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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans roll i vården runt patienten är att vara omvårdnadsexpert. 

Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av 

omvårdnaden. I sitt arbete har sjuksköterskan lagar och regler, riktlinjer och 

styrdokument att förhålla sig till. Omvårdnadsteorier föreslår olika system för 

hur en god omvårdnad ska bedrivas. 

Syfte: Att utforska vilka faktorer som påverkar patienters upplevelser av 

omvårdnad. 

Metod: Allmän litteraturöversikt. Uppsatsen är baserad på fyra kvalitativa och sex 

kvantitativa artiklar hämtade från Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. 

Artiklarna är kvalitetsgranskade och sammanställda efter resultatens likheter 

och olikheter. 

Resultat: Resultatet är presenterat i tre huvudkategorier, Demografiska faktorer, 

Kommunikation och Kompetens. En patient som får tydlig information, blir 

behandlad som en människa och som bemöts med vänlighet och respekt 

känner sig trygg och väl omhändertagen. En sjuksköterska som är kunnig och 

fingerfärdig och kan använda sig av sina personliga resurser för att få en god 

relation med patienten utstrålar professionalitet och självsäkerhet och har 

möjlighet att ge god omvårdnad till patienten 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån patientupplevelsen, ramen för 

sjuksköterskeprofessionen och Joyce Travelbees teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter 

Nyckelord: Vårdrelationen, patientattityder, omvårdnad, omvårdnadskvalitet, patientens 

tillfredsställelse 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The role of the nurse in caring for the patient is to be the nursing expert. The 

nurse-patient relation is an important part of nursing care. In her work the 

nurse has laws and regulations, guidelines and control documents to relate 

to. Nursing theories suggests different systems to carry out good nursing 

care. 

Aim: To explore which factors that affect the patient experience of nursing. 

Method: Literature review. The essay is based on four qualitative and six quantitative 

articles retrieved from Cinahl Complete, PsycINFO and PubMed. The 

articles were quality-reviewed and compiled based on their similarities and 

differences. 

Results: The result is presented in three main categories, Demographic factors, 

Communication and Competence. A patient who gets proper information, is 

treated like a human-being and with kindness and respect, feels safe and 

well taken care of. A nurse who is well educated and dexterous and who can 

use his or hers personal resources to get a good relation with the patient, 

emits professionality and self-confidence and has a possibility to give good 

nursing to the patient. 

Discussion: The result was discussed based on the patient experience, the scope of the 

profession of the nurse and Joyce Travelbee’s nursing theory 

Keywords: Nurse-patient relations, patient attitudes, nursing care, quality of nursing 

care, client/patient satisfaction 
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Inledning 

Utbildningen till sjuksköterska genomsyras av en grundlig studie av omvårdnadsteoretikerna. 

Gemensamt för alla omvårdnadsteorier tycks vara fokus på patienten som individ och den 

holistiska människosynen. Omvårdnad beskrivs som en estetisk sysselsättning med etik som 

ledord och självkännedom som resurs. Med bakgrund som undersköterska inom 

äldreomsorgen har jag andra erfarenheter,. tTidsbrist,. kKompetensbrist,. pPersonalbrist,. 

sSpråkförbistring. Så ser verkligheten ut och den verksamhetsförlagda utbildningen jag har 

gjort på sjuksköterskeprogrammet har bekräftat att situationen ser likadan ut även på 

sjukhusen. Ingenstans har jag sett några omvårdnadsteorier implementerade i vården. I brist 

på teorier är det egenskaper hos vårdaren som får styra. Det spelar ingen roll om vården är 

privat eller offentlig, kommundriven eller på landstingsnivå. Ändå verkar patienterna överlag 

vara nöjda. Här vaknade min nyfikenhet kring vad det är som gör patienten nöjd med 

omvårdnaden och vilka faktorer det är som spelar roll.Vad är det då som gör en patient nöjd 

med omvårdnaden? Vilka faktorer spelar roll? Uppsatsens ämne är vald utifrån diskussioner 

studenter emellan kring diskrepansen mellan vad som ingår i utbildningen och hur vården 

bedrivs i verkligheten och vad som faktiskt spelar roll för patienten. Målet med den här 

litteraturöversikten är att samla kunskapsläget kring vilka faktorer som spelar roll för att föra 

patientupplevelsen bra, eller dålig. 

