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Abstrakt 
 
Personer med schizofreni är en patientgrupp som sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal möter såväl inom den somatiska som den psykiatriska hälso- och 
sjukvården. Trots symtomgivande fysisk ohälsa söker personer med schizofreni 
somatisk vård i lägre utsträckning än övrig befolkning. Syftet med denna studie var att 
undersöka vilka barriärer som finns för patienter med schizofreni i kontakt med hälso- 
och sjukvård. Studien har genomförts som en litteraturstudie med integrerad analys. 
Resultatet redovisar fyra huvudteman, patientens förmåga, relationen mellan patient 
och sjukvårdspersonal, patientens situation samt negativa attityder hos 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet för att främja en god och 
kontinuerlig vård med gott samarbete mellan olika vårdinstanser. 
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Problembeskrivning 

Personer med schizofreni har en ökad dödlighet i somatiska sjukdomar och kortare 

medellivslängd jämfört med befolkningen i övrigt. Medellivslängden för personer med 

schizofreni är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor. Framförallt  är 

det en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Crump, Winkleby, Sundquist & 

Sundquist, 2013). Vanliga ohälsotillstånd vid schizofreni är fetma, hyperlipidemi och diabetes 

typ 2. Forskning har visat att runt 35 % av patienter med schizofreni uppfyller kriterier för 

metabolt syndrom, vilket är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom (McDaid & Smyth, 

2015). Den ökade ohälsan hos patienter med schizofreni kan delvis vara förknippat med 

antipsykotisk medicinering vilket kan ge biverkningar som trötthet och ökad aptit, vilket i sin 

tur kan leda till minskad fysisk aktivitet och viktuppgång (Ottosson, 2015). Livsstilsfaktorer 

kan även påverka ohälsa hos patientgruppen då rökning är fem gånger vanligare bland 

personer med schizofreni jämfört med övriga befolkningen (deLeon & Diaz, 2005). Trots den 

ökade ohälsan har flera undersökningar visat att patienter med schizofreni får sämre tillgång 

till adekvat somatisk sjukvård i jämförelse med övriga befolkningen. I en jämförelse av 

vården för patienter med psykisk sjukdom har det visat sig att patienter med psykossjukdom i 

mindre utsträckning får blodfettssänkande läkemedel och antikoagulantia utskrivna och att de 

i mindre utsträckning blir undersökta med kranskärlsröntgen (Socialstyrelsen, 2014). Crump 

et al. (2013) har visat att trots ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom och cancer blir 

patienter med schizofreni i mindre utsträckning diagnostiserade i samma sjukdomar, vilket 

indikerar att patienter med schizofreni är  ej blir diagnostiserade eller behandlade i tillräcklig 

utsträckning. McDaid & Smyth (2015) ger stöd för att patienter med schizofreni i mindre 

utsträckning får behandling för metabola avvikelser, som övervikt, hyperlipidemi och diabetes 

typ 2. 

Forskning har visat att patienter med allvarlig psykisk sjukdom upplever svårigheter och 

barriärer i att få tillgång till hälso- och sjukvård. Svårigheter kan vara att den psykiatriska 

vården inte uppmärksammar somatiska sjukdomar eller att psykiatrin och den somatiska 

sjukvården ej samverkar (Ringen et al, 2014). Flera studier har undersökt barriärer för vård 

för patienter med allvarlig psykisk sjukdom (McDonell, Kaufman, Srebnik, Chiechanowski & 

Ries, 2011; McCabe & Leas, 2008; Schmutte, Flanagan, Bedregal, Ridgway, Sells, Styron & 

Davidson, 2008) och har bland annat funnit att ekonomiska begränsningar är en faktor av stor 
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vikt, men även att vårdpersonal inom psykiatrin saknar vissa kunskaper om hur 

undersökningar och behandlingar går till för somatisk sjukdom. Vilka hinder som finns för 

patientgruppen med schizofreni har inte undersökts i samma utsträckning. Mot bakgrund av 

befintlig kunskap är det angeläget att undersöka vilka barriärer patienter med schizofreni 

möter för att få tillgång till sjukvård.  

  

 

Bakgrund 

 

Perspektiv och utgångspunkter  

 

Studien utgår från ett humanistiskt synsätt där människan ses som värdefull, förnuftig, och fri 

från auktoriteter (Sandman & Kjellström, 2013). Tanken att alla människor har lika värde är 

ett centralt tema i den humanistiska människosynen. Varje människa anses dessutom ha ett 

högt och absolut värde (ibid.). En humanistisk människosyn kan identifieras i hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL](SFS 1982:763) som anger att vård ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Vidare anges även att målet 

för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (ibid.). 

International Council of Nursing [ICN] har antagit en etisk kod för sjuksköterskor som anger 

att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Koden 

anger även att sjuksköterskan ska arbeta för jämlikhet och social rättvisa. Specifikt ska 

sjuksköterskan verka för att “främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet 

sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012., 

s. 4). Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen (2011a)  har vården ett ansvar att skapa 

förutsättningar och rutiner som stödjer självbestämmande och delaktighet för patienter. 

Delaktighet för patienter innebär att vårdrelationen karaktäriseras av ömsesidighet, respekt, 

tillit och positiva känslor (Sandman & Kjellström, 2013). Det innebär även att personal måste 

överlämna en viss makt eller kontroll, och att information och kunskap delas mellan personal 

och patient. Ytterligare innebär delaktighet att det finns ett ömsesidigt och aktivt engagemang 

tillsammans, där vårdpersonalen har ansvar att initiera, uppmuntra och stödja 

patienten. Delaktighet ger patienten en känsla av att vara del i det vårdande sammanhanget 

och skapar förutsättningar för att etablera en tillitsfull relation  (ibid.).   
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I föreliggande studie kommer Antonovsky teoretiska modell om känsla av sammanhang att 

diskuteras (Antonovsky, 2005). Antonovsky har en holistisk syn på människan, där varje 

person måste förstås utifrån det livssammanhang den befinner sig i.  Människan ses också 

som en aktiv och självbestämmande varelse med förmåga att själv avgöra vad som är viktigt i 

livet. För att människan ska uppleva mening i tillvaron behöver hon vara medbestämmande i 

sitt liv. Antonovsky har ett salutogent perspektiv på hälsa, där faktorer som befrämjar hälsa 

har fokus. Enligt Antonovsky har känslan av sammanhang, KASAM, betydelse för hur en 

individ upplever hälsa. Kärnbegrepp i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om förmåga att förstå olika situationer och skapa 

begriplighet i livet. Hanterbarhet är vilka resurser personen har till förfogande i de svårigheter 

som uppstår. Det sista begreppet meningsfullhet, står för till vilken grad personen upplever att 

livet har en mening och att situationer och händelser i livet är värda att engagera sig i. Enligt 

Antonovskys modell innebär hög KASAM goda förutsättningar att hantera sitt liv och 

uppleva god hälsa (ibid.). 

