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Sammanfattning  

Bakgrund: Sjuksköterskor möter i sitt arbete patienter med psykisk ohälsa, oavsett 

inom vilket område de arbetar. Sjuksköterskor som möter personer med psykisk 

ohälsa har en betydande roll i att utforma omvårdnaden så att den passar patientens 

behov. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Metod: Metoden som används är en 

litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Visar att sjuksköterskor 

upplever känslor som rädsla, osäkerhet, och oro när de vårdar patienter med psykisk 

ohälsa. Resultatet resulterade i tre kategorier; Bristande kunskap, rädsla för våld 

och aggressivt och ej ändamålsenlig miljö. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att 

deras otillräckliga kunskaper och arbetsmiljön påverkade deras upplevelser av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Sjuksköterskorna kände sig 

otrygga i vården och att deras kunskaper på området inte räckte till för att ge 

patienterna den vård de har rätt till. 
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Background: In their work, nurses meet patients with mental illness, regardless of 

the area in which they work. Nurses who meet people with mental illness have a 

significant role in designing nursing to suit the patient's needs. Aim: To shed light 

on nurses' experiences of caring for patients with mental illness in round-the-clock 

care. Method: The method used is a literature review of qualitative articles. 

Results: Shows that nurses experience emotions such as fear, insecurity, and 

anxiety when caring for patients with mental illness. The results resulted in three 

categories; experiences of lack of knowledge, experience of inappropriate 

environment and fear of violence and aggression. Conclusion: The nurses felt that 

their insufficient knowledge, their previous experiences, and the work environment 

affected their experiences of caring for patients with mental illness health in round-

the-clock care. The nurses felt insecure in the care and that their knowledge in the 

field was not enough to give the patients the care they are entitled to. 

Keywords  

Nurses, care, experience, mental illness, round-the-clock care 

  



 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       4 

Innehåll 
  

Bakgrund ……………………………………………………………………………….5 

Syfte …………………………………………………………………………………..8 

Metod …………………………………………………………………………………..8 

Design 8 

Sökvägar och urval 8 

Granskning och analys ………………………………………………………………9 

Etiska överväganden ………………………………………………………………10 

Förförståelse ………………………………………………………………………..11 

Resultat ……………………………………………………………………………….11 

  

upplevelser av bristande kunskap 1 ………………………………………………..12 

 Rädsla för våld och aggressivitet  2               ….…………………………………… 13 

 Ej ändmålsenlig miljö 3 …………………………………………….15 

  

Diskussion ………………………………………………………………………….16 

Metoddiskussion ………………………………………………………………….16 

Resultatdiskussion ………………………………………………………………18 

Slutsats ………………………………………………………………………………21 

Referenser ……………………………………………………………………………22 

Bilaga 1. Sökschema ………………………………………………………….27 

Bilaga 2.Sökschema ………………………………………………………….28 

Bilaga 3. Artikelöversikt (kvalitativ) ………………………………………….30 

 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       5 

 

Bakgrund 
Hälsa och ohälsa 

Hälsa definieras som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet (WHO, 1948). Hälsa 

och ohälsa kan inte skiljas åt, men de kan komplettera varandra. Hopp och tro på 

en bättre framtid är också avgörande för att en person ska uppleva hälsa (Willman, 

2014). Det kan vara svårt att uppleva hälsa om livet saknar mening och innehåll 

(Friberg, 2014). Det är viktigt som vårdgivare att förstå hur ohälsa och sjukdom 

påverkar individens liv. Att uppleva ohälsa behöver inte vara något man ser utifrån 

ett blodprov eller en röntgen, utan det är viktigt att kunna förstå patientens känsla 

av sin situation genom att som vårdpersonal vara lyhörd och lyssna på patienten 

(Ekebergh, 2015). 

 

Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är psykisk ohälsa vanligt förekommande. Det 

har visat sig att en av fem individer lider av psykisk ohälsa. Det har också visat sig 

vara vanligare med psykisk ohälsa hos kvinnor än hos män. I statistik över individer 

mellan 16 och 84 år uppgav 16 procent att de hade någon form av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innebär delvis självrapporterad psykisk 

ohälsa, som depression eller ångest. Det kan också vara psykiska diagnoser som 

behandlas av hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). Synen på psykisk 

sjukdom och ny kunskap kring de olika psykiska diagnoserna har förändrat vården. 

Individer som drabbats av psykisk sjukdom behandlades tidigare utifrån sin 

sjukdom i stället för att ses som en hel människa. De fick inte vara delaktiga i sin 

vård och ofta inte heller föra sin egen talan i olika frågor. Detta förekommer även i 

dag inom heldygnsvård även om det är sällsynt. Vårdpersonalen ska sträva efter att 

vara som en representant för patienten. Ibland finns det en tendens att vårdpersonal 

tar över patientens självbestämmande, särskilt när omvårdnaden inte får det resultat 
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som är tänkt (Lilja & Hellzén, 2010). Patienterna ses ofta som farliga och blir 

stigmatiserade. Detta kan i sin tur leda till en social isolering och en försämrad 

livskvalitet som i sin tur kan leda till ett missbruk (Björkman et al., 2008). Enligt 

WHO definieras psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje 

individ kan inse sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta 

produktivt och bidra till det samhälle hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte 

detsamma som frånvaro av psykisk ohälsa och det innehåller individens egna 

upplevelser och individens relationer och de sociala sammanhang som hen lever i 

(WHO, 2016). 

 

Sjuksköterskans roll 

En sjuksköterska har ett ansvar för att ge god hälso- och sjukvård på lika villkor för 

alla patienter oavsett handikapp eller diagnos. Det finns också ett ansvar för att den 

enskilda patienten får den vård och den information som hen behöver för att vara 

delaktig i sin egen vård (International Council of Nurses, 2014). Vidare ska 

sjuksköterskan även visa respekt, vara lyhörd och visa medkänsla för patienten. Just 

det goda mötet är viktigt i arbetet med patienter med en psykiatrisk diagnos 

(Foldemo, 2014). Foldemo (2014) menar att ett gott möte mellan patienter och 

sjuksköterska ska vara konstruktivt. Mötet bygger på ömsesidig respekt för 

varandras kompetenser, vilket innebär patientens egna kunskaper om sin hälsa och 

sjuksköterskans allmänna kunskaper och yrkeserfarenhet. Det är relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten som spelar en viktig roll i kvaliteten för vården. Det 

är också viktigt att sjuksköterskan tar sig tid för patienten och har uppmärksamheten 

riktad mot patienten (Johansson & Eklund, 2003). Den specifika omvårdnaden 

inom psykiatrin kräver att vården riktar sig mot en individs upplevelser av hälsa 

oavsett diagnos. Omvårdnadsåtgärderna är en process där sjuksköterskan 

gemensamt med patienten gör en bedömning, planering och tar fram åtgärder för 

att komma åt de problem som lett fram till den psykiska ohälsan hos patienten 

(Schröder et al., 2007). Vidare står det även i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor inom den psykiatriska vården att sjuksköterskan har en viktig roll 

att kunna utforma vården utifrån patientens unika behov. Detta innebär att hen ska 
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arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se både patienten och dennes närstående i 

den situation som är aktuell. Sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och 

medverka till att alla patientens resurser tas till vara (Psykiatriska riksföreningen & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Heldygnsvård innebär att patienten är inlagd 

på sjukhus och får vård dygnet runt (Nationalencyklopedin, 2022). 

 

Personcentrerad vård 

Att vårda kan innebära att se hela människan och situationen. Att vårda handlar 

alltså inte bara om att hjälpa patienten utifrån ett medicinskt perspektiv. Det är 

också viktigt att se patientens livsvärld och utforma omvårdnaden efter detta 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Personcentrerad vård kan beskrivas som ett etiskt 

förhållningssätt som syftar till att synliggöra hela människan i alla delar av vården. 

Inom personcentrerad vård tas inte endast hänsyn till fysiska behov, utan de 

existentiella, andliga, sociala och psykiska behoven är lika viktiga (Friberg & 

Öhlén, 2014). Personcentrerad vård innebär en god omvårdnad utifrån en 

humanistisk grund som utgår från individens perspektiv. Att utföra personcentrerad 

vård innebär att identifiera och stödja personens behov och styrkor, ge stöd till 

personen att fatta egna beslut, respektera individualitet och bekräfta personens 

personlighet (Edvardsson, 2010).  

Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom och vårdbördan har de senaste åren lett till 

ökad sjukskrivning för depression, ångest och stressyndrom 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Björkman et al. (2008) menar att sjuksköterskor 

anser det svårare att samtala med patienter som har en psykiatrisk diagnos än med 

patienter som inte har det. Denna negativa attityd hos sjuksköterskor handlar om att 

de har en förutfattad mening om att de psykiatriska patienterna var farliga, 

obehagliga och svåra att arbeta med på ett kvalitativt sätt (Björkman et al. 2008). 

De ansåg därför att dessa patienter var mer krävande. Det är därför denna 

litteraturstudie kommer att fokusera på sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med psykisk ohälsa. Förhoppningsvis kan studien bidra till ökad förståelse 

och kunskap om hur det är att vårda personer med psykisk ohälsa. 
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Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskor upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa inom heldygnsvård. 

 

Metod 

Design 

Studiedesignen är en allmän litteraturstudie som baserats på kvalitativa artiklar. 

Litteraturstudie innebär att söka, granska och sammanställa information utifrån ett 

valt syfte och görs för att skapa en hel och ny bild i ett ämne (Polit & Beck, 2019).  

Avsikten med en litteraturstudie är att kunna skapa en djup förståelse om det valda 

området på ett vetenskapligt sätt (Friberg, 2016). 

 

Sökvägar och urval 

Pilotsökning genomfördes i både PubMed och databasen Cinahl Complete för att 

få en bild av vilken forskning som är direkt relaterad till syftet. Databasen Cinahl 

Complete innehåller olika artiklar om omvårdnad och medicin inom hälso-och 

sjukvård (Karlsson, 2017). De centrala begreppen i syftet var sjuksköterskor, vårda, 

upplevelse, psykiska sjukdomar och heldygnsvård. Med hjälp av Svensk MeSH 

översattes begreppen till engelska och lämpliga synonymer hittades också. I 

sökningen användes sökord. Dessa sökord bestod både av ämnesord från databasen 

och fritextord exempelvis, Psychical, experience, attitude, och qualitative study (se 

bilaga 1). Ämnesord används för att få fler artiklar som är relaterade till studiens 

syfte (Karlsson, 2017). Synonymer användes i varje sökblock för att få mer 

relevanta artiklar och kombinerades med booleska operatorer “And” och ”OR”. 

”OR” mellan olika sökblock och i sista sökning använd författaren operatören 

”AND” för att ge sökningen mer specifika sökträffar (Karlsson, 2017). 
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Fritextformat och citattecken användes vid frassökning på ”qualitative study” i 

sökning, för att hålla ihop orden och fånga flera artiklar (Karlsson, 2017). Även 

trunkering användes på en del ord för att få med flera av ordets böjningsformer. 

Trunkering möjliggjorde vidare träff på sökord (Karlsson, 2017). Inga 

exklusionskriterier kommer att användas vid sökningar, men inklusionskriterierna 

kommer att begränsas så att alla artiklar skulle vara på engelska, forskningsartikel, 

och genomgått så kallat peer-review och publicerade mellan 2000-2021. För 

PubMed sökning användes de centrala begreppen i syftet är sjuksköterskor, vårda, 

upplevelse, psykiska sjukdomar och heldygnsvård. Med hjälp av Svensk MeSH 

översattes begreppen till engelska och lämpliga synonymer hittades också. 

Inklusionskriterierna kommer att begränsas så att alla artiklar ska vara på engelska. 

Resultaten efter avgränsning blev 351 artiklar i Cinahl och 170 i PupMed. Utvalda 

artiklar är 9 från PubMed och databasen Cinahl Complete (Bilaga 1 och 2). I 

sökningarna används booleska operatorer OR och AND för att utföra en specifik 

sökning. Därefter används "AND" mellan varje sökblock för att möjliggöra en 

detaljerad sökningen (Polit & Beck, 2017 & Karlsson, 2017). 

Granskning och analys 

Artiklarna som valts har granskats med hjälp av HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). Textanalysen utfördes enligt Fribergs 

(2017) femstegsmodell. Det första steget var att läsa artiklarna flera gånger för att 

få en uppfattning om vad de handlar om. I det andra steget identifierades de centrala 

delarna av resultatet. Det tredje steg innefattade sammanställning av vardera 

artikels resultat. Detta gjordes för att skapa en överblick över materialet och för att 

lättare kunna analysera resultatet. I det fjärde steget identifierades likheter och 

skillnader mellan de olika artiklarnas resultat, för att kunna göra en egen 

sammanställning av resultatet. I det sista steget sammanfattades och formulerades 

resultatet, och kategorierna skapades (Friberg, 2017). 
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Figur: 1.  Analysprocessen inspirerad av Fribergs femstegsmodell (2017) 

Etiska överväganden 

Forskningsetik är de överväganden som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete. Etiska överväganden genomsyrade hela studien: från val av 

ämne och frågeställning till genomförande och därefter rapportering och spridning 

av resultat. Etiska överväganden bygger på både respekt och jämlikhet och innebär 

att forskaren tar hänsyn till individens integritet och autonomi (Sandman & 

Kjellström, 2013). Forskningsetik handlar om att reflektera över alla de moment 

som genomförs i ett forskningsprojekt eller en studentuppsats och vilka etiska 

aspekter de aktualiserar (Sandman & Kjellström, 2013). Författaren har säkerställt 

att deltagarnas medverkan i artiklarna har genomförts ur ett etiskt synsätt genom att 

granska innehållet i artiklarna med hänsyn till deltagarnas autonomi och mänskliga 

rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). Denna studie uppfyller etiska principer 

genom att författaren har använt sig av artiklar som har genomgått etiskt 

godkännande av en etisk kommitté. Författaren försöker rapportera resultat så 

sanningsenligt som möjligt, inte heller vilseledande eller vinklat (Birkler, 2012). 

Mänskliga rättigheter måste också respekteras, inklusive att allt deltagande i 

forskningsprojekt måste vara frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

processen. Forskning måste vara betydelsefull och leda till ny kunskap som är 

värdefull (Sandman & Kjellström, 2013). 
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Förförståelse 

Under min VFU på psykiatrisk avdelningen kände jag hur tungt det är att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Jag märkte att de flesta som är inlagda där sällan blir 

friska igen eller återhämtar sig från sina sjukdomar. Jag tror att det tar mycket energi 

från vårdpersonalen. Det är därför intressant att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa. 

 
 

Resultat 

Resultatet baserades på nio kvalitativa artiklar. Artiklarna bedömdes svara mot 

litteraturstudiens syfte, vilket var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Studierna var genomförda i 

Sverige (1st), Finland (1st), Turkiet (1st), Sydafrika (3st), USA (1st) och Australien 

(2st). Ungefär hälften av deltagarna hade erfarenhet från psykiatrisk vård och den 

andra hälften hade ingen erfarenhet eller utbildning inom psykiatri. Samtliga 

artiklar hade sitt ursprung i att det är allt fler patienter som inom heldygnsvården 

också har ett eller flera psykiska problem. I litteratursökningen framkom 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa 

 

 

Figur: 2. Resultatöversikt med tre kategorier som belyser sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. 

     
Bristande 
kunskap 

Ej 
ändamålsenl

ig 

miljö 

 

Rädsla för 
våld och 

aggressivitet 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       12 

Bristande kunskap 

Det framkom att det fanns brister i utbildningen, och att det fanns för lite kunskap 

om hur sjuksköterskan ska bemöta patienter med psykisk sjukdom. Bristen på 

erfarenhet och kunskap ledde till en stor osäkerhet kring hur patienterna ska 

bemötas på bästa sätt (Sharrock & Happell, 2006 & Reed & Fitzgerald, 2005). Det 

framkom också att sjuksköterskorna kände sig obekväma i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa och att  patienter med en psykisk ohälsa tog fokus från vården av 

övriga patienter. Vidare strävade sjuksköterskorna efter kompetens för att 

tillhandahålla en bra psykisk vård (Sharrock & Happell, 2006). 

”We did psych at uni but nothing prepares you for it when it´s face-to-face like 

that. We didn´t cover enough … You´ve got to have experience as well.” 

(Sharrock & Happel, 2006, s.12).  