 

Bakgrund 

Omvårdnadsarbetet leds, organiseras och samordnas av sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

arbete har stor påverkan på patientens upplevelse av omvårdnad. Vårdrelationen mellan 

patient och sjuksköterska är en väsentlig och viktig del av vården. 

 Sjuksköterskans yrke är ett legitimerat yrke och omgärdas av lagar och förordningar, 

riktlinjer och styrdokument. Svensk sjuksköterskeförening har varit med och tagit fram 

dokument som beskriver värdegrunden för omvårdnad, sjuksköterskans sex kärnkompetenser, 

samt översatt International Counsil of Nurses, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

 

Lagstiftning 

Sjuksköterskans arbete styrs av lagar, främst Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 

Patientlagen (SFS 2014:821) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). All lagstiftning i 

Sverige ska genomsyras av de mänskliga fri- och rättigheterna som finns listade i 

Regeringsformen (RF, SFS 1974:152, kap 2). 
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 Enligt lag är målet med vården i Sverige en god hälsa, förebygga ohälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen (HSL, kap 3, 1-2 §§). Vården ska prioriteras med respekt för 

människovärdesprincipen, behovsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

Prioriteringsordningen motiverar alltså varför all har lika rätt till vård, att den som har störst 

behov ska gå först och den vård som är mest kostnadseffektiv ska tillhandahållas. 

 Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning (SFS 2014:821). 

Lagrummet anger att sjuksköterskan ska organisera omvårdnaden så att den tar hänsyn till 

patientens autonomi och delaktighet, samt skydda patientens integritet. Där lagstadgas även 

informationsgivandet och vikten av att informationen är individanpassad.  

 Patientsäkerhetslagen syftar till att skydda patienter mot vårdskada (SFS 2010:659). Den 

anger också att vårdinrättningar är skyldiga att ständigt bedriva patientsäkerhetsarbete, vilka 

vårdyrken som kräver legitimation och vad som krävs för att få legitimation, samt att vård ska 

bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Värdegrund 

Svensk sjuksköterskeförening har skapat en värdegrund för omvårdnad med syfte att det ska 

finnas en gemensam etisk plattform och ett gemensamt förhållningssätt hos sjuksköterskor 

(Värdegrund för omvårdnad, 2016). Värdegrunden baseras på en humanistisk människosyn 

och genomsyras av de mänskliga rättigheterna som FN antog 1947. Med avstamp i den 

personcentrerade omvårdnaden ska det i vårdrelationen finnas respekt för patientens 

sårbarhet, autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterska ska i sitt omvårdnadsarbete inge 

hopp samt skapa tillit och mening för patienten. På så sätt försöker sjuksköterskan lindra 

patientens lidande som uppstått i och med ohälsa. 

 Sjuksköterskan har en plikt att reflektera över sitt handlande, självständigt och i grupp, 

med hjälp av värdegrunden för omvårdnad. På så sätt kan man ta tillvara den kunskap om 

etiska svårigheter som uppstår i mötet med människor, göra sig medveten om sina egna 

utgångspunkter och utveckla sitt bemötande (Värdegrund för omvårdnad, 2016). 

 

Kärnkompetenserna 

På vårdinrättningar har verksamhetschefen ansvaret för att det ska finnas rätt kompetens för 

att utföra vården. I och med utvecklingen inom det medicinska området är möjligheterna att 

ge behandling för sjukdomar större och i flera fall starkt förenklade. Utvecklingen har även 

ökat kunskaperna att upptäcka och identifiera vårdskador. En god och säker vård förutsätter 
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att alla yrkeskategorier tar ansvar för sin del av vården och samarbetar över 

professionsgränserna. För sjuksköterskans del innebär det att hen ska besitta de sex 

kärnkompetenserna: pPersoncentrerad vård, sSäker vård, iInformatik, sSamverkan i team, 

eEvidensbaserad vård och förbättringskunskap samt lLedarskap och pedagogik 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017). De sex kategorierna täcker hela 

sjuksköterskans yrkesroll och rör sig inom ramarna som lagstiftningen och värdegrunden för 

omvårdnad drar upp. Med det givet ska den personcentrerade omvårdnaden utföras i 

partnerskap med patienten., så att värdigheten och integriteten bevaras. En personcentrerad 

vård ger patienten en känsla av kontroll och upprätthåller den personliga integriteten (Kitson, 

Dow, Calabrese, Locock & Munthlin Athlin, 2013). I det patientnära arbetet är det 

sjuksköterskan som leder, organiserar, prioriterar och samordnar omvårdnadsinsatserna. 