 

 

Schizofreni och psykos 

 

Psykos är ett tillstånd med förvrängd verklighetsuppfattning. Symtom som är vanliga vid 

psykos är att personen hör röster, känner sig förföljd, eller tänker och talar 

osammanhängande. Av de som insjuknar i psykos får en mindre andel senare en 

schizofrenidiagnos (Socialstyrelsen, 2003). I jämförelse med psykos innebär schizofreni ett 

långvarigt sjukdomstillstånd. Vid schizofreni får den sjuke en förändrad 

verklighetsuppfattning och nedsatt social och kognitiv förmåga. Av det följer oftast en 

försämrad funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2014a). Prevalensen för sjukdomen schizofreni 

är 0,2-0,5%, och risken för att drabbas är högst i ungdomen samt efter 70 års ålder (Ottosson, 

2015). Symtomen vid schizofreni brukar delas in i två underkategorier: positiva symtom samt 

negativa symtom. Positiva symtom innebär bland annat tankestörningar, hörselhallucinationer 

och vanföreställningar. Negativa symtom innebär bortfall i psykiska funktioner såsom 

passivitet, apati, tillbakadragenhet samt annorlunda språkanvändning (ibid.). Hallucinationer 

och vanföreställningar har av personer med schizofreni beskrivits som skrämmande, 

förvirrande och påfrestande (Walsh, Hochbrueckner, Corcoran & Spence, 2016). Personer 

med schizofreni har även beskrivit hur hallucinationer innebär att de ständigt måste ifrågasätta 

vilka upplevelser som är verkliga och vilka som är symtom. Ytterligare innebär sjukdomen 
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koncentrations- och minnessvårigheter. Kombinationen av kognitiva svårigheter och 

upplevelsen av att inte veta vad som är verkligt har av personer med schizofreni uppgetts leda 

till oro och ångest (ibid.).   

 

Bland psykossjukdomar är schizofreni den vanligaste diagnosen, och räknas som den tredje 

mest funktionshindrande sjukdomen i världen (WHO, 2001).  De flesta av de positiva 

symtomen klingar av, antingen på grund av medicinering eller genom att individen läker ut 

med tiden. Dock kvarstår något som kallas schizofrent resttillstånd. I detta tillstånd kvarstår 

de negativa symtomen, och en brist på intresse finns för att utföra dagliga aktiviteter samt en 

allmän initiativlöshet. Det schizofrena resttillståndet inträder ofta i högre ålder, när 

shizofrenisjukdomen klingat av (ibid.). Förutom schizofreni finns det ett antal syndrom och 

sjukdomar som kallas schizofreniliknande tillstånd. Till dessa hör bland annat korta och 

övergående psykotiska syndrom samt schizoaffektivt syndrom (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det finns en rad behandlingsmetoder mot schizofreni. Behandling med antipsykotiska 

läkemedel är av stor vikt för att minska risken för återinsjuknande i akut fas och för att 

minska risken för självmord. Kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling är också viktig 

för att personen ska kunna rehabiliteras till ett normalt liv (Socialstyrelsen, 2014a). 

Antipsykotisk läkemedelsbehandling har störst effekt på positiva symtom medan negativa 

symtom såsom passivitet och inbundenhet förblir opåverkat. Behandling och insatser behöver 

därför även riktas mot att förbättra personens kognitiva och sociala funktioner (ibid.). Sådana 

insatser är framförallt kognitiv beteendeterapi och social färdighetsträning. Andra insatser är 

samordnad teambaserad vård och familjeinterventioner (Socialstyrelsen, 2011b).  Personer 

med schizofreni har beskrivit hur biverkningar av antipsykotisk medicinering har påverkat 

deras livskvalité genom upplevelser av svårigheter att tänka klart samt en känsla av att vara 

sederad (Gill, Morrall & Knapp, 2016). 

 

 

Ohälsa relaterat till schizofreni 

 

Det finns flera biverkningar relaterade till medicinering med antipsykotiska läkemedel. 

Viktökning är en vanlig biverkning, då minskad fysisk aktivitet samt ökad aptit föreligger. 

Detta leder i sin tur till en ökad risk för metabolt syndrom med en förhöjd risk att utveckla 

hjärt-kärlsjukdomar (Ottosson, 2015). Stubbs, Vancampfort, De Hert och Mitchell (2015) 
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visar att upp till 10% av de personer som har schizofreni också har diabetes typ 2. Det 

föreligger även en dubbelt så hög risk för denna patientgrupp att drabbas av diabetes typ 2 

jämfört med övriga befolkningen (ibid.). Ytterligare faktorer som påverkar hälsa för patienter 

med schizofreni är relaterat till livsstil. Rökning är fem gånger vanligare bland personer med 

schizofreni jämfört med övrig befolkning, och det är en lägre andel som slutar röka (deLeon, 

Diaz, 2005). Rökning kan i sin tur leda till sjukdomar som KOL och lungcancer (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 

Socialstyrelsen (2014b) har jämfört hälso- och sjukvården för personer med psykisk sjukdom 

jämfört med befolkning i stort. Psykisk sjukdom har delats in i två kategorier, en grupp för 

personer som vårdats för psykos och en grupp som vårdats för psykisk sjukdom utan psykos. 

Rapporten skiljer även på olika typer av dödlighet relaterat till vilka åtgärder som hade kunnat 

vidtas för att förhindra dödsfall. I hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet ingår dödlighet som hade 

kunnat påverkas av preventiva insatser på ett hälsopolitiskt plan, till exempel kampanjer mot 

rökning eller för rökavvänjning. Insatser som hjälper personer till rökstopp räknas även hit 

(ibid.). Lungcancer utgör den vanligaste sjukdomsdiagnosen i den här kategorin. 

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet innebär dödlighet i sjukdomar som hade kunnat 

påverkas av medicinska insatser. Diabetes och stroke är sjukdomsdiagnoser som är vanliga i 

den här kategorin. Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom utgörs av alla dödsfall i 

ischemisk hjärtsjukdom även om de skett utanför sjukvården och utgörs framförallt av 

dödsfall i akut hjärtinfarkt. Åtgärder från sjukvården sida som påverkar den här typen av 

dödlighet är bland annat läkemedelsbehandling vid riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom 

och remittering till kranskärlsröntgen. I  jämförelse med befolkningen som helhet är det en 

ökad dödlighet för personer med psykossjukdom sjukdom i alla tre kategorier. I synnerhet är 

det stora skillnader i kategorin med åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom där personer 

med psykos har en avsevärt högre dödlighet i de här sjukdomarna än befolkningen i stort. 

Jämförelsen visar också hur personer som vårdats för psykos har ett lägre uttag av 

blodfettssänkande läkemedel och antikoagulantia samt att de i mindre utsträckning blir 

undersökta med kranskärlsröntgen (ibid.). Dock visar ej dessa siffror i vilken utsträckning 

personerna blir remitterade till undersökning.  

 

Utöver Socialstyrelsens rapport (2014b), har flera studier visat att personer med schizofreni 

har en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar (Crump et al., 2013; Ringen et al., 2014). 

Flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar kan minskas genom åtgärder från hälso- och 
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sjukvården och tidigare studier har visat stöd för att patienter med schizofreni har sämre 

tillgång till adekvat somatisk sjukvård i jämförelse med befolkningen i stort (ibid.). Stöd finns 

även för att patienter med schizofreni har ökad dödlighet i andra somatiska sjukdomar än 

hjärt- och kärlsjukdom. Bergamo et al. (2014) har visat att patienter med schizofreni har högre 

dödlighet i lungcancer i jämförelse med patienter utan schizofreni. Studien visar även att 

patienter med schizofreni i mindre utsträckning blir undersökta med adekvat diagnostisk 

metod samt medicinskt bedömda av kirurg eller onkolog. Vidare, fick  patienter med 

schizofreni i mindre utsträckning behandling som var adekvat utifrån stadium i 

cancersjukdom (ibid.). 