På grund av bristande kunskap om psykisk ohälsa hos dem själva och kollegor 

upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att vårda patienter med psykisk ohälsa 

och att de gärna hade velat fly undan om det var möjligt (Reed & Fitzgerald, 2005 

& Poggenpoel et al., 2011). Det framkom att sjuksköterskor inte  kände sig 

förberedda att möta patienter med psykisk ohälsa, vilket ansågs bero på brister i 

sjuksköterskeutbildningen.  Det var en vanlig uppfattning att sjuksköterskorna inte 

har bra teoretisk kunskap eller praktisk erfarenhet i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa (Zolnierek & Clingerman, 2012). I artiklarna så framkom det också 

att det är just detta som är ett stort problem för sjuksköterskorna. Gemensamt för 

undersökningarna var att sjuksköterskorna, både de med erfarenhet och kunskaper 

inom psykiatrisk vård och respektive de utan kunskaper, ville ha ytterligare 

kunskaper om psykisk ohälsa. På så sätt ansågs bemötandet och vårdnaden 

gentemot patienten bli så bra som möjligt (Kallakorpi et.al, 2018 & Dikobe et al., 

2012).  

“So imagine being me alone and the patient in the room, it is not safe, the person 

is physically aggressive he can hit you with anything and they become so strong, 

they can hit you with a table, they can hit you with anything“( Dikobe, et.al ,2012, 

s.183). 
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Sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa visade sig vara 

mycket varierande och kopplade till de problem som påverkade sjuksköterskors 

förmåga att ge vård. Dessa problem rörde sig om tidsbrist, bristande kunskaper och 

erfarenhet och egna och omgivningens negativa attityder kring personer med en 

psykiatrisk problematik. Det behövdes också stöd i form av fortbildning, tillsyn och 

en dialog mellan samtliga parter, både personal, politiker och med allmänheten 

(Reed & Fitzgerald & 2005 & Kallakorpi et.al, 2018).  

 

Rädsla för våld och aggressivitet 

Flera studier visade att sjuksköterskorna kände rädsla när det handlade om att vårda 

patienter med psykiska ohälsa. Deras rädsla påverkade deras förmåga att ge god 

vård och deras känsla av sårbarhet ledde till att de försökte undvika dessa patienter 

(Mavundla, 2000 & Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna ansåg att deras 

agerande i en våldssituation kunde orsaka skada. Sjuksköterskorna var rädda för att 

bli personligen ansvariga för att de inte lyckades förebygga att en våldsam situation 

har uppstått (Reed & Fitzgerald, 2005). Det fanns dock tillfällen då sjuksköterskor 

inte kunde hantera det våld och aggressiva beteenden, vilket potentiellt kunde leda 

till att sjuksköterskor observerade våld utan att vidta åtgärder. I sådana situationer 

kunde sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar själva bli de primära offren. 

Sådana våldsamma omständigheter orsakades stress, ångest och yrkesmässig 

utbrändhet, vilket lämnade sjuksköterskor med fysiska och psykiska trauman 

(Kargin & Aydin, 2021). Sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin uppgav att 

det var vanligt att det ställdes inför självmordsförsök och extremt aggressiva 

patienter. 

”The patient's mood disorder can deteriorate and the patient may suddenly 

become aggressive. … Such patients may have imaginary thoughts. For example, 

they may be afraid of being murdered. Having these thoughts on mind, they may 

attack people around or sometimes play for sympathy” (Kargin & Aydin, 2021, 

s.42).  
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Sköterskorna strävade efter att känna empati med patienterna med psykisk ohälsa, 

och att ta in deras erfarenheter och försöka bemöta dem utifrån detta. Att använda 

strategier baserade på medkänsla som självreflektion, känslomässig reglering och 

att ta avstånd vid behov kunde göra det möjligt för sjuksköterskor att svara mer 

effektivt på patienternas behov. I stort sett framkom samma teman i en studie  av 

Zolnierek och Clingerman (2012), men här var det även så att sjuksköterskan 

beskrev ett behov av att ständigt vara medveten om säkerhet för patienten, sig själv 

och övriga patienter vid vård av en individ med svår psykisk sjukdom 

(Hammarström et.al, 2019 & Diamond Zolnierek & Clingerman, 2012). Flera 

studier visade att sjuksköterskorna kände rädsla när det handlar om att vårda 

patienter med psykiska ohälsa. Deras rädsla påverkade deras förmåga att ge god 

vård och deras känsla av sårbarhet ledde till att de försökte undvika de patienter 

(Mavundla, 2000 & Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna ansåg att lokalerna 

på somatiska avdelningar inte var tillräckligt utrustade för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. Brister i lokalerna på till exempel en medicinsk vårdavdelning, 

jämfört med lokaler på en psykiatrisk avdelning, försämrade personalens säkerhet, 

då sjuksköterskor upplevde att de inte kunde övervaka patienter med psykisk 

ohälsa, samt att det var svårt att vårda patienter på ett effektivt sätt (Reed & 

Fitzgerald, 2005 & Poggenpoel et al., 2011 & Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Ej ändamålsenlig miljö  

Sjuksköterskor trodde att det fanns vissa aspekter som kunde påverka deras förmåga 

att bemöta patienter med psykiska behov. Några exempel på dessa aspekter var 

arbetsmiljön, mängden patienter, arbetsbelastning samt deras fokus och 

koncentration på somatisk vården (Sharrock & Happell, 2006). Att vårda patienter 

med psykisk ohälsa på rätt sätt krävde en lång rad utrustningar som inte behövdes 

inom somatisk vård. Ett arbetsschema som var fullt av aktiviteter gjorde det svårare 

för sjuksköterskor att hinna med att möta patienter med psykiatrisk diagnos på en 

somatisk avdelning. Det kändes otryggt enligt sjuksköterskorna (Poggenpoel et al., 

2011). Tidsbristen ansågs vara något som bidrog till att sjuksköterskorna upplevde 

negativa attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta gjorde det 
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svårare att vårda patienter med psykisk ohälsa, vilket resulterade i att dessa patienter 

inte fick den hjälp de var i behov av (Sharrock & Happell, 2006 & Poggenpoel et 

al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet av patienter med psykisk ohälsa 

kunde vara farligt, då det fanns en ökad risk för skada genom att patienter kunde 

vara okontrollerbara, störande och arga. Dessa negativa erfarenheter ledde till att 

förmågan att vårda patienter med psykisk ohälsa minskade (Poggenpoel et al., 2011 

& Reed & Fitzgerald, 2005). 

”Firstly I must be honest, I don´t like them. Unfortunately the disease profiles are 

diverse and you never just have the one disease. You have a psychiatric disorder 

with a physical disorder that needs to be investigated” (Poggenpoel et al.,  2011, 

s.953).  

Det fanns oro över att personalbrist på avdelningarna kunde resultera i att psykiskt 

sjuka patienter fick sämre vård. Personalbristen gjorde också att sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade tid för att lära känna patienterna och ge dem den vården 

de behöver. De tvingades till att fokusera på och hålla sig till avdelningens rutin 

(Mavundla, 2000). 

”I think when we have to look after these patients in a ward we really 

have to have enough staff depending on the number of patients that we 

have. We can not compromise to have the same number looking after 

medically ill patients plus such patients” (Poggenpoel  et al., 2011,p. 954). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen innebär att forskaren beskriver hur kvaliteten kan säkerställas i 

den genomförda studien. Detta görs genom att det egna arbetet diskuteras utifrån 

ett kritiskt synsätt och att studiens svagheter och styrkor granskas för att bekräfta 

studiens trovärdighet (Henricson, 2017). För att kvaliteten i arbetet ska kunna 
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granskas så måste begrepp som tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och 

pålitlighet användas då studier ska kvalitetsgranskas (Shenton, 2004). 