Sjuksköterskan ska göra riskbedömningar och arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst 

av vårdskada som en del av den säkra vården. Patienten ska få individanpassad information 

för att kunna fatta välgrundade beslut och sjuksköterskan ska kunna dokumentera och sköta 

informationsöverföringen på ett strukturellt och korrekt sätt. I teamarbetet ska deltagarna 

komplettera varandras kompetenser och skapa synergier och sjuksköterskan ska bidra med sin 

omvårdnadskompetens. 

 Sjuksköterskan är förpliktad att använda metoder som är baserade på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på ny forskning 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017). Hen har också på sitt ansvar att 

leda utbildning och fortbildning för både patienter och medarbetare, samt att handleda 

studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Det finns studier som bekräftar att löpande 

fortbildning hos personal, samt patientutbildning, minskar antalet vårdskador (Hoedl, Eglseer 

& Lohrmann, 2019).studier som bekräftar att  

 De sex kärnkompetenserna ger en bild av hur vårdrelationen gestaltar sig och indikerar hur 

viktigt sjuksköterskans arbete är för patientens vårdupplevelse. 

 

ICN:s etiska kod 

ICN:s etiska kod samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt och tar 

tydligt ställning för de mänskliga rättigheterna (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2017). På 

så sätt kan man se hur den samspelar med svensk lagstiftning, där ju grundlagen anger att 

rättighetskatalogen ska genomsyra de svenska lagarna. Fokus på den personcentrerade vården, 

som tas upp i kKärnkompetenserna och vVärdegrund för omvårdnad, kommer också igen i 
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den etiska koden. 

 Den etiska koden ska vara ett ledande dokument som ska införlivas, förstås och användas i 

alla aspekter av sjuksköterskans arbete (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2017). Koden 

har fyra områden och riktar sig mot allmänheten, yrkesutövningen, professionen och 

medarbetarna. Förutom fokus på de mänskliga rättigheterna betonas också sjuksköterskans 

personliga ansvar för sin yrkesutövning och skyldigheten hen har att agera mot felaktigheter. I 

en passus anges till och med att sjuksköterskan har ett ansvar att sköta sin hälsa så att hen kan 

utföra sitt arbete på ett bra sätt (sic!). Den etiska koden är långtgående och tydliggör hur 

viktig omvårdnaden och utföraren av densamma är. Koden belyser den asymmetri som finns 

och hur sårbar patienten kan vara i vårdrelationen. Den etiska kompetensen hos 

sjuksköterskan bidrar till att patientens bästa tillgodoses (Kulju, Stolt, Suhonen & Leino-

Kilpi, 2016). 

 

Vårdrelationen 

En god vårdrelation är grunden för den goda omvårdnaden och väsentlig för att kunna stödja 

hälsoprocesserna (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet vårdrelation kan vara mångtydigt, 

men, oavsett hur det uppfattas, har den ett stort inflytande på patientens vårdupplevelse 

(Shatell, 2004). Den kan beskrivas som något som kännetecknas av ett professionellt 

engagemang med fokus på patienten, den är temporär och kräver kunskap (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Sjuksköterskan måste kunna vara personlig, 

utan att vara privat. I vårdrelationen måste både empati och sympati finnas (Travelbee, 1964). 

På grund av dess asymmetriska karaktär kräver vårdrelationen att sjuksköterskan ständigt 

reflekterar över sitt förhållningssätt så att patienten inte hamnar i underläge. För 

sjuksköterskan handlar det om att skapa möten och att visa intresse för patienten (Franklin, 

Ternestedt & Nordenfeldt, 2006). Till exempel kan vårdrelationen vara mycket kort, som det 

korta mötet på en vårdcentral där sjuksköterskan kontrollerar ett blodtryck, eller väldigt långt, 

som till exempel inom cancersjukvården, där kontaktsjuksköterskan möter patienten under en 

lång vårdperiod. 

 Vårdrelationen äör ett viktigt begrepp i de olika omvårdnadsteorierna. I Katie Erikssons 

caritativa teori kallas vårdrelationen för vårdgemenskap och det är inom den som vårdandets 

idé kan förverkligas (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För sjuksköterskans del innebär det 

att gföra sig tillgänglig för patienten och förmedla att hen vill hjälpa patienten att lindra sitt 

lidande. För patientens del innebär det att vara engagerad i sitt liv, i allmänhet och i sin vård, i 
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synnerhet.  