 

Schizofreni räknas till gruppen av allvarliga psykiska sjukdomar och tidigare forskning har 

visat att patienter med allvarlig psykisk sjukdom upplever svårigheter och barriärer i att få 

tillgång till hälso- och sjukvård (Ringen et al, 2014). Ett flertal studier har undersökt vilka 

barriärer patienter med allvarlig psykisk sjukdom möter i kontakt med sjukvården (McDonell 

et al., 2011; McCabe & Leas, 2008; Schmutte et al., 2008). Vilka svårigheter som specifikt 

finns för patientgruppen med schizofreni har inte undersökts i samma utsträckning. Då 

patienter med schizofreni generellt har mer ohälsa än befolkningen i stort samtidigt som 

sjukdomen i sig kan ge kognitiva svårigheter, är patienter med schizofreni en sårbar grupp i 

mötet med sjukvården. Mot bakgrund av befintlig kunskap är det angeläget att undersöka 

vilka barriärer till vård som finns för patienter med schizofreni i kontakt med hälso- och 

sjukvård. 

 

 

Syfte 

 

Syftet är att undersöka vilka barriärer som finns för patienter med schizofreni i kontakt med 

hälso- och sjukvård. 
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Metod  

 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med induktiv ansats. En litteraturstudie är grundad 

på en sammanställning av tidigare forskning och kan med fördel användas för att skapa en 

översikt över det aktuella kunskapsläget i de fall det förekommer rikligt med forskning på 

ämnet. En litteraturstudie kan upptäcka eventuella glapp i kunskap inom området som kan 

behöva undersökas med ytterligare forskning (Polit & Beck, 2014). Vid induktiv ansats 

undersöks ett forskningsområde förutsättningslöst för att för att generera nya begrepp 

(Forsberg & Wengström, 2013). Det innebär även att slutsatsen formuleras efter specifika 

observationer, som därmed ger en mer generell bild av området (Polit & Beck, 2014). För att 

svara på föreliggande studies syfte, ansågs av författarna den induktiva ansatsen som 

passande, då området bör undersökas förutsättningslöst.  

 

 

Urval av databaser 

 

De databaser som har använts för litteratursökning är PubMed och CINAHL. Medline är en 

databas producerad av National Library of Medicin och tillhandahåller en fritt tillgängligt 

version under sökmotorn PubMed (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Medline innehåller 

referenser till tidskrifter inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin och hälso- 

och sjukvårdsadministration. Artiklar från över 5000 tidskrifter är indexerade i Medline och 

större delen av den medicinska litteraturen kan nås via PubMeds artiklar. Cinahl är en databas 

främst inriktad på omvårdnad men innehåller även vetenskapliga artiklar om tandvård, 

nutrition och sjukgymnastisk. Databasen innehåller referenser till över 3000 tidskrifter (ibid.). 

 

Ursprungliga sökord har fått kompletteras med fler sökord för att generera tillräckligt antal 

träffar. I PubMed har MeSH-termer använts för att göra sökningarna mer specifika. MeSH-

termer som använts är Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Self Care, 

Health Behaviour, Referral and Consultation, Nurses, Nursing, och Nurse’s Role. MeSH-

termer har kombinerats med fritextord som physical health, primary care, nursing, barriers, 

care. I Cinahl har endast fritextord använts då detta har genererat specifika sökningar. Ord 

som använts är schizophrenia, physical health, barriers, care, nurse, nurse’s role, self-care. 
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De inklusionskriterier som följts är att deltagarna i studierna är diagnostiserade med 

schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. De vetenskapliga artiklar som tas med i studien 

är skrivna på engelska och deltagarna i studierna är över 18 år. All litteratur som inte 

uppfyller dessa inklusionskriterier har exkluderats. 

 

 

Genomförande av datainsamling 

 

Datainsamling har gjorts enligt den modell som Kristensson (2014) beskriver. Denna modell 

är uppbyggd i tre steg där det första steget går ut på att läsa abstrakts på de artiklar som är 

aktuella, för att kunna urskilja vilka artiklar som är relevanta för studien. Därefter har 

artiklarna lästs i fulltext och valts ut efter hur de svarar till syftet (tabell 1). 

 

Willman et al. (2011) framhåller att granskningsprotokoll bör anpassas efter varje unik 

litteratursammanställning. Granskning av artiklar har därför skett enligt en modifierad version 

av granskningsprotokoll för kvantitativa och kvalitativa studier enligt bilaga i Willman et al. 

(2011). Det slutgiltiga protokollet innehöll nio frågor för kvantitativa studier och sju frågor 

för kvalitativa studier. Granskningen har räknats om till ett procenttal för hur många frågor 

som genererat ett positivt svar. Studierna har ansetts hålla hög kvalité vid 80-100 %, medel 

vid 70-79 % och låg kvalité under 70 %. 
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Tabell 1. Sökning i PubMed 

Databas 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Artiklar i 

fulltext 

Urval 2 

Utvalda 

artiklar 

#1 "Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 

Disorders"[Mesh] 

131315   

#2  "Self Care"[Mesh]  45421   

#3 ”Health Behavior”[Mesh] 139787   

#4 "Referral and Consultation"[Mesh]  63317   

#5 "Nurses"[Mesh]  77365   

#6 "Nursing"[Mesh]  233965   

#7 "Nurse's Role"[Mesh]  36291   

#8 "Diabetes Mellitus"[Mesh]  354845   

#9 physical health 382696   

#10 primary care 314114   

#11 nursing 661615   

#12 barriers 94474   

#13 care 2013226   

#14 #5 OR #6 OR #7 3829   

#15 #14 AND #1 AND #9 52 6  2 

#16 #1 AND #2 AND #3 73 9 1  

#17 #1 AND #4 AND #10 102 4 2  

#18 #1 AND #11 AND #9 152 17 3 

#19 #1 AND #12 AND #13 183 9 2  

#20 #1 AND #8 AND #13 196 5 2  
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Genomförande av databearbetning 

 

Dataanalysen har genomförts genom en integrerad analys. Denna modell innebär enligt 

Kristensson (2014) till en början genomläsning av de artiklar som ska vara med i studien, för 

att urskilja likheter och skillnader i dessa. Artiklarna har lästs enskilt av båda författarna, 

vartefter innehållet har diskuterats och författarna har enats om skillnader och likheter i 

studiernas resultat samt huruvida de svarar på syftet för föreliggande studie eller ej. Efter 

diskussion om artiklarna har dess resultat sammanställts i fyra huvudkategorier som har bildat 

rubriker i studiens resultat. Efter vidare bearbetning framkom underrubriker som även de blev 

en del i resultatet. Därefter sammanställdes resultaten av artiklarna, vilket kom att bli 

resultatet för denna studie. 

 

 

Etisk avvägning 

 

När forskning bedrivs på människor, är det av yttersta vikt att ha en etisk medvetenhet som 

forskare. Helsingforsdeklarationen är ett dokument vars syfte är att redogöra för de etiska 

riktlinjer som huvudsakligen styr området (World Medical Association [WMA], 2013). Alla 

studier där människor deltar måste ha godkänts av en medicinsk-etisk kommitté vars syfte är 

att säkerställa att den forskning som bedrivs sker med deltagarnas samtycke. Det innebär även 

att deltagare ska ha möjlighet att dra sig ur studien samt ha fått tydlig information om villkor 

för deltagande. Studiens deltagare ska också ha blivit informerade om syfte med studien. En 

aspekt som tas upp i deklarationen och som är applicerbar i studier av personer med 

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, är att personer som är speciellt sårbara och som 

har en förhöjd risk för att ta eventuell skada av studien ska tas under extra beaktning för detta 

samt erbjudas skydd (ibid.). Även Polit & Beck (2013) tar upp de etiska svårigheterna med att 

göra studier på speciellt sårbara grupper, såsom psykiskt sjuka personer, och att det är viktigt 

att försäkra sig om att dessa personer är medvetna om vad studien innebär, samt att de ger sitt 

medgivande till att medverka.   

