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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att en god hälsa uppnås är ett av målen med hälso- och sjukvården. För att 

sjuksköterskan ska nå detta mål är hen i behov av sina kunskaper och 

egenskaper. Den personcentrerade vården ligger till grund för 

sjuksköterskans profession varpå den respektfulla kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är essentiell. Likaså är det verbala samt icke 

verbala språket avgörande för kommunikationen. Stress och tidsbrist kan 

leda till att sjuksköterskor upplever den givna informationen som 

otillräcklig. Därför är det betydelsefullt att undersöka sjuksköterskans 

kommunikation utifrån ett patientperspektiv.   

Syfte: Att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans kommunikation i 

vårdmötet. 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt av redan befintligt material, varpå tolv 

vetenskapliga artiklar framtagits genom sökningar i två databaser. Dessa 

artiklar analyserades enligt Fribergs metod av författarna, som därefter 

framställde det nya resultatet i huvud-och subteman. 

Resultat: Resultatet för denna litteraturöversikt presenteras i två huvudteman: (1) 

Sjuksköterskans egenskaper i kommunikationen och (2) Betydelsefulla 

aspekter i kommunikationen. Dessa genererar i två subteman; (1) Stödja och 

involvera samt Engagemang och respektfullhet, (2) Språket samt Lyhördhet.  

Diskussion: Kommunikationen är en betydelsefull del i vården och blir således ett 

komplext område för sjuksköterskan att främja. De centrala fynden som 

diskuteras är sjuksköterskans egenskaper, kunskaper, språket samt 

patientens delaktighet. Resultatet diskuterades även utifrån Jean Watsons 

teori om den mänskliga omsorgen samt utifrån konsensusbegreppet hälsa. 

Nyckelord: Kommunikation, patientperspektiv, upplevelser, sjuksköterskan 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: One of the goals in the health care is that good health is achieved. For the 

nurse to achieve this goal he or she is in great need of his or her skills and 

qualities. The person-centered care is the basis of the nurse profession 

whereupon the respectful communication between the nurse and patient is 

essential. Similarly the verbal and non-verbal language is important for the 

communication. Stress and lack of time can lead to nurses experiencing the 

given information as inadequate. Thus, it is important to examine the nurses’ 

communication from a patient perspective. 

Aim: To explore patients’ experiences of nurses’ communication within the 

healthcare meeting. 

Method: This study is a literature review of existing material, whereupon twelve 

articles were developed by searches in two databases. The selected articles 

were analyzed by the authors according to Friberg's method, whom then 

presented the new results in main and subthemes. 

Results: In this literature review the results are presented in two main themes; (1) 

The nurse characteristics in the communication and (2) Significant aspects 

in the communication. These generated in two subthemes each; (1) Support 

and involve and also Commitment and respectfulness (2) Language and 

Responsiveness.  

Discussion: Communication is significant in the healthcare and thus becomes a complex 

area for the nurses to encourage in the all patients care. The main findings 

discussed in this study is the nurse’s characteristics, knowledge, language 

and the patient participation. The results of this study were also discussed 

based on Jean Watson’s theory of human caring, as well on the basis of the 

consensus concept health. 

Keywords: Communication, patient perspective, experience, nurse 
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1. Inledning 

Vi anser utifrån våra erfarenheter att kommunikationen utgör en viktig del i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten, samt att det är en betydelsefull aspekt att främja i varje enskild 

individs omvårdnad. Vi har därför valt att, utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU), fördjupa oss i patientens upplevelse av sjuksköterskans kommunikation. Detta område 

har väckt vårt intresse då vi under VFU placeringarna insett hur stor betydelse och påverkan 

sjuksköterskan har på patientens vård. Utöver detta har vi även uppmärksammat att en del 

patienter inte blev bemötta på ett önskvärt sätt i kommunikationen, vilket uttrycktes av 

patienterna som att de inte blev lyssnade till av sjuksköterskan. Vi har även upplevt att 

kommunikationens betydelse mellan sjuksköterskan och patienten varit en viktig och ofta 

omtalad grundpelare att utgå ifrån under utbildningen. Dessutom har det under flera terminer i 

utbildningen funnits en samtalsträningskurs vilken handlar om dialogens betydelse, det 

verbala/icke-verbala språket samt kommunikationen i interaktionen mellan sjuksköterskan 

och patienten. Detta för att medvetandegöra ämnets betydelse för studenterna. Utifrån våra 

egna observationer och de kunskaper vi fått under utbildningen tror vi därför att det kan 

uppstå brister gällande detta område i den kliniska vården. Vi anser därmed att patienternas 

upplevelser av sjuksköterskans kommunikation behöver undersökas och förtydligas 

ytterligare för att utveckla samt förbättra varje enskild patients vård. 

 

2. Bakgrund 

Ett av huvudmålen med sjukvården, enligt Hälso– och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 

2 §, är att god hälsa uppnås samt att vården ska ges på lika villkor för alla människor. Vården 

ska dessutom ges med respekt för varje enskild individs lika värde, autonomi, integritet samt 

värdighet. Vården ska även främja en bra kontakt mellan varje unik patient och 

sjukvårdspersonal, samt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. För 

att uppnå och arbeta i enlighet med detta bör sjuksköterskan därmed se patienten som en 

helhet av såväl kropp, själ och ande (Santamäki, Fischer & Dahlqvist, 2009). 

 

2.1 Sjuksköterskans yrkesroll 

Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsan samt lindra patientens lidande är fyra 

grundläggande hörnstenar som sjuksköterskan bör arbeta enligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Svensk sjuksköterskeförening har sammanställt ICN:s 

(International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor, vilken består av fyra 
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områden. Sjuksköterskan och allmänheten är den första delen vilket handlar om 

sjuksköterskans primära ansvar som främst riktas mot människors behov av vård. Den andra 

delen, sjuksköterskan och yrkesutövningen, innefattar bland annat hur sjuksköterskan ansvarar 

för att utöva och upprätthålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan och professionen innebär 

att sjuksköterskan har ett huvudansvar att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom omvårdnaden, 

ledningen samt inom forskning och utbildning. Sjuksköterskan och medarbetare utgår från att 

sjuksköterskan strävar efter ett bra samarbete och visar respekt mot sina kollegor. Den etiska 

koden innefattar allt från hur sjuksköterskan bevarar patientens integritet, det vill säga att 

patientens inre sfär respekteras och inte kränks. Likaså handlar den etiska koden om att 

sjuksköterskan respekterar patienterna, deras närstående och sina kollegor, främjar 

delaktigheten i omvårdnaden samt utvecklar och upprätthåller vårdens värdegrund (ibid.). 

I och med detta är sjuksköterskors varierande personliga och professionella erfarenheter, 

kunskaper samt egenskaper betydelsefulla och kan tillämpas i det kliniska arbetet med varje 

enskild patient (Smith & Godfrey, 2002). Sjuksköterskans personliga egenskaper i form av 

respektfullhet och empati, det vill säga hens förståelse för andra människors upplevelser och 

känslor, innefattar hur sjuksköterskan fungerar som människa. Dessa erfarenheter och 

kunskaper kan även inkludera sjuksköterskans sätt att kommunicera, vilket bland annat 

handlar om förmågan att vara lyhörd för vad patienten både berättar och inte berättar. Hur 

dessa egenskaper och kunskaper sedan kan appliceras i vårdarbetet är således betydelsefullt 

för hur den goda vården utformas. Sjuksköterskans professionella kunskaper tillsammans med 

de personliga egenskaperna, är av stor relevans för att hen ska kunna bedriva en så god vård 

som möjligt. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan ständigt överväger, funderar samt gör sitt 

bästa för att ta så bra beslut som möjligt då sjuksköterskan kan behöva ta ställning till flera 

vårdalternativ samtidigt. För att bedriva en god vård, som främst baseras på sjuksköterskans 

välgrundade kompetenser, bör all kommunikation samt information grundas i varje enskild 

patients behov och önskemål. Detta är en del av kärnan i sjuksköterskans yrkesroll, vilket 

därmed innebär att sjuksköterskan arbetar efter att främja den personcentrerade vården (ibid.).  