 En teori som har ett helt annat fokus är Madeleine Leiningers teori om mångfald och 

universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad. Där utökas vårdrelationen 

till att omfatta det kulturella sammanhang patienten lever i och de gruppbildningar som har 

betydelse för patientens hälsa och vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Den 

transkulturella vården försöker att möta patienten på hens kulturella villkor.  

 Relationen mellan sjuksköterska och patient är grunden för vården och samspelet dem 

emellan är fokus i Joyce Travelbees omvårdnadsteori, som har valts som teoretisk 

utgångspunkt för den här litterturöversikten. 

  

Problemformulering 

Sjuksköterskans omvårdnad sätter prägel på patientens vårdupplevelse och är viktig för 

patientens tillfrisknande och följsamhet mot rehabilitering. Ett antal omvårdnadsteoretiker har 

formulerat omvårdnadsteorier och försökt att skapa en struktur för hur omvårdnad ska 

bedrivas. Sjukvården måste ständigt sträva efter att förbättra sig, så att patienten blir så väl 

omhändertagen som möjligt. 

 Sjuksköterskan är en akademiskt utbildad person med legitimation. Det finns lagstiftning 

som omgärdar hens profession. Hen har ansvar mot sin legitimation, en etisk kod att leva upp 

till och en omfattande kompetensbeskrivning som rör teoretisk kunskap, praktiskt handlag, 

arbetsledning, verbal förmåga och uppförande. Detta är den yttre ramen för omvårdnaden. 

DeEn här litteraturöversikten strävar efter att besvara frågan vilka faktorer som påverkar 

omvårdnadsupplevelsen för patienten. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med den här litteraturöversikten är att utforska vilka faktorer som påverkar patienters 

upplevelser av omvårdnaden. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter har valts som teoretisk 

utgångspunkt för diskussionen, då vårdrelationen är grunden för omvårdnad. Teorin, som 

fokuserar på det samspel som sker mellan sjuksköterska och patient i omvårdnaden, är 

relevant för de faktorer som patienten uppmärksammar. 
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Joyce Travelbees teori om omvårdadens mellanmänskliga aspekter 

Enligt Joyce Travelbees teori är sjukdom ett lidande och sjuksköterskans uppgift är att hjälpa 

patienten att förstå meningen med lidandet (Kirkevold, 2000). Patientens upplevelser är i 

fokus, inte diagnosen. Nyckelfaktorerna i Travelbees teori är individen, lidandet, relationen 

med sjuksköterskan och kommunikationen dem emellan. Omvårdnaden sker i mötet och 

samtalet med patienten. Lidandet, enligt Travelbee, kan delas in i fyra nivåer. Den lägsta 

nivån kallar hon ”det övergående lidandet”, den mildaste formen av lidande. Den följs av ”det 

extrema lidandet”. Nivå tre är ”uppgivenhetsfasen” och den fjärde nivån är ”apati och 

likgiltighet”. När patienten förstår sitt lidandes mening kan hen hitta vägar att åstadkomma en 

förändring hos sig själv. På så sätt hittar patienten tillbaka till sin hälsa. Ingen patient är den 

andra lik och därför blir varje möte unikt. 

 Vårdrelationen kännetecknas av en ömsesidig känsla av förtroende och mötet och samtalet 

mellan sjuksköterska och patient är verktyget (Kirkevold, 2000). Mötet och samtalet 

utvecklas i fem steg. Det inledande steget är ”det första mötet”, där patient och sjuksköterska 

presenterar sig för varandra. Steg två är ”framväxt av identiteter”. Här visar parterna, undan 

för undan, sina personligheter för varandra. I steg tre uppstår empati. Den empatin utvecklas 

till sympati i det fjärde steget. Slutligen, i det femte steget, uppstår en ömsesidig förståelse 

och kontakt och där kan omvårdnad ske. 

 Omvårdnadsprocessen sker, enligt Travelbee, i fyra steg (Kirkevold, 2000). Den inleds 

med att identifiera omvårdnadsbehovet hos patienten. Sedan fortsätter processen med att 

stämma av med patienten att sjuksköterskan rätt uppfattat vilket omvårdnadsbehov som finns. 