Tillförlitlighet  

Shenton (2004) menar att studiens tillförlitlighet stärks genom att studiens resultat 

motsvarar studiens syfte. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskor 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård och 

utgångspunkten var endast kvalitativa artiklar. Shenton (2004) fortsätter med att 

tillförlitligheten i en studie också bedöms utifrån hur man gått tillväga med 

analysprocessen, men också hur man granskat artiklarna som valdes ut (Shenton, 

2004). Artiklarna som användes granskades av etikkommittén och har ett etiskt 

godkännande. Tillförlitligheten stärks i studien när det finns citat i resultaten, vilket 

speglar verklighet i studien. Tillförlitligheten stärks när mer än en databas används 

som innehåller relevant data inom det valda området (Östlund, 2017 & Karlsson, 

2017). Författaren har använt sig av två databaser Cinahl Complete och PubMed 

som innehåller information om det valda området (Östlund, 2017). Tillförlitligheten 

stärks när en pilotsökning görs i varje databas för att få en bra bild om 

forskningsområdet och säkerställa att det finns tillräckligt data som är viktigt för 

arbetet (Östlund, 2017). Arbetet granskades flera gånger av andra studenter och 

lärare vilket i sin tur fick det att utvecklas och att tillförligheten stärks. 

Tillförlitligheten kan sänks eftersom samtliga artiklarna är skrivna på engelska och 

författaren inte har engelska som modersmål. 

Verifierbarhet  

Verifierbarhet bestäms av hur bra själva metoden är beskriven, då det handlar om 

att forskare vid senare tillfällen ska kunna göra om sökningen och få fram samma 

resultat(Shenton, 2004). Verifierbarheten stärks då analysen är bra beskriven enligt 

Fribergs femstegsanalysmetoden (2017). Tillvägagångssättet för analysprocessen i 

studien illustreras av en tabell, vilket gör att andra forskare kan genomföra samma 

analys och komma fram till liknande resultat, vilket också kan stärka 

verifierbarheten. Verifierbarheten stärks då sökvägarna är väl beskrivna i text, 

vilket gör att andra forskare kan göra om sökningen och komma fram till liknande 

resultat. 
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Pålitligheten  

När det kommer till pålitligheten så handlar det mycket om forskarens förförståelse 

kring ämnet som ska studeras och det är viktigt enligt Shenton (2004) att inte låta 

förförståelsen påverka resultatet. Något som kan vara svårt, men som forskare 

måste objektiviteten alltid beaktas (Shenton, 2004). pålitligheten skulle kunna 

stärkas då en förförståelse beskrivs i studien metoddelen och skrevs redan tidigare 

författaren började studien. Å andra sidan kan tillförlitligheten sänks genom att 

resultatet visar likheter med författarens förförståelse. Alla moment till 

litteraturstudien har också granskats och diskuterats i grupp med andra studenter, 

vilket i sin tur kan stärka studiens pålitlighet. 

Överförbarhet  

Vidare menar Shenton (2004) att studiens överförbarhet handlar om att studiens 

resultat ska kunna användas globalt av andra forskare. Och genom att använda 

artiklar från olika länder och kulturer så stärks överförbarheten. I den aktuella 

studien kom artiklarna från olika delar av världen. Ungefär hälften av deltagarna 

hade erfarenhet från psykiatrisk vård och den andra ingen erfarenhet eller utbildning 

inom psykiatri. Detta kan också vara studiens svaghet då det kan vara svårt att 

jämföra artiklarna med varandra då sjukhuskulturerna och utbildningen av 

sjuksköterskorna kan variera för mycket mellan de olika länderna. Detta gör också 

att det kan vara svårt att överföra och generalisera på en bredare grund (Shenton, 

2004). 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor hade olika negativa upplevelser när det 

gällde att vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Resultatet visar 

sig i tre kategorier vilka är: bristande kunskap, rädsla för våld och aggressivitet och 

ej ändamålsenlig miljö. Dessa fynd valdes ut i och med att de ska uppmärksammas 

inom professionen för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Författaren påstår att ökad kunskap och mer utbildningar om psykisk ohälsa skulle 

kunna bidra till att öka sjuksköterskors erfarenheter och förståelse för behandling 

av personer med psykisk ohälsa. Brist på kunskap och utbildning gör det svårare att 
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vårda patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor måste ha den kunskap de 

behöver för att kunna ge rätt vård till alla patienter oavsett deras psykisk hälsa. 

Denna studie visade hur bristen på kunskap påverkade sjuksköterskornas förmåga 

att vårda patienter med psykisk ohälsa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Utöver det visade resultaten att bristande kunskap ledde till osäkerhet hos 

sjuksköterskor, som bidrog till deras negativa upplevelser av att vårda psykiskt 

sjuka patienter. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap 

för att känna sig trygga och säkra när det gällde att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde också att deras bristande kunskap ledde till att 

psykiskt sjuka patienter inte fick den vård de behövde eller förtjänade, vilket i sin 

tur stred mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att alla har rätt till lika vård på 

lika villkor (SOSFS 1982: 763). Sjuksköterskorna var mer bekymrad över 

patientens fysiska problem och på grund av bristande kompetens kring psykiska 

problem upplevde sjuksköterskorna att vården av psykiskt sjuka patienter blivit 

otillräcklig. Sjuksköterskorna hade en känsla av inkompetens på grund av brist på 

kunskap som begränsade dem i mötet med patienter med psykisk ohälsa. De kände 

att de inte hade fått träning eller utbildning och var därför inte beredda att bemöta 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna erkände att de undvek psykiska 

patienter flera gånger. Däremot visade Brinn (2000) i sin studie att sjuksköterskor 

som vistades mer på psykiatriska avdelningar kände sig mer bekväma i att möta 

människor med både medicinska och psykiska problem., eftersom de hade skaffat 

sig nödvändig kunskap och erfarenhet. I samma studie betonade sjuksköterskor 

vikten av psykiatrikursen i sjuksköterskeutbildningen för att kunna skaffa sig 

kunskap vid behandling av personer med psykisk ohälsa (Brinn, 2000). Syftet med 

att ha bra kunskap är att uppnå en hög nivå av personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård kan förklaras enligt en modell som beskrivs av McCance och 

McCormack, då Sjuksköterskans egenskaper och kunskap om personcentrerad vård 

är avgörande. När patienten vårdas enligt personcentrerad vård förväntas då att 

patienten upplever en sådan vårdtillfredsställelse, patienten känner sig mer 

välmående och är också mer delaktig i hälsovård (McCance & McCormack, 2006). 

Vidare säger ICN:s etiska regler för sjuksköterskor tydligt att sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar att söka ny kunskap för att kunna behålla sin yrkeskompetens 
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(sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskor kan öka förståelsen om personer 

med psykisk ohälsa och minska deras negativa attityder genom att skaffa sig 

relevant kunskap om psykiska sjukdomar. Det kommer att ge personer med psykisk 

ohälsa bra möjligheter för att få vård på lika villkor. 

Författaren påstår att en bra och lugn miljö är en förutsättning för att kunna främja 

mötet med patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Resultat visade att 

sjuksköterskorna tyckte att somatiska avdelningar inte var tillräckligt utrustade för 

att vårda patienter med psykisk ohälsa. Det ledde till att sjuksköterskor uttryckte att 

det var svårt att vårda patienter med psykisk ohälsa på ett bra sätt. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna upplevde att vårda patienter med psykisk ohälsa kan vara 

farligt, då utifrån sina negativa erfarenheter risken av att skada sig ökar och ledde 

till att förmågan till att vårda patienter med psykisk ohälsa minskade. Vidare så 

visade resultaten att tidspressen för en sjuksköterska kan leda till ett dåligt 

bemötande. Detta återspeglades på att sjuksköterskan inte var engagerade och då de 

mestadels fokuserade på den medicintekniska delen och inte så mycket på 

individen. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att lära känna sina 

patienter och ge dem personlig vård då de var tvungna att fokusera på sin dagliga 

arbetsrutin. Det är samstämmigt med Bjorkman, Andersson, Bergström och 

Salzmann Erikson (2019) som lyfter fram att en återkommande uppfattning från 

sjuksköterskorna var att de kände en frustration över att inte kunna bemöta 

patienterna på ett adekvat sätt, på grund av tidspress på jobbet. Många 

sjuksköterskor upplevde därför frustration över att inte kunna erbjuda patienter den 

tid och energi som krävdes för att främja deras psykiska hälsa. Kombinationen av 

sjuksköterskans upplevelse av stress, tidsbrist, personalbrist och deras otrygghet 

kan gemensamt riskera patientsäkerheten, vilket i sin tur strider mot 

patientsäkerhetslagen (2010:659) som syftar till att öka patientsäkerheten inom 

hälso- och sjukvården. McCormack och McCance (2006) menar att vårdmiljö har 

en stor betydelse i personcentrerad vård. En god vårdmiljö innebär att alla i 

vårdteamet strävar efter att utföra personcentrerad vård (McCance & McCormack, 

2006). I relation till vårdandet lyfter närhetsetiken fram vikten av att möta patienten 

som en person med sitt individuella perspektiv på livet och inte endast som en 
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standardiserad patient med en viss diagnos (Sandman & Kjellström, 2013). Med 

hjälp av närhetsetik utför sjuksköterskan personcentrerad vård, vilket leder till ett 

bättre bemötande och en ökad förståelse för personer med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskans arbetsmiljö kan förbättras om arbetsgivare anställer fler 

sjuksköterskor, på enheter där arbetsbelastning är hög. Ytterligare förbättringar av 

arbetsmiljön kan leda till att fler kan tänka sig att studera till sjuksköterska och 

minska bristen på sjuksköterskor inom vården. Samhället och hälso- och sjukvården 

kan förbättras om sjuksköterskor har bättre kunskaper om bemötande av patienter 

med psykisk ohälsa. Det hjälper sjuksköterskor att behandla patienter på ett sätt där 

de känner att de är sedda och hörda. Det leder till att patienterna känner sig nöjda 

med vården och att det ökar deras förtroende för sjukvården. 