 

2.2 Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården innebär att varje enskild patient är i centrum för sitt specifika 

vårdande, vilket är något som borde beaktas i alla vårdkontexter (Ternestedt, Österlind, 

Henoch & Andershed, 2012). Denna personcentrerade vård som sjuksköterskan arbetar enligt, 

innefattar att sjuksköterskan ständigt söker kunskaper om vem varje enskild patient är samt 
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hur dennes bild av sig själv och sitt sjukdomstillstånd ser ut. Den vård som ges bör därför ske 

i enlighet med patientens livsvärld, vilket innebär att sjukvårdspersonalen ständigt utgår ifrån 

patientens tidigare levda erfarenheter samt hur det är för patienten i den nuvarande 

situationen. Grundprincipen inom den personcentrerade vården är att sjuksköterskans och 

patientens kunskaper i mötet ska knytas samman på så vis att det gynnar patientens känsla av 

välbefinnande. Den personcentrerade vården och dess innebörd belyses i en fransk studie där 

det identifierats tre centrala områden för detta begrepp, vars syfte var att främja den unika 

patientens livskvalitet (Leplege, Gzil, Cammelli, Lefeve, Pachoud & Ville, 2007). I det första 

centrala området framkommer att sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt vilket bland 

annat innebär att hen ständigt strävar efter att främja patientens unika egenskaper. Därefter, i 

det andra området, framgår det att sjuksköterskan även borde stödja patienten i dennes 

nuvarande tillstånd och därmed även i de eventuella svårigheter som kan uppstå. Det 

tydliggörs i det tredje området att sjuksköterskan dessutom borde se patienten som expert på 

sig själv samt sitt tillstånd, och fokusera på att stötta patienten till att vara delaktig i sin vård. 

Detta innebär att sjuksköterskan har respekt för patientens integritet, värdighet och alltid 

strävar efter att se hela individen bakom sjukdomen. Det framgår dessutom i nyligen 

publicerad forskning att innebörden av relationsskapandet, och därmed den goda 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, är en central aspekt att arbeta med i 

den personcentrerade vården (Ross, Tod & Clarke, 2015). Detta för att främja varje enskild 

individs hälsa och välbefinnande (ibid.).  

 

2.3 Kommunikation 

I sjuksköterskeprofessionen ingår att sjuksköterskan ger ett gott bemötande, har en empatisk 

inställning för patientens upplevelser och känslor, inger ett lugn, hopp samt ger tröst när 

patienten upplever sin situation som svår (Socialstyrelsen, 2015). För att ett gott bemötande 

med en väl fungerande kommunikation inom vården skall uppnås, bör sjuksköterskan således 

ha en människosyn som präglas av respektfullhet, hjälpsamhet och vänlighet (Fossum, 2013). 

Det goda bemötandet innefattar den mänskliga kommunikationen samt att vårdpersonalen 

möter individens olika önskemål och begär (Croona, 2003). Begreppet kommunikation 

definieras i sin allra enklaste form, som ett utbyte av meningsfulla tecken/ord mellan två eller 

flera individer (Eide & Eide, 2009). Uttrycket att kommunicera kommer ursprungligen från 

det latinska begreppet communicare, där det betyder att utbyta och tolka begrepp och 

symboler i det gemensamma samspelet (Valongo, Marcon, Pamplona Tonete & Garcia de 
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Lima Parada, 2014). Kommunikation innebär således att människor gör något tillsammans, 

varpå den andre individen blir delaktig i, samt upplever någon form av sammanhang i den 

gemensamma handlingen (Eide & Eide, 2009). I mötet individer emellan spelar därmed 

kommunikationen en grundläggande roll då den innefattar gemensamma handlingar och 

ömsesidiga inflytanden på varandra (Baggens & Sandén, 2009). Kommunikationen kan 

påverkas av i vilket sammanhang den ingår, varpå det kan uppstå olika tolkningar av det som 

kommuniceras. I sin professionella yrkesroll bör sjuksköterskan således ha förmågan att på ett 

respektfullt, empatiskt och lyhört sätt kommunicera med sina unika patienter (Tingström, 

2009). 

 

Kommunikationsförhållandet i mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

Ett kommunikationsförhållande, som innefattar minst två personer, anses ha ett ömsesidigt 

påverkans- och utbytesförhållande individerna emellan (Eide & Eide, 2009). Den centrala 

innebörden i den goda kommunikationen är att individerna i kommunikationsförhållandet 

uppvisar respekt gentemot den andra personen, lyssnar aktivt samt att individen är både direkt 

och öppen. 

Ett bra, stödjande, samtal inleds vanligtvis med att en öppen fråga ställs till patienten varpå 

en berättelse utifrån patientens tankar skildras, vilket i sig kännetecknar inledningen till den 

goda kommunikationen (Eide & Eide, 2009). En god kommunikation, i ett vårdsammanhang, 

förutsätter att sjukvårdspersonalen i förväg satt sig in i patientens sjukdomshistoria och 

behandlingssituation samt att sjuksköterskan är lyhörd och visar en förståelse för patientens 

situation. En professionell omvårdnadsorienterad kommunikation har alltid, då den är både 

yrkesmässigt välgrundad och till stöd för patienten, varit av stödjande karaktär och har ett 

omvårdnadsmässigt syfte i enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. I slutänden är 

det däremot alltid patienten som avgör hur kommunikationen upplevdes. Detta i enlighet med 

att den goda kommunikationen bör vara patientinriktad och av stödjande karaktär (ibid.). 

I en vetenskaplig studie lyfts det fram hur personer med varierande livshotande 

sjukdomstillstånd har ett ökat behov av att, genom god kommunikation, få specifik 

information angående sitt aktuella tillstånd (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-

Johanssson, 2013). Patientens och vårdpersonalens attityd och motivation är faktorer som 

enligt studiens författare underlättar kommunikationen. Samtidigt kan patientens osäkerhet 

kring att leva med en sjukdom bli ett hinder för den goda kommunikationen i och med att det 

emotionella välbefinnandet kan försämras i relation till sjukdomens ovisshet. Likaväl kan 

sjuksköterskan uppleva att den goda kommunikationen brister då hen har ansvar för ett stort 
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antal patienter och kan till följd av detta bli överbelastad med arbetsuppgifter (Valongo et al., 

2014). Därmed kan sjuksköterskan inte framföra informationen på ett tydligt vis till sina 

patienter då stressen och tidsbristen har en stor inverkan på sjuksköterskans arbetssätt. På 

grund av detta upplever somliga sjuksköterskor kommunikationen som ofullständig gentemot 

sina patienter (ibid.).  

 

Det verbala och icke-verbala språket 

 I samspelet människor emellan är språket ett betydelsefullt redskap då människan med hjälp 

av det både kan tänka, uppfatta samt förstå omvärlden (Baggens & Sandén, 2009). Nyckeln 

till gemenskap och förståelse människor emellan kan därmed sägas vara språket. Det verbala 

språket är därför överlägset att användas av människan för att hen ska kunna beskriva, 

förklara samt informera andra om sitt tillstånd. Detta till skillnad från den kroppsliga 

kommunikationen, det vill säga den icke verbala kommunikationen som utgör en stor del i 

interaktionen mellan två individer. När den verbala kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten inte längre fungerar optimalt, blir därmed den icke-verbala kommunikationen 

betydligt mer väsentlig att använda (Carlsson, 2009). Att urskilja samspelet mellan den 

verbala och icke-verbala kommunikationen kan vara ett av de mer komplexa momenten inom 

kommunikationen i ett vårdsammanhang (Eide & Eide, 2009). Samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten inom den icke-verbala kommunikationen kan i sig associeras 

med hur god ögonkontakt de har till varandra, hur stor distansen är mellan dem samt om 

beröring existerar eller inte (O’Hagan, Manias, Elder, Pill, Woodwrad-Kron, McNamara, 

Webb & McColl, 2013). Således är både det verbala samt icke-verbala språket avgörande och 

nödvändiga i kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen kan ske omedvetet av 

sjuksköterskan, likaväl som att det kan vara en medveten handling om sjuksköterskan vill 

påverka interaktionen med patienten (ibid.). En vårdrelation innebär således att en relation 

mellan sjuksköterska och patient skapas, där sjuksköterskan bär ansvaret för att relationen ska 

vara vårdande och omsorgsfull (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

3. Problemformulering 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är betydelsefull och avgörande då den 

ger sjuksköterskan kunskaper om patientens hela tillstånd. För att sjuksköterskan ska uppnå 

detta behöver hen upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienten och 

visa respekt gentemot denne. Sjuksköterskan kan uppnå detta genom att vara lyhörd, 
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empatisk, intresserad samt engagerad. Inom den personcentrerade vården, som är av central 

betydelse i alla vårdsammanhang, eftersträvas att patienten ses som en helhet av kropp, själ 

och ande. I och med att kommunikation är ett övergripande område i vården kan tolkningarna 

av det som kommuniceras dock skilja sig åt mellan sjuksköterskan och patienten. Det har 

även visat sig att sjuksköterskor kan uppleva kommunikationen som bristande och som ett 

problem när de ansvarar för många patienter samt har en stor mängd arbetsuppgifter. Därmed 

är det betydelsefullt att utforska hur patienter i sin tur upplever kommunikationen med 

sjuksköterskan då synen på denne kan skilja sig åt utifrån olika perspektiv. Vidare är det även 

av stor vikt att belysa patienters upplevelser för att i framtiden kunna ge en så optimal vård 

som möjligt. 