Efter det ska sjuksköterskan stämma av med sig själv att hen har en förmåga att möta det 

behovet. När de första tre stegen gåtts igenom kan sjuksköterskan slutligen planera 

omvårdnaden efter patientens identifierade behov i det fjärde steget. 

 

Metod 

Uppsatsen är en allmän litteraturöversikt med avsikt att undersöka faktorer som påverkar 

patienters upplevelse av vård. 

 Litteraturöversikt har valts för att kartlägga och få en helhetsförståelse för de faktorer som 

påverkar patienters upplevelse av omvårdnad (Friberg, 2017). Metoden är vald för att på ett 

strukturerat sätt få en överblick över kunskaper som finns inom ämnet. Fördelen är att det på 

detta sätt enkelt och överskådligt går att få fram väsentlig information. 
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Datainsamling 

Processen med att söka information har utformats enligt Östlund (2017) för att arbetet skulle 

bli systematiskt och överskådligt. 

 Artikelsökningar har skett i databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. 

Sökorden har sållats fram med hjälp av Headings i Cinahl Complete, Thesaurus i PsycINFO 

och MeSH-termer i PubMed, De slutgiltiga sökorden som använts är, i Cinahl Complete är: 

”Pateint Attitudes”, ”Nursing Care”, ”Nurse-patient Relations” och ”Quality of Nursing 

Care”. Antalet träffar, med begränsningarna 2009-19 och ”human”, blev 103. I PsycINFO har 

sökorden ”Client Satisfaction” och ”Nursing” använts. Där sattes begränsningen till 2009-19 

och antalet träffar blev 99. Ioch i PubMed har ”Patient satisfaction” och ”Nursing Care” 

använts. Begränsningen sattes till 10 år och antalet träffar blev 83. Sökorden har kombinerats 

med de booleska operatorerna AND och OR. 

 En fritextsökning har gjorts i Cinahl Complete med Key word ”Obstetric Nursing” och 

Heading ”Patient Attitudes”. 

 

Urval 

Urvalet av studierna har skett i flera steg. Det första urvalet har skett på studiernas rubrik. I 

det andra urvalet lästes sammanfattningarna igenom, för att få ett helhetsperpspektiv på 

området (Friberg, 2017). De studier som återstod efter det andra urvalet har noggrant lästs 

igenom. Här har författaren försökt att göra sig medveten om sin egen förförståelse för ämnet 

så att studierna valts så objektivt som möjligt. I detta tredje steg har kvaliteten på studierna 

granskats med hjälp av bilaga 3 i Friberg, om granskningsfrågor för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier. Framförallt harahr problemformulering, metod, syfte, deltagare och 

resultatdiskussion granskats. Målet har varit att få in många olika patientgrupper och 

avdelningar, samt att patientupplevelsen har undersökts så förutsättningslöst som möjligt. I 

alla tre stegen har ett antal exklusionskriterier följts; studier som omfattar barn och 

psykiatriska avdelningar har tagits bort. Studier som endast undersöker en faktor som 

påverkar upplevelsen av omvårdnad och litteraturstudier har också tagits bort. Slutligen har 

studier som inte är godkända av en etisk kommitté, eller där inga etiska överväganden gjorts, 

sorterats ut (Bilaga 1). Även den fritextsökta studien utsattes för samma granskning (Chan, 

Wong, Lam, Wong & Kwok, 2013). Till slut återstod tio stycken studier, fyra kvalitativa och 

sex kvantitativa. 
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Analys 

De utvalda studierna har analyserats i flera steg (Friberg, 2017). Först lästes studierna igenom 

ett antal gånger. Korta referat skrevs för att tydliggöra innehåll och identifiera nyckelfynd. 

Fokus har legat på metod, syfte, deltagare, resultat och resultatdiskussion. Sedan fördes 

studierna in i Bilaga 2. I det tredje steget söktes efter likheter och skillnader i studierna. 