 

Av de artiklar som inkluderats i resultatet har alla utom en redovisat godkännande av 

medicin-etisk kommitté. Då godkännande ej redovisats har författarna granskat tidskriftens 

medicin-etiska riktlinjer och kommit fram till att studien ej skulle bli publicerad om inga 

etiska avvägningar gjorts. 
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Resultat 

 

Efter genomgång av valda artiklar har följande fyra huvudteman av barriärer identifierats; 

patientens förmåga, relationen mellan patient och sjukvårdspersonal, patientens situation 

samt negativa attityder hos sjukvårdspersonal. Utöver dessa huvudkategorier har sex 

underkategorier identifierats. 

 

 

Patientens förmåga 

 

 

Bristande psykiskt välbefinnande  

 

Flera studier har visat hur stabilitet i psykisk sjukdom är en viktig faktor för att klara av 

egenvård i diabetes (Hultsjö, 2013; El-Mallakh, 2006) samt för att känna förtroende för 

sjukvården (Leutwyler & Wallhagen, 2010). El-Mallakh (2006) har med kvalitativa intervjuer 

undersökt uppfattningar om egenvård hos patienter med samsjuklighet i schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom, och diabetes. Analys av intervjuerna har med Grounded Theory 

genererat en teori om hur egenvård kan utvecklas för patienter med diabetes och schizofreni. 

Teorin visar att förmåga till egenvård i diabetes uppstår i en process där olika kategorier är 

framträdande. En fundamental grund för att utveckla god egenvård av diabetes är att uppnå 

stabilitet i schizofrenisjukdom. För att uppnå stabilitet i sjukdomen visade patienterna upp 

förståelse för vikten av antipsykotisk medicinering för att slippa psykotiska symtom och 

förbättra sin funktion. Ytterligare en del i processen var att patienterna förstod innebörden av 

att ha diabetes och förstod hur dålig egenvård av diabetes kan leda till livshotande fysiska 

tillstånd. I denna del av processen visade patienterna även upp hur de kunde applicera insikten 

om vikten av stabilitet av psykotiska symtom i relation till förmågan att klara av egenvård. 

Patienterna visade en förståelse för hur psykotiska symtom var en betydande barriär för att 

klara av egenvård (ibid.). Hultsjö (2013) har undersökt vilka erfarenheter personal inom 

psykiatrin har av diabetesvård för patienter med psykossjukdom. Studien är utförd med 



 

 13 

kvalitativa intervjuer av vårdpersonal från en öppenvårdsmottagning för patienter med 

psykossjukdom. Diabetesvård ges av diabetessjuksköterskor men kan följas upp av 

sjuksköterskor inom psykiatrin. Deltagarna uppgav att endast de patienter som var psykiskt 

stabila hade förmågan att följa behandlingsrekommendationer givna av en 

diabetessjuksköterska. Vidare ansåg deltagarna även att diabetesvården inte var fungerande 

för patienter med psykotiska symtom (ibid.). 

 

Leutwyler & Wallhagen (2010) har med kvalitativa intervjuer undersökt hur äldre personer 

med schizofreni upplever fysisk hälsa. Studien visar hur psykotiska symtom är en barriär för 

att känna förtroende för sjukvårdspersonal och sjukvårdssystemet. Ytterligare faktorer som 

påverkade patienternas relation till vården var självstigmatiserande uppfattningar. En del 

patienter uppgav att de inte trodde på sin egen förmåga att agera för att förbättra sin hälsa. 

 

 

Bristande förståelse för somatiska symtom eller sjukdom 

 

Flera studier har visat hur patienter med schizofreni kan ha bristande förståelse för somatiska 

symtom eller sjukdom (Stein-Parbury, Gallagher, Chenoweth & Luscombe, 2012; Leutwyler, 

Chafetz & Wallhagen, 2010; Hultsjö, 2013). Stein-Parbury et al. (2012) har undersökt 

faktorer som är relaterade till äldre schizofrenipatienters förmåga till self-management. De 

faktorer som undersökts är patienters känsla av sammanhang och upplevelse av hälsa. Studien 

har även jämfört förmågan till self-management med andra grupper av patienter med kroniska 

somatiska sjukdomar. Studien visar att patienter med schizofrenisjukdom hade samma 

kunskap om sin sjukdom som andra patientgrupper men att de hade mindre förmåga att 

uppmärksamma symtom som uppkommer och uppvisade mindre förmåga att agera i relation 

till sin hälsa. Vidare hade patienter med schizofreni bättre förståelse av sina symtom om de 

upplevde mer känsla av sammanhang (ibid.). Leutwyler et al. (2010) har visat hur patienter 

med schizofreni med fysisk ohälsa prioriterar psykiskt välbefinnande och känsla av 

samhörighet över den fysiska hälsan. Till exempel uppgav en patient hur herpessjukdom var 

ett stort bekymmer för henne för det påverkade hennes relation till sin pojkvän. Samma 

patient hade flera kroniska hälsoproblem som bland annat hjärtsjukdom men som hon ansåg 

vara av mindre betydelse för sin hälsa. Sjuksköterskor inom psykiatrin har även visat stöd för 

hur patienter med schizofrenisjukdom kan ha svårt att förstå innebörden av diabetessjukdom 
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(Hultsjö, 2013). Många patienter uppgavs inte förstå hur allvarlig sjukdomen är eller vilka 

långsiktiga konsekvenser dålig livsstil kan innebära (ibid.). 

 

 
 
Relationen mellan patient och sjukvårdspersonal 

 
 
 

Frånvaro av stöd, samhörighet och kontinuitet 

 

I analys av artiklar har relationen mellan patient och sjukvårdspersonal identifierats som 

viktigt för patienter med schizofreni. Den mellanmänskliga relationen innefattar i detta fall en 

känsla av stöd och samhörighet (Leutwyler et al., 2010; Leutwyler & Wallhagen, 2010), men 

även upplevelsen av god kontinuitet i mötet med vårdpersonal (Leutwyler & Wallhagen, 

2010). Kontinuitet har även visat sig vara en faktor som står i relation till i vilken utsträckning 

kvinnor med schizofreni genomgår screening för cervixcancer (Martens, Chochinov, Prior, 

Fransoo, & Burland, 2008). 

 

Att inte känna stöd och samhörighet med personer i sin omgivning, i detta fall i vårdmiljön, 

identifieras som en barriär för uppsökande samt följsamhet för sjukvård (Leutwyler et al., 

2010; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). Samhörighet kan 

finnas bland såväl familj, vänner, där man bor eller inom sjukvården (Leutwyler et al., 2010). 

En deltagare beskriver hur han kände samhörighet i väntrummet inför en medicinsk 

behandling, genom att han satt och samtalade med andra. Samhörigheten han då kände gav 

honom engagemang och motivation till fortsatt behandling. En annan deltagare i studien 

beskriver hur han fick en känsla av tillhörighet när en sjuksköterska uppmärksammade honom 

trots det var en lång tid sedan de hade träffats. En brist på samhörighet upplevdes av 

deltagarna i studien leda till en ökas isolation, paranoida symtom, positiva psykossymtom 

samt ökad somatisk sjukdom. De barriärer som främst framkom i sökandet efter samhörighet 

var bland annat vårdpersonal som upplevdes som dömande samt stigmatisering (ibid.). Även 

Hultsjö & Brenner Blomqvist (2013) har visat att god relation till sjukvårdspersonal är av stor 

vikt för patienter med schizofreni. Studien visar att sjukvårdspersonal kunde ha stor social 

betydelse då patienterna saknade en social kontext att umgås i. Patienterna uppgav även att då 
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de inte upplevde stöd från sjukvårdspersonal, påverkades det psykiska välbefinnande negativt 

(ibid.). 