 

4. Syfte 

Att belysa patienters upplevelse av sjuksköterskans kommunikation i vårdmötet. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt som kommer att tillämpas i följande litteraturöversikt, främst i 

resultatdiskussionen, är valda delar av Jean Watsons teori om mänsklig omsorg (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012; Watson, 2008). Detta för att bredda förståelsen och betydelsen av 

kommunikationen i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. I och med att Watson 

beskriver omsorg, caring, som hjärtat i omvårdnaden har det i hennes teori om den mänskliga 

omsorgen utvecklats tio omvårdnadsfaktorer (Bilaga, 3) (Watson, 2008). Dessa karativa 

faktorer har sedan kommit att utformats som caritasprocesser, vars fokus inte längre ligger på 

vårdandet utan istället fokuserar på vad sjuksköterskan gör för att uppnå detta vårdande 

(Watson, 2008). Detta fokus handlar således om hur sjuksköterskan kan agera i varierande 

sammanhang för att dessa processer ska förverkligas till fullo. Ordet caritas härstammar 

ursprungligen från det latinska språket, där det betyder att värdesätta/respektera, vårda samt 

att ge en omsorgsfull omtänksamhet till någon annan person, vilket kan urskiljas genom 

exempelvis medkänsla, givmildhet och medmänsklighet. 

I diskussionen kommer två av Watsons caritasprocesser; inge tro och hopp samt främja 

interpersonell undervisning och lärande att diskuteras i relation till resultatet. Dessa två 

processer har valts ut då författarna anser att innehållet är betydelsefullt och kan komma att 

bidra till en ökad förståelse av komplexiteten i kommunikationen i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Inge tro och hopp skildras som att sjuksköterskan borde vara 
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där för den andre individen på ett genuint vis (Watson, 2008). Detta kan ske genom att 

sjuksköterskan, i mötet med patienten, är närvarande samt att sjuksköterskan respekterar och 

visar omtanke för patientens personliga värderingar och livserfarenheter. Dessa värderingar 

kan tydliggöras av sjuksköterskan genom att hen ger utrymme åt patientens livsvärld, vilket 

kan bidra till att patienten ses som en individ snarare än en patient (Wiklund, Gustin & 

Lindwall, 2012). När sjuksköterskan är närvarande på ett genuint vis för sin patient och visar 

sin uppmärksamhet genom att föra en god dialog kring vad patienten anser sig behöva, kan 

därmed tro och hopp åstadkommas hos patienten. Att främja interpersonell undervisning och 

lärande omfattar att sjuksköterskan försöker begripa hur varje enskild patient uppfattar sin 

situation, och med hänsyn till detta gör allt hen kan för att rätta kommunikationen och 

informationen efter patientens egna uppfattningar och kunnigheter (Watson, 2008). Detta 

innebär då att sjuksköterskans kommunikation tillämpas i enlighet med patientens kunskap 

och förståelse. Således kan det förklaras som att inlärning inkluderar mer än att patienten bara 

mottar information då det dessutom involverar en meningsfullhet samt en trovärdig relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. De levda erfarenheterna tillsammans med varje enskild 

individs livsåskådning har därmed en betydelsefull del i hur människan tar till sig given 

information (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Att patienten tar till sig den givna 

informationen och därmed tillskriver det någon form av innebörd och mening är också en 

betydelsefull aspekt. Kommunikationen har därmed en avgörande betydelse för denna 

caritasprocess. 

Då teorin innefattar den mänskliga omsorgen kommer även konsensusbegreppet hälsa att 

diskuteras i förhållande till resultatet (Watson, 2008). Detta då hälsa, enligt Watson, innebär 

att människan är i harmoni med sig själv samt världen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Hälsa handlar om att människan upplever en enhet mellan såväl det kroppsliga, själsliga, 

andliga och medvetenheten om världen. Människans förmåga att visa omsorg gentemot en 

annan individ kan ses som en omsorgsprocess med ett ömsesidigt samspel där lidande kan 

lindras och hälsa kan återupprättas. Omvårdnad är följaktligen inte något som bara 

sjuksköterskan gör gentemot patienten, utan är något som sker i relationen sinsemellan. I 

denna vårdrelation som bygger på det ömsesidiga samspelet påverkas båda parter då de är lika 

delaktiga, varpå patientens hälsa kan främjas (ibid.). 

 



 
 8 (34) 

 

 

6. Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt vilken används för att bilda en överblick av det befintliga 

kunskapsläget inom sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012a). Detta genom att 

studera den redan existerande forskningen varpå en uppfattning bildas om det ämne som 

studeras. 

 

6.1 Datainsamling 

De resultatartiklar som författarna har valt att använda i sin litteraturöversikt är hämtade från 

databaserna Cinahl Complete och MEDLINE with Full text. Dessa databaser valdes att 

användas då de innehåller vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskapen samt inom det valda 

ämnesområdet. De sökord författarna använde för att få fram resultatartiklarna till 

litteraturstudien var följande; nurse, communication, caring relationship between nurse and 

patient, nurse patient relationship, patient experience, patient perception, communic*, 

patients’ experiences, patient perspective, nursing, patient satisfaction, experiences, nursing 

care, listening, nurse/patient interaction, shared decision making, palliative care, end-of-life 

care, caring, hospital care, relation, relations, quality care, nonverbal communication, 

uncaring, information och informations. En del av sökorden valdes att kombineras i enlighet 

med boolesk sökteknik, vilket innebar att operatorerna AND och OR användes (Östlundh, 

2012). Detta för att kombinera sökorden med varandra, bredda sökningarna samt för att 

författarna skulle upptäcka så många relevanta artiklar som möjligt inom det valda området. 

Vid enstaka sökningar trunkerades även sökorden för att göra det möjligt att sökningen 

träffade på dokument som innehöll sökordets alla varierande böjningar (ibid). I enlighet med 

ovanstående sökmetoder sammanställde författarna en sökmatris (Bilaga, 1) för att skapa en 

tydlig överblick av alla sökningar. 

 

6.2 Urval 

Vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna till resultatet begränsade författarna sökningarna 

till att endast inkludera och granska studier publicerade år 2000-2016. Denna begränsning 

valdes för att urskilja den aktuella forskningen som finns samt för att minska antalet träffar 

för att hitta de artiklar av relevans för litteraturstudiens syfte. Studier som inkluderade 

personer under 18 år granskades inte. Författarna valde denna åldersgräns då människan 

räknas som vuxen när denne är myndig (Bris, 2016). Det gjordes inga begränsningar gällande 

var i världen studien kom ifrån, patienternas diagnoser eller kön. Ett gemensamt mål som 
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författarna strävade efter var att alla de vetenskapliga artiklar som valdes skulle ha någon 

form av etiskt godkännande/granskning. Det första urvalet gjordes genom att artiklarnas 

rubrik lästes, varpå författarna sedan läste 71 abstrakt. Därefter valdes 21 artiklar ut vars 

innehåll riktade sig mot litteraturstudiens syfte för att granskas ytterligare. De 12 artiklar som 

slutligen användes till resultatet var av kvalitativ design då dessa artiklar besvarade studiens 

syfte. Författarna gjorde även en resultatmatris med de artiklar som valdes till resultatet 

(Bilaga, 2). 

