min långa, genomfördes i ett
avskilt rum bokat på avdelningen.
Intervjuerna spelades in och
transkriberades.
Innehållsanalys genomfördes i tre
steg, 1 - lästes snabbt igenom, 2 -
kodning, 3 - tolkning av
materialet.
Etiskt godkännande och etiskt
övervägande finns.

Resultatet delades in i två
huvudkategorier (översatt till
svenska); svårigheter som
sjuksköterskor möter när de vårdar
patienter med psykiatrisk
samsjuklighet och sjuksköterskornas
förslag i hur de ska förbättra vården
för personer med psykiatrisk
samsjuklighet.
De upplevde att kunskapsbrist var
den främsta orsaken till svårigheter i
mötet mellan sjuksköterska och
patient. Även att de inte var
tillräckligt förberedda personligen för
patienter med dessa besvär.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
resultatet svarar på syftet.
Verifierbarheten stärks då
metoden är väl beskriven.
Pålitligheten sänks något då det
ej är beskrivet vilka forskare
som gjort analysen, att
förförståelsen ej redovisas samt
att intervjutiden är något kort.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven samt
att abstraktionsnivån anses vara
medel.

Østervang, C. et al.
Experiences of nursing
care for patients who
self‐harm and suggestions
for future practices: The
perspectives of emergency
care nurses.
Danmark, 2022.

Syftet var att
utforska
sjuksköterskornas
upplevelse av att
vårda vuxna efter
självskada inlagda
på
akutmottagningen
och få förslag på
framtida
arbetssätt.

Ändamålsenligt urval.
Data samlades in på ett sjukhus i
södra Danmark.
10 deltagare, varav 9 kvinnor.
Inklusionskriterier: arbeta minst 6
månader på akutmottagningen på
aktuellt sjukhus, ha kompetens att
arbeta på den avdelning dit
patienter som självskadar vårdas.
8 i bortfall.
Semistrukturerade intervjuer.

Data samlades in februari-mars
2020 (7) och januari
2021(3)(fördröjt på grund av
Covid-19).
Intervjuerna genomfördes i ett
avskilt ostört rum på
akutmottagningen och tog 35–60
min. De spelades in och
transkriberades.
En sex-stegs fenomenologisk
analysmetod användes.
Etiskt övervägande finns.
Godkännande från etisk nämnd
krävdes ej.

3 huvudteman bildades (översatt till
svenska); vikten av kompetens vid
bildades av vårdrelation i den akuta
fasen, akut vård ur det biomedicinska
perspektivet samt idéer för
förbättring av framtiden.
Tidsbristen gjorde att vården blev
mer krävande. Ett undvikande fanns
när sjuksköterskorna inte visst om de
hade tillräckligt med tid för att
lyssna. De upplevde att de inte hade
tillräckligt med kompetens för att
möta dessa personer på bästa sätt och
att de kunde förvärra deras mående.
Citat redovisas.

Tillförlitligheten stärks då
resultatet svarar på syftet.
Verifierbarheten stärks då
metoden är väl beskriven.
Pålitligheten stärks då alla
forskare deltagit i
analysprocessen samt att
förförståelsen redovisats.
Överförbarheten stärks då
kontexten är väl beskriven.
Abstraktionsnivån anses vara
lägre, vilket sänker
överförbarheten.
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