Strävan har varit att gruppera resultatet i tydliga kategorier. Kategorierna har delats in i 

rubriker och underrubriker. Dessa har namngivits på lämpligt sätt för att få god 

överskådlighet. Till sist organiserades en lämplig ordning att presentera de olika kategorierna 

i, för att få ett bra flöde. Alla resultatartiklar lästes om i en senare del av uppsatsskrivandet för 

att kontrollera att intrycket av innehållet var detsamma som det varit i början. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen är en litteraturöversikt och därför rör en stor del av de etiska övervägningarna 

granskningen av de studier som ingår i översiktens resultat. Studierna ska följa kriterier som 

är skapta och godkända av en etisk kommitté. Den etiska kommittén arbetar efter etiska 

principer och lagstiftning och ska vara en garanti för att deltagare i en studie inte kränkts eller 

skadats och att deras rättigheter har tillvaratagits (Kjellström, 2012). Studierna i den här 

uppsatsen är därför sållade på om de är godkända av en etisk kommitté, eller om etiska 

överväganden gjorts. De har också stämts av efter uppsatsens syfte och problemformulering. 

Studier som omfattar psykiatriska avdelningar har valts bort. Förhållandena på en psykiatrisk 

avdelning skiljer sig från andra avdelningar, till exempel finns möjligheten att använda 

tvångsvård och därför ansågs inte resultaten från de studierna vara allmänt applicerbara. Även 

studier på barn har valts bort. Slutligen har uppsatsförfattaren strävat efter att förhålla sig så 

objektiv som möjligt till innehållet i resultatartiklarna. 

 

Resultat 

Efter att ha läst de utvalda studierna noggrant har tre kategorier utkristalliserat sig: 

dDemografiska faktorer, kKommunikation och kKompetens. 

 

Demografiska faktorer 

De demografiska faktorerna tas upp i majoriteten av de kvantitativa studierna.  

 Generellt verkar ålder och utbildningsnivå allmänt påverka så att yngre, välutbildade 
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personer har en mer negativ upplevelse av omvårdnaden, medan de äldre, lågutbildade 

överlag har mer positiv upplevelse. (Findik, Unsar & Sut, 2010; Oflaz & Vural, 2010; 

Sharew, Bizuneh, Assefa & Habtewold, 2018). 

 Kön har påverkan på upplevelsen, men där spretar resultaten. I en turkisk studie var det 

männen som var mest missnöjda med vården (Oflaz & Vural, 2010). En annan turkisk studie, 

från samma år visade på det motsatta resultatet (Findik et al., 2010). En jordansk studie visade 

att kvinnorna var mest nöjda med omvårdnaden (Alhusban & Abualrub, 2009). 

 

Kommunikation 

Med kommunikation avses både den verbala och den ordlösa kommunikationen i 

vårdrelationen. Här är begreppet kommunikation uppdelat i tre kategorier, aAgerande, 

aAttityd och iInformation. 

 

Agerande 

Vårdpersonalens agerande identifierades som en bidragande faktor till om vården uppfattades 

hålla god kvalitet (Alhusban & Abualrub, 2009; Chan et al., 2013; Emsfors, Christensson & 

Elgán, 2017; Izumi, Baggs & Knafl, 2010; Nunu & Mynyewende, 2017; Oflaz & Vural, 

2010; Shin & Park, 2018). 

 När patienten uppfattade att sjuksköterskan alltid följde samma undersökningsrutin, blev 

besöket förutsägbart, vilket uppfattades som tryggt och bra enligt en svensk studie på vad 

patienter med makuladegeneration uppfattade som omvårdnadshandlingar, på en mottagning 

(Emsfors et al., 2017). 

 I en sydkoreansk studie ställdes två av sjuksköterskornas ageranden mot varandra för att 

jämföra hur det påverkade patienternas upplevelse av vårdkvaliteten och hur nöjda de var med 

vården (Shin & Park, 2018). Patienterna delades in i två grupper. I den ena, med 70 deltagare, 

ronderade sjuksköterskorna nio gånger per dygn på fasta tider. Vid varje ronderingstillfälle 

bockades ett antal frågor av. I den andra gruppen, med 75 deltagare, ronderades det vid varje 

skiftbyte, för att administrera mediciner, för mat och toalettbesök samt om patienten larmade. 

Patienterna fick sedan fylla i en enkät för hur de uppfattade vårdkvaliteten och en annan enkät 

för hur nöjda de var med vården. När resultatet utvärderades konstaterades att i gruppen som 

ronderats strukturerat nio gånger per dygn var patienterna nöjdare med vården och uppfattade 

vårdkvaliteten som bättre. Det faktum att patienterna kunde förutse vad som skulle hända och 

att deras basala behov stod i fokus, gjorde att de kände sig tryggare och det höjde deras 
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tillfredsställelse med vården. 