 

6.3 Dataanalys 

Författarna läste till en början varje enskild vetenskaplig artikel i sin helhet för att skapa sig 

en bredare uppfattning om det väsentliga innehållet i dem. Därefter lästes artiklarna resultat 

flera gånger enskilt av författarna, som ständigt försökte hålla en objektiv synvinkel till all 

data som resultaten genererat i. Detta för att minimera risken att författarna skulle influera den 

andre partens sätt att granska och förhålla sig på gentemot det lästa materialet. De utvalda 

vetenskapliga artiklarna analyserades sedan tillsammans enligt Fribergs metod (Friberg, 

2012b). Denna analysmetod innebär att författarna började med att noggrant läsa igenom de 

utvalda studierna flera gånger med huvudfokus på resultatet. Därefter identifierades 

nyckelorden i varje enskild resultat. Sedan sammanställdes alla nyckelord, varpå de olika 

resultaten från varje artikel relaterades till varandra för att mynna ut i en ny formulerad 

resultatbeskrivning, med passande huvud-och subteman. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning är det betydelsefullt att tillämpa forskningsetik för att värna om varje 

enskild individs värde och rättigheter med respekt för dennes autonomi och integritet 

(Sandman & Kjellström, 2013). En av orsakerna till att det är betydelsefullt att ta hänsyn till 

forskningsetiken är således för att skydda de individer som deltar i studien. För att det 

vetenskapliga värdet i arbete ska öka kan det vara väsentligt att endast inkludera artiklar som 

har fått ett tillstånd från en etisk kommitté, eller tydligt påvisar att de i sin studie har gjort 

noggranna, etiska överväganden (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna har granskat 

de valda vetenskapliga studier som används i arbetet för att se huruvida de har blivit 

granskade och/eller godkända av en etisk kommitté. 

Författarna strävade även efter att kritiskt förhålla sig till det utvalda underlaget då alla 

utvalda artiklar var skrivna på engelska. Detta då författarna till denna litteraturöversikt, i 



 
 10 (34) 

 

 

enlighet med att studenter enligt Kjellström (2012) kan ha begränsade kunskaper inom det 

engelska språket varpå det kan förekomma en risk för feltolkningar. Det krävs därmed 

språkliga kunskaper för att författarna ska kunna göra rättvisa bedömningar av de artiklar som 

resultatet innefattar. Därmed förutsattes att språket i alla artiklar för denna litteraturöversikt 

översattes av författarna på ett så korrekt vis som möjligt då ord kan ha flera olika betydelser 

beroende på vilket språk det härstammar från.  

 

8. Resultat 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans 

kommunikation. Resultaten från de utvalda vetenskapliga artiklarna kommer att presenteras 

utifrån två huvudteman; (1) Sjuksköterskans egenskaper i kommunikationen och (2) 

Betydelsefulla aspekter i kommunikationen. Dessa två huvudteman mynnar i sin tur ut i två 

subteman var; (1) Stödja och involvera samt Engagemang och respektfullhet, (2) Språket samt 

Lyhördhet. 

 

8.1 Sjuksköterskans egenskaper i kommunikationen 

Detta tema innefattar resultat som handlar om vilka egenskaper patienterna ansåg 

sjuksköterskan bör ha i kommunikationen med dem, vilket presenteras i två subteman; Stödja 

och involvera och Engagemang och respektfullhet. 

 

Stödja och involvera 

Majoriteten av patienterna beskrev att de upplevde vården som god när den var 

individualiserad, vilket innebär att vården är relaterad till varje enskild patients behov (Attree, 

2001; Eriksson & Svedlund, 2007; Seccareccia, Wentlandt, Kevork, Workentin, Blacker, 

Gagliese, Grossman & Zimmermann, 2015). Detta i enlighet med patientens önskemål och 

utifrån ett helhetsperspektiv där patientens delaktighet är betydelsefull. En del av patienterna 

upplevde att den goda vården främjades när sjuksköterskan respekterade deras rättighet, 

värdighet samt privata sfär (Attree, 2001). Patienterna belyste dessutom att kommunikationen 

med sjuksköterskan stärktes när de kände en personlig interaktion, där de blev både sedda och 

hörda som en unik person (Richardson, 2002). Att bli involverad i de beslut som tas gällande 

sin vård och behandling upplevdes även som betydelsefullt av patienterna, vilket i sin tur 

underlättades när sjuksköterskan var tydlig i kommunikationen (Attree, 2001). Den goda 

vårdrelationen ansågs främjades genom att sjuksköterskan uppvisade vänlighet, värme och 
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tillgänglighet gentemot patienten. När informationen dessutom var väl anpassad efter 

patientens situation, sjukdom, behandling och tillfrisknande ansåg flera patienter att 

kommunikationen med sjuksköterskan var av stödjande karaktär (Liu, Mok & Wong, 2005). 

Den stödjande kommunikationen ansågs även vara bra när patienterna upplevde att 

sjuksköterskan anpassade informationen efter vad de kunde hantera på en psykologisk nivå, 

samtidigt som sjuksköterskan var ärlig och ingav hopp. 

 

Engagemang och repsektfullhet 

Enligt patienters erfarenheter i mötet med sjuksköterskan ansågs kommunikationen främjas då 

sjuksköterskan var engagerad och respektfull (Attree, 2001; Eriksson & Svedlund, 2007; 

Richardson, 2002). Utöver dessa egenskaper upplevde dessutom patienter att sjuksköterskans 

yrkeskompetens och arbetserfarenheter var av positiv karaktär i kommunikationen 

(Richardson, 2002). Sjuksköterskans egenskaper i kombination med de professionella 

kunskaperna fick således patienterna att känna en större förståelse för, samt en ökad trygghet 

i, sin vård. 

Patienters upplevelser av ett ökat välbefinnande i sin vårdsituation ansågs främjas när 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan grundades i en ömsesidig och 

trovärdig relation, där öppenhet och ärlighet var utgångspunkten (Richardson, 2002). Den 

respektfulla kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten ansågs även enligt en del 

patienter vara nödvändig för sjuksköterskan att främja för att kunna identifiera och på bästa 

möjliga vis tillgodose patienternas behov (Attree, 2001).  

En öppen kommunikation samt ett bra informationsgivande ansågs enligt en del patienter 

vara viktiga aspekter för sjuksköterskan att främja i vårdmötet (Attree, 2001; Eriksson & 

Svedlund, 2007). Således kan ett gott möte med ett förtroendefullt förhållningssätt mellan 

varje enskild patient och sjuksköterska, skapas enligt patienterna (Eriksson & Svedlund, 

2007). Andra viktiga aspekter som en del patienter upplevde att sjuksköterskor hade i 

kommunikationen var att de inte var stressade, hade tid för att prata, lyssna samt vara 

närvarande. Detta ansåg patienterna ledde till att den goda vårdkvaliteten, likaväl som 

vårdrelationerna, förbättrades (Attree, 2001). 

I en australiensk forskningsstudie belyste ett antal patienter vikten av att sjuksköterskan bör 

respektera dem genom att underlätta deras oberoende och få dem att bli delaktiga i sin vård 

genom att kommunicera, lyssna samt uppmuntra dem (Hogan, 2000). Patienterna beskrev det 

goda möte, vilket inkluderar den öppna kommunikationen, som välfungerande när 

sjuksköterskan var intresserad och stödjande samt betraktade sin patient som en hel människa 
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(Eriksson & Svedlund, 2007). Sjuksköterskans ovan nämnda önskvärda kvaliteter ansågs ge 

patienter en möjlighet att öppna sig i kommunikationen med sin sjuksköterska, vilket i sin tur 

kunde befrämja den personcentrerade vården (Vedel, Ghadi, Lapointe, Routelous, Aegerter & 

Guirimand, 2014). 