 

Leutwyler och Wallhagen (2010) presenterar hur deltagare i studien identifierar känslan av att 

ej få sin röst hörd som en faktor som bryter ned förtroendet mellan patient och vårdpersonal. 

En deltagare beskriver hur han kände att tilliten till vårdpersonalen försämrades då denne ej 

kunde sätta sig in i hans situation, och att många inom sjukvården ej hade gjort några försök 

för att få en ökad förståelse. En annan deltagare beskriver hur hon upplever att de olika 

delarna i vårdkedjan fattar besluten åt henne istället för tillsammans med henne. Detta bidrar 

till en känsla av att ej vara delaktig, vilket i sin tur är en barriär för fortsatt förtroende för 

vården (ibid.). Studien visar även på hur sjukvårdspersonals punktlighet är viktigt för att 

förtroendet till sjukvården ska bestå. Exempelvis uppgav en deltagare att när vårdpersonal ej 

var i tid för ett överenskommet möte, såg denne inget värde i att deltaga i mötet alls (ibid.). 

 

God kontinuitet i vården har undersökts som en faktor för hur stor andel av kvinnor med 

schizofreni som genomgår screening för cervixcancer (Martens et al., 2008). I studien 

definierats god kontinuitet som att minst hälften av besöken hos primärvården var till samma 

allmänläkare. Studien visar att kvinnor med schizofreni i mindre utsträckning genomgår 

screening för cervixcancer i jämförelse med kvinnor som inte har schizofreni. God kontinuitet 

i vården är dock en faktor som har positiv påverkan i vilken utsträckning kvinnor genomgår 

screening (Martens et al., 2008).  Leutwyler och Wallhagen (2010) tar upp hur kontinuitet kan 

vara en faktor som stärker förtroendet när det kommer till relationen som patienten har för 

vårdpersonalen. Genom att träffa samma person regelbundet byggs ett förtroende upp (ibid.). 

 

 

Patientens situation 

 

 

Bristande ekonomi  

 

Ett tema som tydligt framkom av studierna, var att en bristande ekonomi kan ses som en 

barriär för uppsökande av sjukvård (Dickerson et al., 2003; Bradford et al., 2008; El-Mallakh, 

2007). Förutom uppsökande av vård, hämmar även en bristande ekonomi möjligheterna att 

hämta ut förskrivna läkemedel (ibid.). 
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Bradford et al. (2008)  undersökte hur patienter med allvarlig psykisk sjukdom upplever 

tillgänglighet till sjukvård jämfört med patienter utan psykisk sjukdom. Resultatet visar att 

patienter med psykossjukdom i högre grad söker vård senare på grund av oro för kostnad 

jämfört med patienter utan psykisk sjukdom (ibid.). Även Dickerson et al. (2003) undersökte 

vilka barriärer personer med schizofreni upplever när det kommer till att söka somatisk 

sjukvård. I resultatet presenteras även här en jämförelse med den generella populationen, som 

visar på en större utbredning av upplevda ekonomiska barriärer när det kommer till att hämta 

ut utskrivna läkemedel. El- Mallakh (2007) identifierar i sin kvalitativa intervjustudie 

ekonomiska begränsningar som en väsentlig anledning för deltagarna att ej uppsöka vård och/ 

eller att skjuta upp besöken. En deltagare i studien beskriver även hur hon varje månad måste 

prioritera vilka av sina mediciner hon ska hämta ut, då hon inte har råd med alla (ibid.). 

 

 

Tillgänglighet till sjukvård 

 

Möjlighet att komma i kontakt med sjukvård och få en tid bokad i nära framtid har undersökts 

som möjliga barriärer för patienter med schizofreni. Bradford et al. (2008) har visat att 

patienter med schizofreni i lägre utsträckning har en regelbunden kontakt inom medicinsk 

vård. Studien visar även att patienter med schizofreni i större utsträckning upplever att 

svårighet att få tillgång till sjukvård och få tillgång till utskrivna läkemedel. Även Dickerson 

et al. (2003) har visat hur patienter med schizofreni upplever tillgänglighet som en barriär för 

sjukvård. Patienter med schizofreni uppgav i högre utsträckning svårighet att nå olika 

sjukvårdsinrättningar per telefon och vid kontakt svårighet att få en tidsbokning inom önskad 

tid. Ytterligare angav patienter med schizofreni i högre utsträckning att de dröjde att söka 

vård på grund av lång väntetid för att få träffa en doktor (ibid.). Svårigheter med transport till 

och från sjukvårdsinrättningar bidrar till en uppskjutning av besök, eller att personerna inte 

kommer alls (Dickerson et al, 2003, El-Mallakh, 2007). El-Mallakh (2007) beskriver hur en 

deltagare i studien förklarar hur hon inte har kommit till möten på kliniken, då hennes 

ekonomiska situation gör att hon inte kan ta sig fram och tillbaka, trots att hon gärna vill 

kunna närvara. Hultsjö (2012) tar upp aspekten av hur medicinering med såväl neuroleptika 

samt sömnmedicin gör det svårt för många patienter att ta sig upp på morgonen för att komma 

till möten med exempelvis diabetessjuksköterskan som ofta förläggs på morgonen.  
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Negativa attityder hos sjukvårdspersonal 

 

 

Negativa attityder till patienters förmåga 

Flera studier har visat att hur vårdpersonals inställningar till patienter med schizofreni kan 

vara en barriär för vård (Corrigan et al., 2014; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Sullivan et al., 

2015). Leutwyler & Wallhagen (2010) visade att patienter upplevde respektlöshet som en 

barriär för att känna förtroende för sjukvårdspersonal. Respektlöst bemötande uppgavs 

påverka hur den berörda patienten kommunicerar med vårdpersonalen, samt vara avgörande 

för huruvida de kommer till bokade möten eller ej. Patienterna uppgav att respektlöst 

bemötande kunde utgöras av nedsättande kommentarer om patienten. Studien beskriver även 

hur vissa patienter upplever hur stigma över att ha psykisk sjukdom påverkar förtroendet till 

vården. Vissa deltagare beskrev hur de upplever att de får en stigmatiserande stämpel av att 

vara psykiskt sjuk. Till exempel uppgav en deltagare hur han tyckte att hans diagnos av 

paranoid schizofreni gjorde det svårt att bli trodd i samtal (ibid.). 

 

Två studier har utifrån samma empiriska underlag undersökt sjukvårdspersonals attityder till 

en patient med schizofrenidiagnos (Corrigan et al., 2014; Sullivan et al., 2015). Sullivan et al. 