 

Slutsats 

Det har visat sig att olika saker som påverkade sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Bristande kunskap och liten 

erfarenhet om psykiska ohälsa leder till rädsla av att vårda denna patientgrupp. 

Sjuksköterskan har alltmer kontakt med patienter med psykiska ohälsa, vilket i sin 

tur ställer större krav på sjuksköterskans roll. Därför behövs mer kunskap i detta 

ämne redan i sjuksköterskans grundutbildning för att kunna ge patienten den 

personcentrerade vården som hen behöver utifrån sitt individuella behov. 

Litteraturstudien bidrar till att öka sjuksköterskors förståelse om vikten av att 

bemöta personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskans bemötande kan påverka 

patienters allmänna syn på vården. Sjuksköterskestudenter  kan sannolikt ha nytta 

av studien genom att läsa om andra sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa. Det skulle vara intressant att kunna jämföra 

om män och kvinnor har samma upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Det är nödvändigt att ett förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård görs, 

då ökar sjuksköterskors förståelse för vikten av bemötande av patienter med psykisk 

ohälsa. Slutligen finns ett behov av att öka sjuksköterskors kunskaper, oavsett 

arbetsplats, kring psykisk ohälsa. Kunskap är en hörnsten som där alla 
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sjuksköterskor behöver i sitt yrkesroll. Sjuksköterskor som har kunskap om psykisk 

ohälsa är tryggare i sin yrkesroll och kan därmed bemöta patienter på ett bra sätt att 

så patienten känner sig trygg och delaktig i sin vårdprocess. När det gäller vidare 

forskning visar det sig att det behövs mer forskning kring ämnet bemötande, där 

ämnet undersökas ur ett genusperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       22 

 

 

Referenser 

Björkman T, Angelman T, & Jönsson M. (2008). Attitudes towards people with  

mental illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and 

somatic care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(2), 170–177. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1471-6712.2007.00509.x 

Beck, I., Blomqvist, K., Olsson Möller, U. & Orrung Wallin, A. (2020) HKR:s 

granskningsmall för kvantitativa studier. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

Borglin, G. (2017). Mixad metod-en introduktion. I M. Henricson (Red). 

Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad (233–

250). Lund: Studentlitteratur. 

Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M (2018). When all other doors are closed: 

Telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses. 

International Journal of Mental Health Nursing, 27, 1392-1400. 

Doi:10.1111/inm.12438 

*Dikobe, J., Manyedi, E. M., & Sehularo, L. A. (2016). Experiences of 

Professional Nurses in Caring for Psychiatric Patients with Dual Diagnosis. Africa 

Journal of Nursing & Midwifery, 18(1), 183–197. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.25159/2520-5293/809 

Edvardsson, D. (Red). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik 

(uppl. 1). Lund: Studentlitteratur AB.  

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering 

inom hälso och sjukvård. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och 

sjukvård: Från filosofi till praktik. (1. uppl.) (s. 69–96). Stockholm: Liber. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1471-6712.2007.00509.x
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.25159/2520-5293/809
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.25159/2520-5293/809


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       23 

Ekebergh, M. (2015). Hälsa- ett livsvärldsperspektiv. I Arman, M., Dahlberg, K. 

& Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Liber: Stockholm, ss. 28-

37. 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Nedsatt psykisk välbefinnande. Stockholm. 

Folkhälsomyndigheten. (2020). Vad är en folksjukdom? Hämtad 2021-12-13, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/omfolksjukdomar 

Friberg, F. & Öhlén, J. (Red). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och 

förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2016). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.133–143). Lund: 

Studentlitteratur. 

Foldemo, A. (2014). Mötet med individer med psykisk ohälsa i olika 

öppenvårdsformer. I. I. Skärsäter. (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på 

grundläggande nivå. (2. uppl., s. 369-380). Lund: Studentlitteratur.  

Hedelin, B., Jormfeldt, H. &. Svedberg, P. (2014). Hälsobegreppet-synen på hälsa 

och sjuklighet. Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt. I 

Friberg, F. & Öhlén, J.(red). 2:a uppl. Studentlitteratur. ss. 361-386. 

*Hammarström, L., Häggström, M., Devik, S. A., & Hellzen, O. (2019). 

Controlling emotions—nurses’ lived experiences caring for patients in forensic 

psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 

14(1), 1–12. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/17482631.2019.1682911. 

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

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2. 

uppl., ss. 411-419). Studentlitteratur 

ICN, International Councils of Nurses. (2014). Code of Ethics for Nurses. hämtad 

21 november 2021, från svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omfolksjukdomar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/omfolksjukdomar
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/17482631.2019.1682911


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       24 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Johansson H, & Eklund M. (2003). Patients’ opinion on what constitutes good 

psychiatric care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(4), 339–346. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.0283-9318.2003.00233.x 

Karlsson, A-K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 95–113). 

Studentlitteratur. 

*Kargin, M., & Aydin, A. (2022). The experiences of Turkish psychiatric nurses 

with psychiatric emergencies in the clinics of Turkey’s mental health and diseases 

hospital: A descriptive qualitative study. Perspectives in Psychiatric Care, 58(1), 

39–46. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/ppc.12914. 

*Kallakorpi, S., Haatainen, K., & Kankkunen, P. (2018). Nurses’ Experiences 

Caring for Immigrant Patients in Psychiatric Units. International Journal of 

Caring Sciences, 11(3), 1802–1811. 

Langius-Eklöf, A. & Sundberg, K. (2014). Känslan av sammanhang. I Edberg, A-

k. & Wijk, H. (red). Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur. 

ss. 53-74.  

Lilja, L. & Hellzén, O. (2010). Vårdarens attityder och stigmatisering. I 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa. Skärsäter, I (red). Lund. Studentlitteratur AB. 

*Mavundla, T. R. (2000). Professional nurses’ perception of nursing mentally ill 

people in a general hospital setting. Journal of Advanced Nursing (Wiley-

Blackwell), 32(6), 1569–1578. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.1365-

2648.2000.01661.x 

McCormack, B. & McCance, T.V. (2006). Development of a framework for 

person-centred nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), ss. 472-479. DOI: 

10.1111/j.1365- 2648.2006.04042.x.  

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.0283-9318.2003.00233.x
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/ppc.12914
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01661.x
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01661.x


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       25 

Nationalencyklopedin. (2022). Hälsa. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sluten-vård Hämtad: 2022-05-4 

Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Basic public health science. 

(3.rev.uppl.). Stockholm: Liber.  

*Poggenpoel, M., Myburgh, C. P. H., & Morare, M. N. (2011). Registered nurses’ 

experiences of interaction with patients with mental health challenges in medical 

wards in Johannesburg. Journal of Nursing Management (John Wiley & Sons, 

Inc.), 19(7), 950–958. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1365-

2834.2011.01300.x 

Polit, D. F., & Tatano, Beck, C. (2019). Nursing Research, Generating and 

assessing evidence for nursing practice (11 eds.) Wolters Kluwer.  

Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening. 2014. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Hämtat 21-

11-25 från 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062321b9/158410394324

4/Kompetensbeskrivning%20sjuksk%C3%B6terskor%20inom%20psykiatrisk%2

0v%C3%A5rd%202014.pdf 

*Reed F, & Fitzgerald L. (2005). The mixed attitudes of nurse’s to caring for 

people with mental illness in a rural general hospital. International Journal of 

Mental Health Nursing, 14(4), 249–257. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1440-0979.2005.00389.x 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska.  

SOSFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm. Socialdepartementet.  

SOSFS 2010: 659. Patientsäkerhetslag. Stockholm. Socialdepartementet 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062321b9/1584103943244/Kompetensbeskrivning%20sjuksk%C3%B6terskor%20inom%20psykiatrisk%20v%C3%A5rd%202014.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062321b9/1584103943244/Kompetensbeskrivning%20sjuksk%C3%B6terskor%20inom%20psykiatrisk%20v%C3%A5rd%202014.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062321b9/1584103943244/Kompetensbeskrivning%20sjuksk%C3%B6terskor%20inom%20psykiatrisk%20v%C3%A5rd%202014.pdf
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1440-0979.2005.00389.x
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1440-0979.2005.00389.x


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       26 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN: s etiska kod. Hämtad 05 maj, 2022, 

från Svensk sjuksköterskeförening:http://www.swenurse.se/Publikationer-- 

Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/ 

Schröder, A., Ahlström, G., & Larsson –Wilde, B. (2007). Next of kin´s 

conceptions of the quality of care in psychiatric setting: a phenomenographic 

study. International of Journal Mental Health Nursing, 16, (5) , 307-17. 

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

research projects. Education for Information 22 (2004), 63–75. 

Strömberg, H., & Eriksson, H. (2006). Genusperspektiv på vård och omvårdnad. 

Danmark: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen (2009) Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. ss.305-313. 

Socialstyrelsen. (2017). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga 

vuxna . Stockholm: Socialstyrelsen. 2017-12-29.pdf. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

*Sharrock J, & Happell B. (2006). Competence in providing mental health care: a 

grounded theory analysis of nurses’ experiences. Australian Journal of Advanced 

Nursing, 24(2), 9–15. 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa. (2 uppl., s. 33–48) Lund: 

Studentlitteratur.  

World Health Organization. (2016). Mental disorders. Hämtad 20 november, 

2021, från World Health Organization, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/ 

*Zolnierek, C. D., & Clingerman, E. M. (2012). A Medical–Surgical Nurse’s 

Perceptions of Caring for a Person With Severe Mental Illness. Journal of the 

American Psychiatric Nurses Association, 18(4), 226–235. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/1078390312446223 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se       27 

 

 

Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl 

Datum: 20-12-2021 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiska ohälsa 

inom heldygnsvård 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 
artiklar 

1- sjuksköterskor "Nurse" [MH] OR 

 Nurses* [fritext]OR  

"Nursing staff"[fritext] OR  

"Registered Nurses" [fritext]OR  

"Nurse attitude" [fritext] 

 

992,438  

2- upplevelse Experience*[MH] OR 

"Qualitative studies" [fritext]OR 

 Perception*[fritext] OR 

Attitude* [fritext]OR 

 Interview*  [fritext] 

 

1,013,413  

3- psykisk ohälsa "Mental illness"[MH] OR 

 Psychical* [fritext]OR 

 Psychic* [fritext]OR 

 Psychiatry* [fritext] 

55,385  

4-heldygnsvård "Inpatient care"[MH] OR 

 Hospital* [fritext] OR 

 Hospitalization*  [fritext]OR 

 Inpatient* [fritext] OR 

 

 

680,061  

5- vårda "Care for patients"[MH] OR 

 Care*[fritext] OR 

 Nursing* [fritext] 

 

2,107,782  

6- S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND  S5 789  

Begränsningar Sökning nummer 6+Engelskspråkig+Peer-

reviewed+Forskningsartikel+2000-2021 

351 7 
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Bilaga 2  Sökschema 

Databas: Pubmed 

Datum: 20222-03-01 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiska ohälsa 

inom heldygnsvård 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- sjuksköterskor  Nurse [Title/Abstract]) OR 
 Nursing staff [Title/Abstract] OR  
 Nurse attitude [Title/Abstract] OR  
 Registered Nurses [Title/Abstract] OR  
 Nurses [Title/Abstract] 

1,012,643  

2- upplevelse  Experience [Title/Abstract]) OR  
 Qualitative studies [Title/Abstract] OR 
 Perception [Title/Abstract] OR  
 Attitude [Title/Abstract] OR  
 Interview[Title/Abstract] OR 
 Qualitative research[Title/Abstract] 

1,118,115  

3- psykisk ohälsa  Mental illness [Title/Abstract] OR 
 Psychical [Title/Abstract] OR  
 Psychic [Title/Abstract] OR  
 Psychiatry [Title/Abstract] 

103,098  

4-slutenvård  Inpatient care [Title/Abstract] OR  
 Hospital [Title/Abstract] OR  
 Hospitalization [Title/Abstract] OR  
 Inpatient [Title/Abstract] 

1,278,209  

5- vårda  Care [Title/Abstract]) OR  
 Care for patients [Title/Abstract] OR 
 Nursing [Title/Abstract])) 
 

1,831,175  

Begränsningar  Engelskspråkig+2000-2021 
 

170  2 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28care+for+patients%5BTitle%2FAbstract%5D%29+OR+%28care%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29+OR+%28nursing%5BTitle%2FAbstract%5D%29&ac=no&sort=relevance
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

Författare 
Titel, Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

 Sharrock, J. & 
happell, B. 
Competence in  
 providing mental 
health  
 care: a grounded 
theory  
 analysis of nurses'  
 experiences. 
 
  Australian 2006 

Syftet med 
denna   
 studie att 
utforska och 
beskriva 
sjuksköterskors  
 upplevelser av 
att vårda 
personer med   
 psykisk ohälsa. 
 
 

Urval. Deltagare urval. Fyra 
sjuksköterskor som arbetade andra 
året efter examen deltog i studien, och 
som arbetade inom allmän vård både 
medicinsk och   
 kirurgisk deltog. Datainsamling. För att 
beskriva sjuksköterskornas  
 upplevelser valdes ett kvalitativt 
förhållningssätt till den här studien. 
 Inklusioner: sjuksköterskor som hade 
avslutat en omfattande 
sjuksköterskekurs på grundnivå.   

Genomförande. Genom 
djupgående semistrukturerade 
individuella intervjuer med hjälp 
av en intervjuguide. Dataanalys: 
Varje transskript analyserades 
med användning av konstanten 
jämförande   
 metod. Denna metod använder    
 kodning tekniker genom vilka 
data bryts ned,konceptualiseras 
och sätts ihop på nya sät. 
 

Resultaten tydde på att   
 sjuksköterskorna strävade  
 efter kompetens att   
 tillhandahålla psykisk   
 vård. Denna studie stöder   
 uppfattningen att  
 allmänsköterskor bristande  
 självförtroende vid vård av  
 patienter med psykiska 
 hälsoproblem i medicinska och 
kirurgiska miljöer. 

 Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet. Sänks  
 då urvalet var frivilliga  
 Verifierbarhet: stärks: av en   
 välbeskrivande metod och analys   
 Sänks; av att urvalet var begränsat   
 Pålitlighet:  stärks:  för att   
 författarna skrev sina  
 förförståelse. Överförbarhet:     
 intervjufrågornas kvalité testades   
 av forskarna.   

J. Dikobe, 
Bophelong   
 E. M. Manyedi,L.A   
 Sehularo. 
 Experiences of   
 professional 
nurses in  
 caring for 
psychiatric  
 patients with dual  
 diagnosis 
 
Sydafrika 2012 
 

Syftet med 
 studien var att   
 utforska och 
beskriva          
 upplevelser av   
 professionella  
 sjuksköterskor 
 vid vård av  
 psykiatriska 
patienter  
 med 
dubbeldiagnos i 
nordvästra 
provinsen. 
 

Urval. Icke-sannolikhetsurval 
 Metoden kvalitativ,           
 utforskande, beskrivande och   
kontextuell design följdes för   
 att ta itu med forskarnas oro.  
 Inklusioner: Sjuksköter som   
 har mer än tre års erfarenhet  
 av att tillhandahålla 
 vård för psykiatriska patienter  
 med DD, för närvarande  
 anställd på ett psykiatrisk  
 sjukhus i NWP of SA, som   
 kan kommunicera på engelska. 