 Samarbete inom vårdteamet uppfattades ge en säkrare vård av högre kvalitet och var en 

bidragande faktor till upplevelsen av bra vård (Izumi et al., 2010). 

 En sjuksköterska som uppfattades som osjälvständig ansågs vara ansvarslös och 

oprofessionell och bidroag till en sämre upplevelse av omvårdnaden (Izumi et al., 2010). I 

samma studie tas situationen, när sjuksköterskan uppfattades göra ”det lilla extra”, upp som 

något som bidrog till en positiv upplevelse av omvårdnaden. 

 I en studie från Hongkong uppskattades snabbt svar och snabb åtgärd på larm (Chan et al., 

2013). Det upplevdes som att sjuksköterskan verkligen brydde sig om och var en faktor som 

påverkade positivt. Att möta upp behov snabbt, till exempel behovet av nya undersökningar, 

togs även upp i den svenska studien som något som påverkade omvårdnadsupplevelsen 

positivt (Emsfors et al., 2017). 

 ”Sjuksköterskan lyssnar”, tas upp i flera studier (Alhusban & Abualrub, 2009; Emsfors et 

al., 2017; Nunu & Munyewende, 2017). I den jordanska studien var det en väsentlig faktor 

som påverkade uppfattningen av omvårdnaden, där gynekologipatienterna var nöjda, för att 

de uppfattade att sjuksköterskan lyssnade på dem. Kirurgipatienterna, i samma studie, 

uppfattade att sjuksköterskan inte lyssnade och var mer missnöjda med omvårdnaden 

(Alhusban & Abualarub, 2009). Lyssna uppmärksamt på patienter togs upp som en viktig 

faktor även i den svenska och den sydafrikanska studien (Emsfors et al., 2017; Nunu & 

Munyewende, 2017). 

 I en turkisk studie, slutligen, konstaterades det att allt sjuksköterskan gör harahr effekt på 

hur patienterna uppfattar omvårdnaden (Oflaz & Vural, 2010). Och, det räckte med en dålig 

händelse för att det skulle färga hela vårdupplevelsen, och göra den negativ. 

 

Attityd 

Sjuksköterskans attityd är en viktig faktor som påverkar omvårdnaden. Något så enkelt som 

att börja varje arbetspass med att komma in och presentera sig påverkar vårdupplevelsen 

positivt (Izumi et al., 2010). 

 I studien från Hongkong togs ”positiv attityd” upp och hur viktigt det är för att stärka 

patienterna (Chan et al., 2013). Att vara ”mjuk”, ”behaglig”, ”empatisk” och att le, ger värme 

och hjälper patienterna att hålla modet uppe. Att vara ett stöd och uppmuntra patienterna att 

inte ge upp, till exempel vid besked om nya cancerdiagnoser, togs också upp i den 

amerikanska studien (Izumi et al., 2010). 

 I ett par studier uttryckte patienterna att det var viktigt att känna att de blev behandlade 
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som människor och inte patienter (Holopainen, Kasén & Nyström, 2015; Izumi et al., 2010). I 

den finska studien beskrevs det som att vara artig, varm, omsorgsfull och omhändertagande, 

samt att visa medkänsla. Det beskrevs också som att vara lugn och ta ansvar för 

vårdsituationen. 

 Begreppet ”professionell attityd” dök upp och beskrevs som att agera självdisciplinerat och 

med självkontroll, men även att vara vänlig, respektfull och självsäker i sin yrkesroll (Izumi et 

al., 2010). När vårdgivaren inte har en professionell attityd uppstår asymmetri i vårdmötet och 

det verkar förminskande på patienten (Holopainen et al., 2015). 

 I flera studier togs ”respektfull attityd” upp som en viktig faktor för att omvårdnaden skulle 

upplevas positivt (Emsfors et al., 2017; Holopainen et al., 2015; Izumi et al., 2010; Nunu & 

Munyewende, 2017). I den svenska studien var respekt att bli vänligt och trevligt behandlad 

(Emsfors et al., 2017). Visa respekt gör man genom att respektera patientens kroppsliga 

integritet och vänta på att bli inbjuden till att ta på patienten, enligt den finska studien 

(Holopainen et al., 2015). Respektfullhet var även att respektera patientens rädsla och den 

sårbarhet som är resultatet av att vara rädd för nålar, samt att hjälpa patienten att klara av 

situationen med värdighet. Den sydafrikanska studien tog upp att sjuksköterskan ska behandla 

patienten artigt och med respekt (Nunu & Munyewende, 2017). Det är också viktigt att 

respektera patientens privatliv. 