(2015) har undersökt sjukvårdspersonals attityder till en patient med schizofrenidiagnos i 

förhållande till hur de tror att patienten kommer samverka i vården och i vilken utsträckning 

de remitterar patienten till olika typer av behandlingar. Studien innebar att två grupper av 

vårdpersonal fick läsa varsitt patientfall och därefter svara på frågor om förväntningar på 

patientens förmåga, till exempel förmåga att delta i vården och förmåga att läsa och förstå 

utbildningsmaterial om hälsa. Vårdpersonalen fick även svara på frågor om vilka kliniska 

beslut de skulle fatta för patienten i form av till vilken utsträckning de skulle remittera 

patienten till behandlingsprogram. Patientfallet utgjordes av en man i 34-års åldern med bland 

annat högt blodtryck, övervikt och kronisk ryggsmärta och där mannen i det ena patientfallet 

även hade schizofreni. Resultatet visar att sjukvårdspersonal som läste patientfallet med 

schizofreni förväntade sig att patienten var mindre kapabla att delta i behandling  och mindre 

kapabel att läsa och förstå undervisningsmaterial om hälsa i jämförelse med 

sjukvårdspersonals förväntningar på patienten utan schizofreni. De förväntade sig även att 

patienten med schizofreni i mindre utsträckning hade förmåga att ta hand om sin hälsa och 
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personliga åtaganden. I relation till hur stor utsträckning patienten blev remitterade till olika 

behandlingsprogram blev patienten med schizofrenidiagnos i mindre utsträckning remitterad 

till viktminskningsprogram. Corrigan et al. (2015) har använt sig av samma patientfall men 

studien har undersökt vilka samband det finns för vårdpersonals uppfattningar om en patient 

med schizofreni i relation till stigma. Studien undersöker  även vilka förväntningar personalen 

har på hur väl patienten ska deltaga i behandling. Ytterligare har studien undersökt samband 

mellan uppfattningar och till vilken utsträckning de remitterar patienten och till vilken 

utsträckning de skriver ut läkemedel. Resultatet visar att personal med stigmatiserande 

uppfattningar om patienten hade mindre tro på att patienten skulle kunna delta i vård. Vidare, 

var personal med större tro på patientens förmåga att delta i vård mer benägen att remittera 

patienten till specialistvård och ordinera läkemedelsbehandling (ibid.). 

 

 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Vetenskapliga artiklar söktes via två databaser, PubMed och Cinahl, med anledning att bredda 

sökningarna, och därmed få med så många relevanta artiklar som möjligt (Kristensson, 2014). 

Först gjordes sökningar i PubMed och därefter i Cinahl, där det visade sig finnas samma 

artiklar i stor utsträckning, samt att inga nya relevanta sådana påträffades. Därmed har endast 

sökschema för PubMed redovisats. Ett inklusionskriterie för föreliggande studie, var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Detta kan i sin tur resultera i att relevant litteratur 

skriven på andra språk exkluderas (Polit & Beck, 2013), vilket i sin tur kan påverka resultatets 

riktning. Detta kan ses som en svaghet, vilket författarna är medvetna om. Vid sökningar via 

databaserna har studier med även andra sjukdomar förutom schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd framkommit. Flertalet artiklar som inkluderar även personer med 

andra sjukdomar än schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kunde ej inkluderas då de 

inte redovisar resultatet separat för de olika sjukdomarna. 

 

En styrka med föreliggande studie är att de artiklar som använts i resultatet har granskats 

utförligt och systematiskt (Polit & Beck, 2013). Artiklarna har lästs och tolkats av båda 
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författarna var för sig och de tolkningar som gjorts av studiernas innehåll har stämt väl 

överens. Vidare har studierna bedömts hålla en hög och medelhög standard. Detta i sin tur 

säkrar att det resultat som presenteras är underbyggt av forskning av god kvalitet.  

 

Studierna som ligger till grund för resultatet, är gjorda i Sverige (Hultsjö, 2012; Hultsjö & 

Brenner Blomqvist, 2013), USA (Bradford et al., 2003; Corrigan et al., 2014; Dickerson et al., 

2003; El-Mallakh 2006, 2007; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Leutwyler et al., 2010; Sullivan 

et al., 2015), Kanada (Martens et al., 2009) och Australien (Stein-Parbury et al., 2012). 

Resultatet kan således ha påverkats av länderna från studierna, då sjukvårdssystemet inte ser 

likadant ut i alla länder. Två av studierna är genomförda inom det amerikanska 

sjukvårdssystemet för veteraner (Veterans Affairs), och i de artiklarna tas det upp att denna 

patientgrupp är mer benägen att söka vård än den övriga populationen, vilket kan ha påverkat 

studiernas resultat. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Utifrån studiens resultat identifierar författarna barriärer som patienter med schizofreni kan 

möta på såväl systemnivå som individnivå. Systemnivå innebär de barriärer som finns inom 

hälso- och sjukvården, exempelvis hur negativa attityder kan påverka patienter med 

schizofreni och hur bristande samverkan mellan olika vårdinrättningar försvårar situationen 

för patienter. Barriärer på individnivå innebär hinder i kontakt med sjukvården som är 

relaterade till patientens bristande förmågor och svårigheter i relationen med 

sjukvårdspersonal. Med resultatet som grund, väljs i denna diskussion fyra områden att vidare 

diskuteras, samverkan, flexibilitet, respekt och tillit, samt samhörighet.   

 

Föreliggande studie har visat att patienter med schizofreni har sämre förmåga att 

uppmärksamma symtom som uppkommer och mindre förmåga att agera i relation till sin 

hälsa. Vidare har resultatet visat att patienter med schizofreni har bättre förståelse av sina 

symtom om de upplevde mer känsla av sammanhang (Stein-Parbury et al., 2012). I den 

medicinska vården förväntas patienten ta ansvar för sin egen vård. För patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom kan det här skapa svårigheter då behovet av medicinsk vård finns samtidigt 

som patienterna kan ha svårt att ta ansvar för att upprätthålla kontakt och komma på avtalade 

möten (Schmutte et al., 2009; Kaufman, McDonell, Cristofalo & Ries, 2012). Patienter kan 
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även ha svårigheter att ta till sig information och förstå den långsiktiga innebörden av ett 

ohälsotillstånd (ibid.). I enlighet med Antonovsky’s teoretiska modell anser författarna att 

sjuksköterskan kan stödja patienter med schizofreni till bättre egenvård genom att arbeta med 

patientens förmåga till begriplighet och upplevelse av hanterbarhet. Sjuksköterskan kan ha en 

betydelsefull roll för patienten i att uppleva begriplighet vid ett sjukdomstillstånd. Ytterlige 

kan sjuksköterskan även vara en resurs för att uppleva att situationen är hanterbar. 

 

Kaufmann et al. (2012) har undersökt somatisk vård för patienter med allvarlig psykisk 

sjukdom och kommit fram till att kommunikationen mellan olika vårdgivare är bristfällig. 

Kommunikation tenderar att uppstå endast då en patient allvarligt försämrats i sitt fysiska 

eller psykiska hälsotillstånd (ibid.). Hultsjö (2012) tar upp hur ett bredare samarbete mellan 

den psykiatriska och somatiska vården skulle kunna underlätta för patienterna att komma på 

besöken inom den somatiska vården. Deltagarna i studien är sjuksköterskor som jobbar inom 

psykiatrin, och flera av sjuksköterskorna förklarar hur de är dåligt insatta i hur diabetesvården 

fungerar. En deltagare beskriver även hur denne gärna skulle vilja bli informerad om  när 

patienterna har möten inbokade med den somatiska sjukvården, för att på så vis kunna 

motivera och påminna patienterna att gå på dessa möten (ibid.). Socialstyrelsen (2011b) 

framhåller vikten av samverkan mellan olika vårdinrättningar och personalgrupper för att 

främja en god vård. För patienter som är högkonsumenter av psykiatrisk vård samt behov av 

stöd och samordning kan patienten erbjudas case management. Case management är dock 

utformat framförallt för att samordna psykiatrisk vård och psykosociala insatser från 

socialtjänsten (ibid.). Svenska Psykiatriska Föreningen har tillsammans med sex andra 

specialitetsföreningar formulerat kliniska riktlinjer för förebyggande åtgärder och behandling 

av metabol risk för patienter med allvarlig psykisk sjukdom (Gothefors et al., 2010). 

Riktlinjerna anger att psykiatriker har ett huvudansvar att följa metabol status och initiera 

åtgärder för patienter som ges antipsykotisk läkemedelsbehandling. Riktlinjerna anger även 

att verksamhetschefen för den psykiatriska kliniken har ett ansvar att upprätta fungerande 

samarbetsformer med andra specialiteter. Vidare beskrivs hur patienter med psykossjukdom 

kan ha svårigheter att etablera somatiska vårdkontakter och att patienterna kan behöva stöd 

från sin kontaktperson inom psykiatrin att komma ihåg avtalade tider eller få praktiskt stöd 

vid undersökning (ibid.). 