Däremot upplevde en del patienter att vården var av sämre kvalitet när sjuksköterskan 

distanserade sig genom att vara ovänlig, ointresserad, ohjälpsam samt oåtkomlig (Attree, 

2001). En del patienter uppfattade dessutom att missförstånd kunde uppstå mellan dem och 

sjuksköterskan då informationen var otillräcklig, samt när det fanns en upplevelse av att 

sjuksköterskan inte förstod sina patienter (Attree, 2001; Eriksson & Svedlund, 2007). Detta 

trodde patienterna i sin tur kunde bero på sjuksköterskans bristfälliga förmågor att 

kommunicera (Attree, 2001). Somliga patienter beskrev även hur de upplevde en känsla av att 

inte bli hörd eller tagen på allvar av sjuksköterskan, utan istället blev bemötta med arrogans 

och okunskap (Eriksson & Svedlund, 2007). Upplevelsen av att inte bli bemött samt bli 

behandlad med likgiltighet av sjuksköterskan framkom som en ytterligare negativ aspekt i 

kommunikationsmötet (Söderberg, Olsson & Skär, 2011). Patienterna beskrev dessa negativa 

upplevelser som en brist på intresse från sjuksköterskans sida när de skulle beskriva sina 

känslor och sitt hälsotillstånd. De upplevde dessutom att sjuksköterskan i somliga fall 

ignorerade dem eller behandlade dem med skepticism. Vidare beskrev patienterna hur de 

upplevde att det skapades en känsla av bristfällig kommunikation och därmed en sämre 

vårdkvalitet, när sjuksköterskan verkade vara ointresserad i ett pågående samtal (ibid.).   

 

8.2 Betydelsefulla aspekter i kommunikationen 

Detta tema innefattar resultat som handlar om hur patienterna upplevde det verbala och icke-

verbala språket som sjuksköterskan använde, samt betydelsen och uppfattningen av 

sjuksköterskans lyhördhet i kommunikationen. Detta tema presenteras i två subteman; Språket 

och Lyhördhet. 

 

Språket 

När sjuksköterskan i mötet med sin patient gav information om läkemedel och behandlingar, 

på ett tydligt och ärligt sätt med ett väl anpassat språk, upplevdes kommunikationen väl 

fungerande vilket var uppskattat av patienterna (Hogan, 2000; Liu et al., 2005; Widar, Ek & 

Ahlström, 2007; Williams & Irurita, 2004). Detta ansågs vara en betydelsefull aspekt i 

sjuksköterskans arbetssätt då det fick patienterna att uppleva en starkare känsla av förståelse 
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för sin situation (Hogan, 2000). I och med detta kände patienterna sig även mer delaktiga i sin 

vård, snarare än att det endast var sjuksköterskan som visste vad som ansågs vara bäst för 

dem. När sjuksköterskan däremot använde ett språk med mer medicinsk terminologi upplevde 

patienterna att det uppstod brister i kommunikationen, samt att den givna informationen 

upplevdes ofullständig och svår att förstå (Söderberg et al., 2011; Eriksson & Svedlund, 

2007). En ytterligare aspekt som patienterna upplevde som ett hinder i kommunikationen, var 

sjuksköterskans envägskommunikation där patienterna inte fick något utrymme att uttrycka 

sina känslor och upplevelser (Eriksson & Svedlund, 2007).  

Sjuksköterskans icke-verbala kommunikation i form av bristande ögonkontakt, beröring 

samt distansering uppfattades enligt en del patienter leda till att kände sig mindre värda 

(Williams & Irurita, 2004). Likaså uppfattades det icke-verbala språket som otillräcklig i 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten (ibid.). Det framgår däremot i nyligen 

publicerad forskning att patienter ansåg den icke-verbala kommunikationen i form av 

kroppsspråket som en viktig och betydelsefull aspekt för att skapa en relation med 

sjuksköterskan (Seccareccia, et al., 2015). Den icke-verbala kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten bör därmed baseras på ömsesidig tillit och förtroende, vilket kan 

skapas i vårdrelationen mellan dem (ibid.). Enligt en del patienter kan den icke-verbala 

kommunikationen främjas av sjuksköterskan genom god ögonkontakt, anpassad 

kroppsställning, tonläge och utstrålning i form av vänlighet och ett leende (Williams & 

Irurita, 2004). När sjuksköterskan förhöll sig till dessa aspekter underlättade det för patienten 

att känna sig värdefull, vilket kunde leda till en positiv påverkan både på en fysisk och 

psykisk nivå (ibid.).   

 

Lyhördhet 

Sjuksköterskans lyhördhet för patientens behov värderades som en viktig aspekt i 

kommunikationen enligt patienter från olika forskningsstudier (Jonas-Simpson, Mitchell, 

Fisher, Jones & Linscott, 2006; Hogan, 2000; Attree, 2001; Seccareccia et al., 2015; 

Richardson, 2002). Att bli lyssnad till av sjuksköterskan var betydelsefullt för somliga 

patienter då det medförde en känsla av tillfredsställelse och trygghet i vården (Jonas-Simpson 

et al., 2006). När ett stort antal patienter beskrev upplevelsen av att bli lyssnad till av 

sjuksköterskan, beskrev dem likaså kommunikationen som en väsentlig del i vårdrelationen. I 

forskning från Australien belystes även hur patienter ansåg att den goda kommunikationen i 

sin tur främjas genom att den lyhörda sjuksköterskan gav tydliga svar på frågor, förklarade 

samt lyssnade på patienten (Hogan, 2000). Det var även viktigt att sjuksköterskan i sådana 
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situationer var bekväm, men också objektiv i kommunikationen för att på bästa möjliga vis 

öka patienters känsla av förbindelse och förståelse för sin situation (Richardson, 2002). Att 

sjuksköterskan dessutom var engagerad i konversationen med patienten, genom att aktivt tala 

och lyssna, ansågs vara väsentligt för den goda kommunikationen och således även för 

patientens förståelse (Attree, 2001). 

Däremot kunde det, när patienten vare sig blev trodd eller sedd i kommunikationen med 

sjuksköterskan, uppstå en känsla av att inte bli bekräftad som en unik människa och patient 

(Eriksson & Svedlund, 2007). En del patienter som varken upplevde sig vara sedda och/eller 

hörda i kommunikationen med sjuksköterskan fick därmed ingen möjlighet att uttrycka sina 

känslor, önskemål, värderingar och behov (Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015; 

Widar et al., 2007). Detta upplevde patienterna berodde på sjuksköterskans bristande förmåga 

att föra en öppen kommunikation samt i vissa fall även på grund av sjuksköterskans 

personliga egenskaper (Gjerberg et al., 2015). Utöver detta framkom dessutom att patienter 

kunde känna sig som en börda för sjuksköterskan när de delgav sina känslor (Liu, Mok & 

Wong, 2005). Detta på grund av att patienterna upplevde att sjuksköterskan inte alltid hade tid 

att lyssna på deras emotionella tankar då sjuksköterskan uppfattades vara upptagen med andra 

arbetsuppgifter. För att inte störa sjuksköterskan valde då somliga patienter att inte dela dessa 

tankar med sjuksköterskan, utan vände sig istället till de närstående för ett emotionellt stöd 

(ibid.).  

 

9. Diskussion 

I följande avsnitt redogörs en metoddiskussion med intentionen att diskutera den valda 

metodens utförande, styrkor samt svagheter för denna litteraturstudie (Friberg, 2012c). Utöver 

detta kommer även en resultatdiskussion presenteras där de mest centrala delarna av resultatet 

lyfts fram. Resultatet kommer dels att diskuteras i enlighet med de utvalda avsnitten av teorin 

för den mänskliga omsorgen (Watson, 2008), samt i relation till konsensusbegreppet hälsa 

likaväl som mot andra vetenskapliga forskningsartiklar.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis i processen tänkte författarna för denna litteraturöversikt undersöka patienters 

upplevelser av sjuksköterskans kommunikation inom den palliativa vården. Det blev däremot 

tydligt i ett tidigt skede att det inom ämnesområdet fanns begränsat med studier som berörde 

det tänkta perspektivet. Av denna anledning valde författarna att inte avgränsa sig endast till 
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den palliativa vården, utan valde istället vården i allmänhet vilket inkluderar den palliativa 

vården. Detta gav författarna en bredare överblick över patienters upplevelser av 

sjuksköterskans kommunikation vilket således uppfattades stärka denna studie. Författarna 

upplevde därmed att en litteraturöversikt var en lämplig metod att tillämpa för att besvara 

syftet i och med att metoden gav en överblick över det befintliga kunskapsområdet. 