Genomförande. Ostrukturerade 
djupgående individuella intervjuer         
genomfördes med deltagare i   
 september 2015 för att få  
 information. Analys 
 Data analyserades kvalitativt   
 av forskarna och en oberoende  
 med kodare med hjälp av  
 Teschs metod för  
 innehållsanalys. Forskarna  
 läste alla transkriptioner  
 noggrant och skrev ner några  
 idéer för att förstå helheten. 
 

Resultaten visade att  
 professionella sjuksköterskor 
har negativa och positiva 
upplevelser  
 vid vård av psykiatriska  
 patienter med dubbeldiagnos. 
negativa; Professionella  
 sjuksköterskor fruktar för sina 
liv när de vårdar psykiatriska 
patienter med dubbeldiagnos. 
Dåligt samarbete mellan   
 sjuksköterskor. 
 

Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet och allt        
 är tydligt beskrivet. 
Verifierbarhet: stärks: av en  
 välbeskrivande metod och analys. 
 Pålitlighet:  stärks:  att samtliga  
 deltagare i studien arbetar inom    
 psykiatrin. Överförbarhet:   
 intervjufrågornas kvalité testades  
 av forskarna. 
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Författare 
Titel ,Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Reed, F & Les, F. 
  
The mixed attitudes 
of   
 nurse’s to caring 
for people with 
mental illness in a 
rural general 
hospital 
 
 Australien 2005 

Syftet är att    
 undersöka 
sjuksköterskors  
attityder till vård 
av personer med 
psykisk ohälsa, 
vilka frågor som 
påverkar deras  
 förmåga att ge 
vård samt effekten 
av utbildning, 
erfarenhet och 
stöd. 
 

Urval. Slumpmässigt urval 
 Metod. Denna forskning   
 använde en kvalitativ  
 deskriptiv forskningsmetod för  
 att tillhandahålla en "omfattande 
sammanfattning" av data som 
presenteras på ett begripligt och 
användbart sätt. Detta valdes på 
grund av den begränsade forskningen 
inom området och möjligheten att 
främja förståelsen för attityder om 
de frågor som påverkar 
sjuksköterskors förmåga att ge vård.  

Tio sjuksköterskor gav informerat 
samtycke och deltog i 
semistrukturerade inspelade 
intervjuer. Frågorna inriktades på 
uppfattningar och erfarenheter av att 
ta hand om människor med psykiska 
problem. Analys. Inspelningarna   
 transkriberades och analyserades för 
att identifiera teman och relationer 
inom data, med hjälp av en metod för 
kvalitativ innehållsanalys för 
intervjuutskrifter. 
 

 Sjuksköterskor förmåga att 
ge vård. ‘Rädsla' Vissa 
deltagare kände sig inte 
bekväma med att ta hand 
om personer med psykiska 
problem, trots att de 
uttrycker sig idéer om  
opinionsbildning och en vilja 

att hjälpa. Brist på kunskap 

och förståelse om psykisk 
ohälsa som påverkat att ge 
bättre vård 

 Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet. Citat  
 visar på djup, varierat urval.  
 Sänks då intervju längdens inte  
 redovisas. Verifierbarhet: stärks:  
 av en välbeskrivande metod och  
 analys. Pålitlighet:  stärks: att  
 samtliga deltagare i studien  
 arbetar inom psykiatrin. Sänks:  
 förförståelsen  
saknas. Överförbarhet:  intervju  
 frågornas kvalité testades av  
 forskarna.  Sänks: finns inte  
 tydliga kontextbeskrivningar. 

Hammarström, L., 
Häggström, M., 
Devik, S. & Hellzen, 
O. 
 
 Controlling   
emotions—nurses’ 
lived experiences   
 caring for patients 
in forensic  
 psychiatry  
 
 Sverige 2019 
 

 

Syftet: att belysa  
 sjuksköterskors  
 upplevelser av 
möten 
 med patienter 
med  
 psykiska 
sjukdomar  
 inom 
rättsmedicinsk  
 slutenvård.  
 

Urval. Ett målinriktat urval   
 rekryterades bland  
 sjuksköterskor med erfarenhet av att 
vårda patienter med psykisk ohälsa i 
rättsmedicinsk slutenvård.  
 Denna kvalitativa studie använde 
narrativa intervjuer med 13 
sjuksköterskor. Intervjuer 
ljudbandades och transkriberades 
ordagrant och analyserades enligt ett 
fenomenologiskt hermeneutiskt  
 tillvägagångssätt. 

Analys. Flera strukturerade analyser 
resulterade i fyra teman och tio 
underteman, Presentationen av 
fenomenets väsentliga betydelse –  
 sjuksköterskors möten med psykiskt 
sjuka patienter i rättspsykiatrisk  
 slutenvård — skrivs i presens  
 och beskriver hur fenomenet är; dvs  
 meningen och inte vad deltagarna sa 
om det. Genomförande. Intervjuerna  
 genomfördes på rättsmedicinska 
kliniken, på en föredragen plats vald 
av deltagarna. 
 

Fyra nyckelteman: "Att vara 
frustrerad ”där "Fighting 
 resignation” och “Being  
 beinged” "Att vara på din 
vakt" och "Avslöjas"), "Att 
vara fördomsfri" där "Att bli 
bekräftad", "Utveckla 
förtroende" och "Utveckla  
 medkänsla"), och "Sträva 
efter kontroll" där "Avkänna 
ömsesidig sårbarhet" och 
"Reglera sig". aggressiva 
patienter hotar 
sjuksköterskornas 
 yrkesidentitet. 

Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet och allt  
 är tydligt beskrivet.  
 Verifierbarhet: stärks: av en  
 välbeskrivande metod och analys.  
 Pålitlighet:  stärks: att samtliga  
 deltagare i studien arbetar inom   
 psykiatrin. Överförbarhet:  blir   
 svårt eftersom detta är baserat på  
 sjuksköterskornas egen upplevelse 
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Författare 
Titel, Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

 Zolnierek, C.  &   
 Clingerman, E. 
 A. 
medical-surgical    
 nurse's 
perceptions of  
 caring for a person 
with  
 severe mental 
illness. 
  
  USA 2012 

Syftet med denna   
 undersökning var 
att undersöka en  
medicinsk-
kirurgisksjuksköte
rskans  
upplevelser av att 
ta hand om en 
inlagd person 
med svår psykisk 
sjukdom i USA. 
 
 

Urval. Ett bekvämt, ändamålsenligt 
urval. Frivilligt att anmäla sig till 
studien. Metod. En kvalitativ, 
beskrivande fallstudie användes. En 
intervjuguide utvecklades för att ge 
en inledande vägledning tillintervjun. 
Sjuksköterskan ombads att berätta 
om en viss patient med svår psykisk 
sjukdom hon hade tagit hand om det 
senaste året och att beskriva hur det 
var för henne att ge vård denna 
individ. 

Analys. Ord mening, kodning av 
olika kontextuella betydelsen av 
ord med flera betydelser och 
kodande "fraser som utgöra en 
semantisk enhet, såsom idiom, 
valdes som kodningsenhet för 
denna analys. Kodning inträffade 
när utskriften granskades. Dessa 
koder placerades i en tabell och 
grupperades i rimliga kategorier. 
 

Resultaten visade att   
 sjuksköterskor upplevelser var 
negativa när det gäller vården 
och att anledning till det var en 
bristande kunskap. Data 
sorterades i fyra separata 
kategorier: Spänning, Obehag 
professionell tillfredsställelse, 
Svårigheter.  

Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet. Sänks  
 då urvalet var frivilliga. Verifierbarhet: 
stärks: av en välbeskrivande metod 
och analys Sänks; av att urvalet var 
begränsat. Pålitlighet:  stärks:  av att  
 samtliga är välutbildade inom  
 området. Och att det granskats av  
 experter Överförbarhet:   
 intervjufrågornas kvalité testades  
 av forskarna.  Sänks: den är  
 begränsad till USA och ett sjukhus. 

Kargin, M. & Aydin, 
 A. 
The experiences of 
Turkish psychiatric  
 nurses with 
psychiatric 
emergencies in the 
clinics of Turkey's 
mental health and 
diseases hospital: 
A descriptive 
qualitative study. 
  