 

Genom flexibilitet kan sjukvården förenkla kontakt för patienter med schizofreni. Hultsjö 

(2012) identifierar tidiga besökstider hos diabetessjuksköterskor som ett hinder för patienter 
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som medicinerar med såväl neuroleptika och sömnmedicin, då det finns upplevelser av 

svårigheter att ta sig upp tidigt på morgonen. Genom att fråga personen som ska komma på 

mötet vilken tid som passar denne bäst samt vara flexibel i vilka tider som erbjuds finns det 

således möjlighet att minimera risken för uteblivna besök.  

 

Att uppleva respekt och känna tillit till vårdpersonal har visat sig vara en viktig faktor  som 

påverkar hur patienter med schizofreni upplever kontakten med hälso- och sjukvården. 

Patienter med schizofreni har beskrivit hur de upplevt respektlöst bemötande vilket har 

påverkat deras tillit till sjukvården (Leutwyler et al., 2010; Leutwyler & Wallhagen, 2010). 

HSL (SFS 1982:763) anger att vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

den enskilda människans värdighet, och på lika villkor för hela befolkningen. Trots det har 

forskning visat att patienter med allvarlig psykisk sjukdom kan uppleva respektlöst 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal (Chadwick, Street, McAndrew & Deacon, 

2012). Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har också beskrivit att de ej blivit tagna på 

allvar eller att de blivit avvisade i mötet med sjukvårdspersonal (ibid.). Enligt 

vårdprofessionernas etiska koder ska vårdpersonal ha patientens hälsa som det främsta målet 

och alltid arbeta utifrån principen om människors lika värde (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016, värdegrund för omvårdnad). Vårdrelationen mellan patient och personal är 

asymmetrisk, där patienten står i beroendeställning till vårdpersonalen. Omvårdnad ska ges 

utifrån gott bemötande och med målsättning att balansera maktförhållandet så att patienten 

känner trygghet och upplever respekt. Tillit kan uppnås genom att vårdpersonal visar 

öppenhet, engagemang och pålitlighet (ibid.). Respekt och tillit är en förutsättning för en god 

vårdrelation och för att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård (Sandman & Kjellström, 

2013). Svensk sjuksköterskeförening (2016) anger att vårdpersonal kan använda sig av 

reflektion för att uppnå etisk medvetenhet. Genom reflektion över sina handlingar kan 

vårdpersonal medvetandegöra värderingar och förhållningssätt och få kunskap om etiska 

svårigheter i personliga möten. För att lyfta värdegrundsfrågor i det kliniska arbetet kan 

reflektion även ske i grupp genom etikrond, etikforum eller att utse ett etikombud (ibid.). 

 

Ytterligare ett tema som framkom i studien var behovet av att känna samhörighet för patienter 

med schizofreni (Leutwyler et al., 2010; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Hultsjö & Brenner 

Blomqvist, 2013. Hultsjö & Brenner Blomqvist (2013) har visat att sjukvårdspersonal kan ha 

stor social betydelse då patienter saknar en social kontext att umgås i. Känsla av samhörighet 

kan även uppstå i sjukvårdens miljö i interaktionen med andra patienter (Leutwyler et al. 



 

 22 

2010). Brist på samhörighet har beskrivits som leda till ökad isolation och sämre psykiskt 

välbefinnande (ibid.). I studier som undersökt schizofrenipatienters erfarenhet av att leva med 

psykisk sjukdom har patienter uttryckt hur sjukdomen har påverkat deras identitet (Walsh et 

al., 2016). Flera studier har beskrivit hur psykotiska symtom har gjort att patienterna har 

förlorat en känsla av självidentitet och känsla av att vara i kontroll över sitt egna liv. 

Fungerande sociala relationer har beskrivits som en faktor som positivt påverkar hur patienter 

med schizofreni klarar att hantera sin sjukdom (ibid.). Vård som utformas med patienters 

delaktighet har möjlighet att skapa ett partnerskap mellan patient och vårdpersonal. 

Thompson (2007) har undersökt personers uppfattningar vad delaktighet i vård innebär. 

Studien visar att förutom att få information och vara med i beslutsfattande så anser patienter 

att delaktighet innebär en känsla av omtanke och att bli sedd av vårdpersonal (ibid.). Utifrån 

Antonovsky’ teoretiska modell om KASAM behöver individen vara medbestämmande i sitt 

liv för att uppleva mening i tillvaron (Antonovsky, 2005). Författarna anser därför att det är 

av vikt att sjuksköterskor arbetar med att stödja patienter till delaktighet i vården. Genom att 

visa omtanke och skapa delaktighet kan sjuksköterskor underlätta för patienter att uppleva 

meningsfullhet och stärka personens känsla av sammanhang. 

 

Patientlagen (2014:821) tar upp att sjukvården i så stor utsträckning som möjligt ska utformas 

för att främja patientens delaktighet och önskemål enligt varje persons individuella 

förutsättningar. Ytterligare har delat beslutsfattande i den psykiatriska vården för patienter 

med schizofreni visats ge positiva resultat på patienternas kunskap om sin sjukdom och 

inställning till behandling (Hamann, Langer, Winkler, Busch, Cohen, Leucht & Kissling, 

2006). Delat beslutsfattande har även visats generera bättre förutsättningar för interventioner 

med fokus på att förbättra patientens kognitiva och sociala funktion (ibid.). 

 

 

 

 

Slutsats och studiens betydelse 

 

Då det är vanligt med somatiska sjukdomar för personer som har en schizofrenisjukdom, är 

det av yttersta vikt att sjukvården fungerar bra. I resultatet framträder en rad barriärer som är 

på såväl systemnivå som individnivå. Det finns riktlinjer för hur vården ska vara uppbyggd 

men ofta saknas det tydlighet för just denna patientgrupp. Ytterligare forskning är av stor vikt 



 

 23 

på området, då det kan ge ytterligare förståelse för vilka barriärer patientgruppen upplever. 

Flexibilitet, lyhördhet och delaktighet bör vara något som vårdpersonal och vårdsystemet 

eftersträvar. Ytterligare bör sjuksköterskor arbeta utifrån värdegrund för omvårdnad där 

patienter med schizofreni förstås och bemöts utifrån den sårbara patientgrupp de är. Genom 

att anpassa vården efter varje individs enskilda behov förbättras möjligheterna för 

upprätthållande av vårdkontakt. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning  

 

Författarna har enskilt sökt artiklar, därefter har båda läst såväl abstrakten och artiklarna i 

fulltext som varit relevanta. Diskussioner har skett fortlöpande under arbetets gång med 

fastställande av rubriker och innehåll i uppsatsen. Båda författarna har varit lika delaktiga i 

planerandet och utförandet av denna uppsats och båda tar ansvar för innehållet i densamma. 
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Författare/ Titel/ År/ Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bradford, D.W., Kim, 

M.M., Braxton, L.E., 

Marx, C.E., Butterfield, 

M., & Elbogen E.B./ 

Access to medical care 

among persons with 

psychotic and major 

affective disorders/ 2003/ 

USA  

Att undersöka tillgång samt 

barriärer till vård för personer 

med svår psykisk sjukdom, 

vilka definieras som 

psykossjukdom, bipolär 

sjukdom samt depression. 

Kvantitaiv registerstudie, av 

befintlig hälsodata över 156 475 

personer. Datan är mellan åren 

1994-1995. Resultatet redovisas 

separat för de olika sjukdomarna. 