Den faktiska insamlingen av data gjordes i de två databaserna Cinahl Complete och 

MEDLINE with Full text. Det kan anses vara en svaghet att författarna endast har gjort 

sökningar i två databaser då de skulle kunna ha gått miste om annat väsentligt material inom 

det valda området. Däremot tror författarna att detta inte har skett då de i ett mycket tidigt 

skede i processen gjorde en förberedande sökning i flera andra databaser utan att hitta artiklar 

av relevans. Då dessa databaser dessutom innehåller ett stort utbud av vårdvetenskapliga 

artiklar inom det valda området valde författarna att endast använda dessa men med olika 

sökkombinationer. Detta i enlighet med Henricsson (2012) som menar att pålitligheten i en 

litteraturöversikt kan stärkas genom sökningar i två olika databaser med samma 

sökkonstellation.  

I förloppet använde författarna boolesk sökteknik (Östlundh, 2012). Detta söksätt gav 

författarna en välavgränsad sökning som var riktad mot syftet vilket upplevs som en styrka i 

arbetet. En del av sökorden valdes att trunkeras då en sådan åtgärd kan framställa träffar på 

söktermens alla olika böjningar. Dessa trunkeringar av sökorden ledde i sin tur till mer 

disponibelt underlag av relevans för syftet med denna litteraturstudie. Trunkeringar ses därför 

som en styrka i denna studie. Totalt bestod sökningarna av 27 sökord. Att ett stort antal 

varierande sökord användes för denna litteraturöversikt kan ses som en svaghet i arbetet då 

det kan riskera att medföra ett resultat som är något spretande. Däremot ansåg författarna att 

de behövde tillämpa ett stort antal sökord för att få med alla varierande aspekter av patienters 

upplevelser av sjuksköterskans kommunikation för att kunna besvara studiens syfte. De 

ursprungliga sökningarna efter vetenskapliga artiklar innefattade den palliativa vårdkontexten. 

Inom detta område hittade författarna sex artiklar av relevans innan de beslutade att ändra 

ämnesfokus för denna studie. Av denna anledning valde författarna att behålla de sökningar 

som redan var gjorda med sökorden palliative care och end-of-life care då dessa artiklar 

besvarade studiens syfte.  

En fördel med att författarna inledde processen med att läsa det valda materialet enskilt var 

att de inte påverkade varandras tolkningar och uppfattningar. Därmed säkerställdes att 

innehållet i de valda artiklarna interpreteras på ett korrekt vis när resultaten sedan 

diskuterades parterna emellan och därefter presenterades i sina nya konstellationer. När dessa 
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granskningar av artiklarna gjorts i ett relativt tidigt skede i processen visade somliga 

vetenskapliga artiklar defekter gällande metodavsnittet i och med att en del studier var 

litteraturöversikter och inte originalstudier. Likaså uppmärksammades att det fanns brister 

angående de forskningsetiska övervägandena då det i vissa studier inte framgick om dessa 

gjorts. Därför valde författarna att utesluta dessa artiklar och efter det påbörjades nya 

sökningar för att hitta korrekt material som uppfyllde dessa krav. Genom att författarnas 

kunskaper och insikter inom området blivit större under hela denna process har det haft en 

god påverkan på de sökningar som gjorts. Detta då författarna enklare kunnat uppmärksamma 

artiklar av relevans vilket inneburit att oväsentliga studier lättare har kunnat sållas bort. 

Därmed har resultatet för denna studie blivit mer innehållsrikt och värdefullt. 

De tolv artiklar som ligger till grund för resultatet är alla av kvalitativ design och 

genomförda i Kanada, Kina, Storbritannien, Sverige, Norge och Australien. Detta var ett 

slumpartat resultat av sökningarna då urvalet av artiklar gjordes utifrån dess innebörd samt att 

de skulle passa i enlighet med denna studies syfte. Författarna utgick således inte ifrån var i 

världen studierna var gjorda, utan fokuserade istället på innehållet i det underlag som valdes. I 

och med att de utvalda artiklarna är utförda i olika länder kan kulturen tänkas ha en inverkan 

på resultatet. Vad som anses vara god kommunikation samt hur det verbala och icke-verbala 

språket används i ett land ses möjligtvis inte på samma sett någon annan stans i världen. 

Skillnaderna i studiernas resultat skulle därmed kunna antas bero på att de vetenskapliga 

artiklarna är från olika geografiska områden och från olika vårdkontexter.  

Det kan vara en svaghet med att endast använda artiklar av kvalitativ design då det 

vanligtvis är färre deltagare i sådana studier. Det skulle därmed kunna leda till att det blir 

något svårare att dra generella slutsatser utifrån resultatet till den kliniska vården. Däremot 

ansåg författarna att det var en styrka att använda artiklar av kvalitativ design för denna 

litteraturöversikt då författarna syftar till att belysa patienters upplevelser, vilket framställs i 

sådana studier. En ytterligare styrka med artiklar av kvalitativ design är att skildringen av 

patienternas upplevda erfarenheter blir mer djupgående och innehållsrika än vad det blir i 

kvantitativa studier, vilket således är en fördel för denna litteraturöversikt. 

Författarna har valt att begränsa sina sökningar till artiklar publicerade mellan år 2000-

2016. Detta då forskning ständigt utvecklas och äldre studier kan anses vara mindre 

betydelsefulla. Således menar författarna även att denna tidsavgränsning var betydelsefull att 

tillämpa för att kunna se om patienters upplevelser har förändrats eller inte under det senaste 

årtiondet. Detta kan vara en styrka i och med att en tydlig jämförelse mellan olika artiklar kan 

identifieras och därmed vägas mot varandra. Författarna är medvetna om att vissa artiklar 
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handlar om vårdpersonalen och inte uttalat endast sjuksköterskan, men att sjuksköterskan 

ändå är inkluderad i detta övergripande begrepp. 

Samarbetet mellan författarna för denna litteraturöversikt har varit bra genom hela arbetets 

gång. Författarnas olika styrkor och svagheter har kompletterat varandra vilket lett till att 

framställningen av detta arbete skett på ett ändamålsenligt vis. Arbetet har i det stora hela 

bearbetats och framställts tillsammans för att uppnå en genomarbetad och välskriven text med 

ett enhetligt språk.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt syftade till att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans 

kommunikation i vården. Resultatet presenterades i två huvudteman där de övergripande 

fynden visar att patienter upplever att sjuksköterskans egenskaper är betydelsefulla för den 

välfungerande kommunikationen. Likaså framkommer att patienter upplevde 

kommunikationen med sjuksköterskan som positiv då den personcentrerade vården främjades. 

Det framgår även att sjuksköterskans språk har betydelse för den välfungerande 

kommunikationen.  

I resultatet framkommer att ett stort antal patienter lyfte fram betydelsen av 

sjuksköterskans egenskaper i kommunikationsmötet som avgörande (Attree, 2001; Eriksson 

& Svedlund, 2007; Richardson, 2002). Detta stärks av Smith & Godfrey (2002) som menar på 

att dessa personliga egenskaper och kunskaper hos sjuksköterskan är av stor vikt för den goda 

vårdens innebörd. Sjuksköterskan kan uppnå detta genom att visa respekt och medkänsla för 

sina patienter. Detta fynd kan även ses i en annan artikel där det framkommer att när 

sjuksköterskan reflekterar över sitt agerande kan det bidra till att hen uppvisar en fördomsfri, 

osjälvisk, lojal samt positiv och ärlig empati gentemot sina patienter (Catlett & Lovan, 2011). 