Turkiet 2021 
 

 

Syftet med denna   
studie var att 
beskriva turkiska 
sjuksköterskors   
erfarenheter 
inom 
psykiatriklinikern
a vid Turkiets 
sjukhus  
 för psykisk hälsa 
och sjukdomar. 
 

Denna beskrivande kvalitativa   
 studie genomfördes på 20   
 psykiatriska sjuksköterskor  
 som arbetar på ett psykiatriskt  
 sjukhus. En semistrukturerad  
 personlig intervju 
 teknik användes för   
 datainsamling. 

Genomförande. 
 sex frågor utvecklades. De tre   
 första frågorna var det inte 
 syftade till att mäta  
 upplevelser hos en deltagare  
 men de återstående tre frågor  
 utformades för att bedöma   
 individen deltagarnas   
 upplevelser om psykiatriska  
 nödsituationer. Dataanalys  
 och tolkning startade med   
 första intervjun. Programvara  
 används inte i den kvalitativa  
 dataanalysprocess.  
 

Sex teman definierades i  
 denna studie. Majoriteten av 
psykiatriska sjuksköterskor 
uppgav att de vanligtvis ställdes 
inför självmordsfall och 
aggressiva fall och att de  
 använde säkerhetsåtgärder,    
 fasthållning och isolering,  
 medicinsk behandling och nöd 
koder som grundläggande  
 insatser. 
 
 

Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet och allt  
 är tydligt beskrivet.   
 Verifierbarhet: stärks: av en  
 välbeskrivande metod och analys.  
 Pålitlighet:  stärks:  av att  
 forskarna är välutbildade inom   
 området. Och att det granskats av  
 experter, samt att samtliga  
 deltagare i studien arbetar inom  
 psykiatrin. Överförbarhet:  stärks  
 intervjufrågornas kvalité testades  
 av forskarna.  Sänks: den är  
 begränsad till sjukhus i Turkiet. 
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Författare 
Titel, Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

 Kallakorpi,S.,   
 Haatainen,K. &  
 Kankkunen,P. 
  Nurses’ 
Experiences  
 Caring for 
Immigrant  
 Patients in 
Psychiatric  
 Units 
 
 Finland 2018 

Syftet är att 
beskriva  
sjuksköterskors  
upplevelser av 
att ta hand om  
patienter i 
psykiatriska 
enheter. 
 
 

Metod. Kvalitativa forskningsmetoder 
användes i studien, och tyngdpunkten 
låg på fokuserade etnografiska  
 forskningsmetoder. Urval. 
Informatörerna var sjuksköterskor (N = 
5) som arbetar på vuxenpsykiatri  
 avdelningar på studiens sjukhus.  
 

Genomförande: forskaren 
intervjuade informanter som 
använder Spradleys (1979) 
beskrivande, strukturella frågor  
 och kontrastfrågor. Intervjuer 
varade från 40 till 60 minuter. 
Totalt fem fördjupningar 
intervjuer genomfördes. 
Analys. Observationer tog plats på 
avdelningarna hos 
sjuksköterskorna. Data från 
ljudbandade intervjuer var 
transkriberat ordagrant. 

 

Bli medveten om de befintliga 
utmaningarna, och stödja det 
professionella välbefinnandet 
hos psykiatriska sjuksköterskor, 
för att göra det möjligt för dem 
att koncentrera sig för att ge en 
säker vård samt att säkerställa 
patienternas rättigheter. 

Tillförlitlighet: stärks: eftersom   
 studien svarar mot syftet och allt  
 är tydligt beskrivet och förklarat.  
 Verifierbarhet: stärks: av en  
 välbeskrivande metod. Sänks. Av  
 att analysen är lite för kortfattat  
 beskriven. Pålitlighet:  stärks: av  
 att forskarna är välutbildade inom  
 området. Sänks av att det inte  
 framkommer om det är granskat  
 av andra än forskarna. 
Överförbarhet:  blir svårt eftersom 
detta är baserat på sjuksköterskornas 
egen upplevelse. 

Poggenpoel, M,   
 Myburgh, Cph, &  
 Morare, Mn. 
 Registered nurses   
 experiences of     
 interaction with 
 patients   
 with mental health  
 challenges in 
medical wards in 
Johannesburg. 
  
Sydafrika 2011 
 
 

Syftet är att 
beskriva   
sjuksköterskors  
 upplevelse av 
att vårda 
patienter med 
psykisk   
 ohälsa på en   
 medicinska 
avdelning i 
Johannesburg. 
 

Metod En kvalitativ design   
 följdes för att utforska studieområdet. 
Urvalet. Målmedveten sampling 
användes. Alla legitimerade 
sjuksköterskor som jobbade på 
allmänna sjukhus i Johannesburg fick  
 delta i studien. De skulle jobba  
 på en medicinsk avdelning och  
 ha arbetat där i minst ett år. De  
 skulle ha vårdat patienter med  
 psykisk ohälsa och de skulle  
 tala engelska. 

Genomförande: Individuella  
 djupgående fenomenologiska       
 intervjuer genomfördes i  
 denna studie för att utforska   
 deltagarnas upplevelser  
 angående deras interaktion  
 med patienter med psykiska  
 utmaningar på sina avdelningar. 
Analys. Transkriptioner av 
intervjuerna och fältanteckningar 
analyserades genom att tillämpa 
Teschs metod för öppen kodning  
 

Resultaten kan delas in i olika 
teman. Tema 1 beskriver att 
sjuksköterskorna upplevde   
frustration när de umgicks med 
patienter med psykisk ohälsa. 
Tema 2 handlar om brist på 
resurser vilket leder till att 
personalen upplever en rädsla 
för att interagera med 
patienter. Tema 3 belyser 
bristande kunskaper och 
färdigheter. 
 

Tillförlitlighet: Stärks då 
 resultatet svarar på syftet och 
 citat finns. Verifierbarhet: 
 Stärks: Urval och analysprocess 
 är tydligt beskriven. Pålitlighet: 
 Stärks: mer än en forskare har 
 analysat data. Sänks: 
 Förförståelsen finns inte tydligt 
 beskriven. Överförbarhet: 
 Stärks: Kontext tydligt 
 beskriven. Sänks: Urvalet är 
 begränsat. 
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Författare 
Titel, Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Mavundla, T.-R.  
 Professional    
 nurses 
‘perception of 
nursing mentally 
ill   
 people in a 
general    
 hospital. 
 
 
 Sydafrika 2000 

Syftet med denna   
 studie var att  
 undersöka  
 sjuksköterskors  
 upplevelser om 
att vårda psykiskt 
sjuka patienter på 
ett sjukhus i 
Durban. 

Metod. Fenomenologi. Befolkning:  
 800 sjuksköterskor anställda  
 på ett sjukhus i Durban och  
 som kommer i kontakt med  
 patienter som har en psykisk  
 sjukdom. Inklusionskriterier:  
 Sjuksköterskor vid alla  
 avdelningar. Både män och  
 kvinnor mellan 25–65 år. Minst  
 två års arbetslivserfarenhet.  
Datainsamlingsmetod:  
 Individuella semistrukturerade  
 intervjuer och observationer med  
 fältanteckningar. 

Analysmetod: Först 
transkribering och sedan 
tematisk analys. Dataanalysen 
slutfördes av forskaren och en 
annan oberoende expert. Giorgis  
 (1985) metod låg till grund för   
 dataanalys. 
 

Patienter med psykisk   
sjukdom upplevdes var ett  
besvär och hindrade 
sjuksköterskorna att utföra sina 
uppgifter. Det fanns en  
oro att dessa patienter skulle 
börja vandra omkring på 
avdelningen och gå vilse. Det 
framkom att även personalbrist, 
trånga  
 lokaler och överbeläggningar  
 var ytterligare faktorer som  
 gjorde det svårt för  
 sjuksköterskorna att ge god  
 vård till patienter med psykisk 
sjukdom. 

Tillförlitlighet: stärks: eftersom    
 studien svarar mot syftet och allt  
 är tydligt beskrivet.  
 Verifierbarhet: stärks: av en  
 välbeskrivande metod och analys.  
 Pålitlighet:  stärks:  av att  
 forskarna är välutbildade inom  
 området. att samtliga deltagare i   
 studien arbetar inom psykiatrin  
 Överförbarhet: Sänks  den är  
 begränsad till sjukhus i Sydafrika. 

 