Personer med psykossjukdomar 

har i likhet med personer med 

andra svåra psykiska sjukdomar 

minskade möjligheter att besöka 

primärvården. Barriärer såsom 

brister i ekonomin utgjorde en stor 

del i resultatet. 

Medel 

Corrigan, P.W., Mittal, 

D., Reaves, C.M., 

Haynes., T.F., Han, X., 

Morris, S., & Sullivan, G. 

/ Mental health stigma 

and primary health care 

decisions./ 2014/ USA 

Att undersöka relationen 

mellan stigmatisering och 

beslut angående hälsa  

Tvärsnittsstudie med 166 

deltagare diagnostiserade med 

schizofreni. 

Negativa attityder och 

stigmatisering från vårdpersonal 

kan påverka huruvida 

patientgruppen väljer att söka vård 

eller ej.  

Medel 

Dickerson, F.B., McNary, 

S.W., Brown, C.H., 

Kreyenbuhl, J., Goldberg, 

R.H., & Dixon, L.B. / 

Somatic healthcare 

utilization among adults 

with serious mental illness 

who are receiving 

Att undersöka nyttjandet av 

somatisk sjukvård av 

personer med svår psykisk 

sjukdom, jämfört med den 

generella populationen.  

Tvärsnittsstudie, 200 deltagare, 

100 med schizofreni, 100 med 

affektivt syndrom fyllde i en 

redan befintlig enkät. 

 

Personer med schizofreni upplever 

fler barriärer i användandet av 

somatisk vård än personer utan 

allvarlig psykisk sjukdom. 

Resultatet redovisades separat 

beroende på sjukdomsgrupp.  

Hög 



 

 

community psychiatric 

services. / 2003 / USA 

El-Mallakh, P./ Evolving 

self-care in individuals 

with schizophrenia and 

diabetes mellitus. /2006 / 

USA  

Att formulera en teori som 

berör egenvård för personer 

med schizofreni/ 

schizoaffektivt syndrom samt 

diabetes. 

Grundad teori, med 11 deltagare 

med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom samt 

diabetes. 26 intervjuer 

genomfördes, samt observationer. 

Varje intervju varade mellan 45-

60 minuter och skedde med 4-6 

månaders intervaller. 

Om psykossjukdomen ej är under 

kontroll, fungerar ej heller 

behandlingen mot diabetes på ett 

gott sätt. Deltagarna upplever att 

den psykiska och fysiska hälsan 

hör samman.  

Hög 

El-Mallakh, P. / Doing my 

best: poverty and self-

care among individuals 

with schizophrenia and 

diabetes mellitus. / 2007/ 

USA 

Att undersöka hur patienter 

med psykossjukdom samt 

diabetes upplever egenvård 

av diabetes. Samma underlag 

som El-Mallakh, P (2006) 

Grundad teori, med 11 deltagare 

med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom samt 

diabetes typ 1 eller 2. 

Begränsad ekonomi och 

begränsade transportmöjligheter 

gör att personerna i studien i 

mindre utsträckning besöker 

vårdinrättningar. 

Hög 

Hultsjö, S. / Mental 

healthcare staff’s 

knowledge and 

experiences of diabetes 

care for persons with 

psychosis- a qualitative 

interview study. / 2012/ 

Sverige 

Att undersöka och analysera 

vilka upplevelser 

psykiatrisjuksköterskor har av 

diabetesvård för personer 

med psykoser. 

Kvalitativ explorativ design, med 

semistrukturerade intervjuer med 

12 psykiatrisjuksköterskor.  

Psykiatrisjuksköterskorna 

upplevde sig inte ha tillräckliga 

kunskaper om diabetesvården, 

samt att den somatiska och 

psykiatriska vården borde 

samordnas bättre. 

Hög 

Hultsjö, S., & Brenner 

Blomqvist, K./ Health 

Behaviors as 

Conceptualized by 

Att beskriva hur 

hälsobeteenden upplevs av 

individer med 

psykossjukdom. 

Kvalitativ fenomenografi. 20 

personer med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd 

intervjuades.  

Studien fann bland annat att 

deltagarnas relation med 

sjukvårdspersonal är av vikt för ej 

bättre hälsa. 

Hög 



 

 

Individuals Diagnosed 

with a Psychotic 

Disorder. / 2013/ Sverige  

Leutwyler, H.C., & 

Wallhagen M.I. / 

Understanding physical 

health of older adults with 

schizophrenia: Building 

and eroding trust. / 2010/ 

USA 

Att förstå vilka faktorer som 

spelar in för att patienterna 

ska känna förbättrad hälsa. 

Kvalitativ grundad teori. 28 

deltagare med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom. 

När det finns förtroende för vården 

och vårdpersonalen, upplevs 

hälsan som bättre för patienterna. 

När  

Hög 

Leutwyler, H.C., Chafetz, 

L., & Wallhagen, M./ 

Older adults with 

schizophrenia finding a 

place to belong./ 2010/ 

USA  

Att undersöka hur individer 

upplever hälsa.  

Kvalitativ grundad teori. 28 

deltagare med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom. Samma 

underlag som Leutwyler och 

Wallhagen (2010). 

Känslan av att tillhöra samt att ha 

en plats i ett större sammanhang 

främjar en känsla av god hälsa för 

deltagarna i studien. 

Hög 

Martens, P.J., Chochinov, 

M.H., Prior, H.J., 

Fransoo, R., & Burland, 

E./ Are cervical cancer 

screening rates different 

for women with 

schizophrenia? A 

Manitoba population-

based study. / 2009/ 

Kanada 

Att undersöka vilka barriärer 

det finns för kvinnor med 

schizofreni att screenas för 

cervixcancer.  

Kvantitativ registerstudie över 

samtliga kvinnor i åldern 18-69 år 

boende i ett område i Kanada. 

Andelen kvinnor med schizofreni 

var 3220. 

Kvinnor med schizofreni screenas 

i mindre utsträckning för 

cervixcancer jämfört med kvinnor 

som ej har schizofreni. En 

anledning till detta kan vara dålig 

kontinuitet i vilken vårdpersonal 

personerna träffar. 

Medel 

Stein-Parbury, J., 

Gallagher, R., Chenoweth, 

Att undersöka vilka faktorer 

som spelar in för god 

Deskriptiv kohortstudie med 300 

deltagare varav 80 med 

Egenvården hos personer med 

schizofreni och schizoaffektivt 

Medel 



 

 

L., & Luscombe, G. M./ 

Factors associated with 

good self-management in 

older adults with a 

schizophrenic disorder 

compared with older 

adults with physical 

illnesses./ 2012/ 

Australien 

egenvård för personer med 

schizofreni jämfört med 

personer med enbart somatisk 

sjukdom.  

schizofreni eller schizoaffektivt 

syndrom. 

syndrom var sämre jämfört med 

personer med enbart somatisk 

sjukdom.  

Sullivan, G., Mittal, D., 

Reaves, C. M., Haynes, T, 

F., Han, X., Mukherjee, 

S., Morris, S., Marsh, L., 

& Corrigan, P. W./ 

Influence of 

Schizophrenia Diagnosis 

on Provider’s Practice 

Decisions. / 2015/ USA 

Att undersöka hur en 

schizofrenidiagnos påverkar 

vårdpersonals attityder och 

beslut gällande vård. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

275 deltagare från vårdpersonal 

från veterandepartementet i USA. 

Vårdpersonal hade lägre 

förväntningar på personer med 

schizofreni gällande behandling, 

vård och förståelse av innebörd av 

vård. 

Medel 



 

 

 