Ett ytterligare karaktärsdrag hos sjuksköterskan i linje med ovan nämnda egenskaper, är att 

hen på ett genuint vis är närvarande och finns där för sina patienter likaväl som att 

människans upplevda erfarenheter respekteras och värderas av sjuksköterskan i 

kommunikationen. Detta kan förstås i enlighet med en av Watsons caritasprocesser, det vill 

säga att inge tro och hopp (Watson, 2008). I denna process belyses det bland annat att 

sjuksköterskan genom sin fullständiga närvaro visar att hen ser hela patienten och inte endast 

sjukdomen (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Utöver detta menar Watson att det är 

avgörande för omvårdnaden huruvida sjuksköterskan finns där för sin patient och visar 

omtänksamhet genom att hen bryr sig samt respekterar patientens behov och önskemål. 
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Genom att föra en öppen dialog om detta kan patientens tro och hopp kring sin aktuella 

situation uppstå och därmed stärkas (ibid.). Då sjuksköterskan i kommunikationen är 

respektfull, närvarande samt inger tro och hopp till sina patienter tror författarna att patienters 

fysiska samt psykiska hälsa kan komma att främjas. Därmed kan eventuellt ett förtroendefullt 

kommunikationsförhållande ge patienten en större förståelse och acceptans för sin situation. 

Möjligtvis skulle detta även kunna leda till en ökad motivation hos patienten att våga vara 

öppen och kommunicera med sin sjuksköterska om sitt tillstånd vilket kan främja 

välbefinnandet.  

Dithole, Sibanda, Moleki & Thupayagale-Tshweneagae (2016) betonar likaså 

kommunikationen som en central och avgörande del i sjuksköterskans professionella 

yrkesroll. De lyfter däremot fram att det kan vara utmanande för sjuksköterskor att 

kommunicera med sina patienter vars tillstånd är kritiskt på grund av en upplevd känsla av 

bristande kunskaper och färdigheter hos sig själva (ibid.). Det som kan vara bristfälligt i 

kommunikationsmötet mellan vårdpersonalen och patienten kan antas bero på avsaknad av 

omdöme, kvalitet, kunskap, respekt och engagemang vilket kan grunda sig i en osäkerhet hos 

sjuksköterskan (Fossum, 2013). Således behöver sjuksköterskan ha såväl teoretisk som 

beprövad kunskap inom detta område för att minimera risken att bemötandet och därmed 

kommunikationen till patienten blir bristande.  

En ytterligare aspekt som framkommer i resultatet är att en del patienter upplevde att det 

uppstår brister i kommunikationen då sjuksköterskan använder ett språk som innehåller 

övervägande medicinsk terminologi (Söderberg et al., 2011; Eriksson & Svedlund, 2007). Det 

i sin tur leder till att den information som ges till patienten inte är väl anpassad efter varje 

enskild individs situation och egna kunskaper. Detta kan förstås genom den del av Watson 

caritativa process som handlar om att främja interpersonell undervisning och lärande, i vilken 

det innefattar att sjuksköterskan bör anpassa såväl kommunikationen som informationen 

utefter varje unik patients kunskaper och erfarenheter (Watson, 2008). Det framgår även att en 

del patienter upplevde det positivt när sjuksköterskan inkluderade dem i kommunikationen 

genom att informera om planerade behandlingsmetoder och läkemedel (Liu et al., 2005; 

Attree, 2001). Detta fick flera patienter att känna sig delaktiga i sin vårdsituation då de inte 

upplevde att sjuksköterskan endast var de som visste bäst, utan såg patienten som expert på 

sig själv och sin sjukdom. Däremot kan det upplevas som att detta inte alltid sker i vården då 

författarna ett antal gånger uppmärksammat att somliga sjuksköterskor i mötet med patienten 

antytt att det är de som vet bäst om patientens situation. I sådana situationer har således dessa 

sjuksköterskor givit informationen till sina patienter på ett något mer komplicerat sätt. Detta 
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är något som kan bekräftas av Henderson (2003), som i sin studie belyser det faktum att 

sjuksköterskor i vissa situationer kan vara ovilliga till att ge en viss information till sina 

patienter då de anser sig vara de som vet och kan mest om varje enskild patients situation. 

Likaväl anser sjuksköterskor enligt Hendersons studie att patienter inte alltid har ett 

tillräckligt stort kunskapsförråd inom det medicinska språket. Brister gällande läkemedel, 

restriktioner och behandlingar i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan 

därmed uppstå då information som delges till patienten inte är tillräckligt anpassad till dennes 

kunskapsbas (ibid.). Det framgår även i tidigare publicerad forskning att en del patienter 

upplevde sig otrygga i vården då de inte begripit vad sjuksköterskorna informerat dem om 

(Rogan Foy & Timmins, 2004). Således ansåg flera patienter att det var betydelsefullt att 

sjuksköterskan såg till att inte använda sig av ett språk med mycket medicinsk terminologi vid 

kommunikationen med sina patienter.  

Likaså framkommer det i denna litteraturstudie hur betydelsefullt det icke-verbala språket 

är mellan sjuksköterskan och patienten i kommunikationen (Seccareccia et al., 2015). Detta 

då denna form av kommunikation alltid existerar i mötet mellan två individer och därmed kan 

uppfattas på olika vis. Det icke-verbala språket finns ständigt med i kommunikationen i form 

av det omedvetna kroppsspråket (O’Hagan et al., 2013). Likaväl används denna 

kommunikationsform maximalt när det verbala språket inte fungerar väl (Carlsson, 2009). I 

enlighet med detta framgår det dessutom i en äldre artikel att patienter, genom 

sjuksköterskans icke-verbala kommunikation, kunde skapa sig en uppfattning om hens 

personlighet och därmed tydligt urskilja huruvida sjuksköterskan var genuin i vårdmötet 

(Bottorff, Gogag & Engelberg-Lotzkar, 1995). Denna form av kommunikation kan i sin tur 

belysa sjuksköterskans stöd, förståelse samt respektfullhet gentemot patienten. Detta kan även 

förstås i linje med Watsons teori som belyser betydelsen av att sjuksköterskan på ett 

respektfullt vis, genom sin fullständiga närvaro inger tro och hopp till patienten (Watson, 

2008). Utifrån detta blir det mer tydligt vilken avgörande betydelse sjuksköterskans icke-

verbala samt verbala språk har i kommunikationen med patienten. 

Utöver dessa fynd framgår det dessutom att en del patienter upplevde att sjuksköterskornas 

bemötande i kommunikationen var av sämre kvalitet då de visade brist på intresse när 

patienterna uttryckte och beskrev sina känslor (Söderberg, Olsson & Skär, 2011; Liu et al., 

2005). Likaså upplevde dessa patienter kommunikationen som mindre bra då 

sjuksköterskorna inte hade tid, distanserade sig och ignorerade dem. Brister som dessa har 

uppmärksammats i den kliniska vården, vilket författarna till denna studie förmodar skulle 

kunna leda till att patienten inte vågar vara öppen eller ställa följdfrågor samt informera 
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sjuksköterskan när tillståndet försämras. Detta skulle i sin tur kunna leda till att patienter 

väljer att hålla sina tankar inom sig. Då patienten inte kommunicerar med sjuksköterskan om 

sitt tillstånd skulle det kunna ge upphov till en känsla av ohälsa snarare än god hälsa. I och 

med att patientens känsla av hälsa och välbefinnande kan uppnås med hjälp av den goda 

vården är det avgörande huruvida patienten och sjuksköterskan har en öppen och ärlig dialog 

med varandra (Dahlgren & Segesten, 2010). Detta kan även förstås i enlighet med 

konsensusbegreppet hälsa i och med att hälsa kan tolkas som patientens subjektiva 

upplevelse, och därmed är något som patienten kan uppleva trots sjukdom (ibid.). Å andra 

sidan framgår det i tidigare publicerad forskning att ett antal patienter upplevde att relationen 

till sjuksköterskan var genuin eftersom de kände sig förstådda då de fick möjligheten att delge 

sina funderingar, känslor och åsikter med sin sjuksköterska (Rogan Foy & Timmins, 2004). 

Då omsorg är något som enligt Watson (2008) uppnås när båda individerna är delaktiga samt 

är något som påverkas av den ömsesidiga relationen, kan patientens hälsa och välbefinnande 

därmed stärkas. I denna omsorgsprocess bör ett ömsesidigt samspel finnas, varpå lidande kan 

lindras och en god hälsa kan uppnås (ibid.). Således spelar kommunikationen en betydelsefull 

roll för att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska kunna identifiera patientens 

förbindelse mellan det kroppsliga och själsliga samt med sinnet (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

Enligt Eldh, Ehnfors & Ekman (2005) framgår det att en del sjuksköterskor upplevt att 

patientens delaktighet i omsorgsprocessen påverkas negativ när patienter inte förstår den 

information som delgetts. Sjuksköterskor uppfattade även att kommunikationen och 

informationen var bristfällig då de upplevde att patienterna inte kände sig säkra och bekväma 

i kontakten med sin sjuksköterska. I motsats till detta upplevdes patienternas medverkan bra 

enligt sjuksköterskor då de fått information utifrån sina individuella behov, vilket på så vis 

ledde till en ökad förståelse för sjukdomen och behandlingen (ibid.). Likaså framgår det i 

litteraturstudiens resultat att flera patienter känt sig delaktiga och involverade i omvårdnaden 

när kommunikationen varit god och den information som sjuksköterskan delgett angående 

patientens situation och tillstånd ansetts tillräcklig (Attree, 2001; Eriksson & Svedlund, 2007; 

Seccareccia et al., 2015). Det visar hur väsentligt det är att en god vårdrelation där 

kommunikationen utgör en central och avgörande del befrämjas. Detta är följaktligen något 

som borde ske ständigt i vården för att varje enskild patient ska få möjligheten att bli 

inkluderad i sin situation, vilket även framkommer i denna litteraturstudies resultat. Detta i 

enlighet med Leplege et al., (2007), som belyser betydelsen av att sjuksköterskan i sitt arbete 

bör ha ett holistisk synsätt för att på bästa möjliga vis befrämja patientens livsvärld och 
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därmed uppnå den personcentrerade vården. Sjuksköterskans medvetenhet om betydelsen av 

detta tros vara bristfällig i somliga situationer, vilket stärks genom författarnas observationer i 

den kliniska vården. Detta då de uppmärksammat att vården inte alltid utgått ifrån patientens 

perspektiv utan endast från patientens sjukdom.  

Utifrån detta borde sjuksköterskan ständigt ha en reflekterande inställning till sig själv, sin 

tillgänglighet samt medvetenhet om sina handlingar. Vidare kan därmed en bättre vårdrelation 

mellan parterna uppnås, där kommunikationen är av god kvalitet. Likaså är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt gentemot sina patienter för att lyfta fram och arbeta 

i enlighet med patientens behov och önskemål gällande sin vård. För att sjuksköterskan sedan 

ska kunna tillgodose dessa informationsbehov och stödja patienten i den aktuella situationen, 

är det dessutom angeläget att hen fokuserar på varandet snarare än görandet i vårdrelationen.  

 

9.3 Kliniska implikationer  

I och med att denna litteraturstudie innefattar olika vårdsammanhang kan den vara tillämpbar 

inom hela sjukvården. Då sjuksköterskan har en betydelsefull del i patientens vård borde hen 

ständigt ha ett gott bemötande med en tydlig, ärlig och ömsesidig kommunikation. 

Sjuksköterskan borde alltid ha i åtanke att hens arbetssätt har en stor påverkan på patientens 

välbehag, samt på omvårdnadens helhetsperspektiv. Därmed är kommunikationen avgörande 

för att hälso- och sjukvården ska fungera optimalt. För att detta ska kunna tillämpas i den 

kliniska vården skulle ett förslag kunna vara att det i sjuksköterskeutbildningarna fokuserades 

mer på bemötandet och kommunikationens betydelse. Detta för att vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten ska stärkas och därmed att patientens hälsa främjas. Således 

skulle alla nyexaminerade sjuksköterskor när de kommer ut i den kliniska verksamheten ha en 

bredare och tryggare grund att luta sig emot i mötet med sina patienter. Denna studies resultat 

skulle även kunna hjälpa vårdenheter att medvetandegöra ämnets betydelse inom den kliniska 

vården ytterligare. Likaväl skulle studien kunna bidra till att sjuksköterskor mer kritiskt 

reflekterar över sitt sätt att kommunicera på med sina patienter, vilket förhoppningsvis kan 

väcka tankar kring eventuella förbättringsstrategier inom detta väsentliga område. Därmed 

skulle detta i sin tur kunna underlätta och eventuellt hjälpa sjuksköterskornas sätt att arbeta på 

i enlighet med de framtagna riktlinjerna för sjuksköterskeprofessionen. 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Då kommunikationen är en betydelsefull del i vårdandet, oavsett vårdkontext, är det därmed 

av stor relevans att fortsätta utveckla denna väsentliga omvårdnadsaspekt. Detta då det kan 

uppstå ett vårdlidande för patienten när kommunikationen brister eller är otillräcklig. Inom 

hälso- och sjukvården strävas det även efter att främja varje enskild individs välbefinnande. 

Följaktligen är vidare forskning inom detta område av hög relevans för att i framtiden kunna 

uppnå detta mål på bäst möjlig sätt. Utifrån studiens resultat skulle det därmed vara intressant 

att ta reda på varför dessa brister egentligen uppstår, samt hur dessa skulle kunna motverkas.  

 

10. Slutsats  

Denna litteraturöversikt hade syftet att belysa vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskans 

kommunikation inom vården. I studiens resultat framkom hur betydelsefull sjuksköterskans 

professionella och personliga egenskaper är för den goda kommunikationen och således 

omvårdnaden. Språkets betydelse för hur kommunikationen och därmed vården upplevs bra 

eller mindre bra, framkom även i denna studie. Likaså belyses sjuksköterskans lyhördhet som 

en viktig aspekt för kommunikationsförhållandet mellan sjuksköterskan och patienten, samt 

att kommunikationen inte alltid fungerar på ett ändamålsenligt vis enligt flera patienter. I och 

med detta kan kommunikationen förstås som en avgörande och betydelsefull del i den 

komplexa vården, och är därmed en aspekt som ständigt går att utveckla och förbättra inom 

alla varierande vårdenheter. Avslutningsvis kan en vårdrelation som baseras på en god 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan antas leda till en lyckad vårdupplevelse 

hos patienterna samt en ökad känsla av värdighet och välbefinnande.  
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with long-term 

pain after a stroke 

 2007 

 Sverige 

 Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att beskriva hur 

personer med långvarig 

smärta upplevde sin 

vård efter en stroke. 

 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 43 personer med 

långvarig smärta. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Det framgår i resultatet huruvida patienterna önskade bli 

respekterade, förstådda, stöttade samt givna tid och adekvat 

information av sjuksköterskan.  Däremot upplevde 

patienterna att de inte blev bemötta med kunskap och 

förståelse samt att informationen var obegriplig. Känslan av 

att sjuksköterskan inte lyssnade när de försökte 

kommunicera med dem framgick även i resultatet.  

Williams, A., & 

Irurita, V. 

Therapeutic and 

non-therapeutic 

interpersonal 

interactions: the 

patient’s 

perspective 

 2004 

 Australien 

 Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utforska och 

beskriva hur patienter 

under sjukhusvistelsen 

uppfattade samt 

upplevde den 

terapeutiska effekten 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 34 patienter. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Grounded theory.  

Icke-verbala interaktioner såsom att sjuksköterskan har god 

ögonkontakt, anpassar sig efter patienten genom att 

exempelvis sätta sig på sängkanten, utstråla mildhet, beröra 

samt aktivt lyssna och le ansågs betydelsefullt av patienterna 

i studien. Detta ledde till en känsla av att vara av värde. 

Tvärtom upplevde patienterna sig mindre värdefulla om 
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från varierande 

interpersonella 

interaktioner.  

sjuksköterskan hade en bristande ögonkontakt, distanserade 

sig, hade ett allvarligt uttryck utan att le samt inte vågade 

beröra sin patient.  
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Bilaga 3. Jean Watsons Carative factors 

Citat hämtat ur Watsons (2008, s.31) 

Carative factors 1979 

1) Humanistic values  

2) Instilling/enabling faith and hope  

3) Cultivating sensitivity to oneself and other  

4) Developing a helping-trusting, human caring relationship  

5) Promoting and accepting expression of positive and negative feelings  

6) Systematic use of scientific (creative) problem-solving caring process  

7) Promoting transpersonal teaching-learning  

8) Providing for a supportive, protective, and/or corrective mental, social, spiritual environment  

9) Assisting with gratification of human needs  

10) Allowing for existential-phenomenological dimensions  

 

 