 

Information 

I flera studier togs information upp som en viktig faktor som påverkar vården (Alhusban & 

Abualrub, 2009; Chan et al., 2013; Emsfors et al., 2017; Holopainen et al., 2015; Izumi et al., 

2010; Nunu & Munyewende, 2017). Att kunna ge information om hälsotillstånd och 

mediciner och behandlingar har stor påverkan på patientupplevelsen. Även att berätta vad som 

skulle utföras, innan det utfördes samt att kunna svara på frågor, angavs som avgörande för att 

vården skulle uppfattas positivt. Sättet informationen gavs på var också viktigt. Tydlighet var 

väsentligt för att inge förtroende och tillit och ge en god upplevelse av omvårdnad. När 

informationen gavs på ett tydligt sätt kände sig patienten lugn och trygg och var förvissad om 

att vårdpersonalen gjorde sitt bästa föra att ta hand om patienten. Det motsatta uppfattades 

som opersonligt och tråktigt. I den finska studien angavs att engagerad information var 

viktigare än teknisk skicklighet (Holopainen et al., 2015). Den svenska studien tog upp att det 

var viktigt för patienten att kunna lita på att sjuksköterskans information var ärlig (Emsfors et 

al., 2017). 
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Kompetens 

Kompetenkategorien är uppdelad i tre underkategorier, pPraktisk färdighet, tTeoretisk 

kunskap och pPersonliga egenskaper. Under pPraktisk färdighet tas både omvårdnad och 

medicintekniska färdigheter upp, då uppsatsförfattaren uppfattar dem som fingerfärdighet som 

förvärvats genom praktik. Den medicinska kompetensen omfattar att förklara och svara på 

frågor om mediciner och behandlingar. 

 

Praktisk färdighet 

Sjuksköterskans förmåga att utföra och uppmärksamma behov av omvårdnad på ett 

personcentrerat och kompetent sätt är grundläggande faktorer för patientupplevelsen (Izumi et 

al., 2010). I studien från Hongkong tog en patient upp ett exempel på god omvårdnad när hon 

beskrev hur en sjuksköterska hjälpte henne att hantera en gördel och att hon hade tips och trix 

för att sätta den så att den inte skavde på operationssåret (Chan et al., 2013). En annan patient 

berättade att hon fått en gördel av en nyutbildad sjuksköterska, som hade satt den fel. Den 

oerfarne sjuksköterskan fick sedan hjälp och undervisning, av en erfaren kollega, i hur man 

sätter gördeln rätt. Patienten uppfattade det som att det var väsentligt för en god omvårdnad 

att sjuksköterskorna hela tiden var beredda att lära sig mer, genom praktik och av erfarnare 

kollegor. 

 Teknisk fingerfärdighet, att kunna sätta nålar, ge injektioner och utföra medicinska 

åtgärder utan att orsaka onödig smärta angavs som en viktig faktor för en positiv 

patientupplevelse (Izumi et al., 2010). En patient nämnde som exempel att kunna ge 

suppositorier utan att orsaka smärta som ett tecken på kompetens (Chan et al., 2013). 

 I en turkisk studie visade det sig att allt sjuksköterskan gör påverkar uppfattningen om 

vård, men att den tekniska fingerfärdigheten uppmärksammades oftare än omvårdnad (Oflaz 

& Vural, 2010).  

 

Teoretisk kunskap 

Sjuksköterskor som uppfattades sakna medicinsk kunskap ansågs inte kunna ge effektiv och 

säker vård och de fick patienterna att känna sig obekväma (Izumi et al., 2010). En kompetent 

sjuksköterska var insatt i sjukdomar och behandlingar, samt hade kunskap i hur man orsakade 

så lite obehag som möjligt. När en sjuksköterska vet vad hen gör, inger hen trygghet hos 

patienten (Emsfors et al., 2017). 

 Den kulturella kompetensen hos sjuksköterskan togs upp som en väsentlig faktor i 
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upplevelsen av omvårdnad (Chan et al., 2013). I Hongkong möts österländsk och västerländsk 

medicin och patienterna förutsätter att de ska kunna få tillgång till de västerländska 

behandlingsmetoderna, samtidigt som det finns gamla österländska traditioner som de också 

vill ha tillgång till. Där fanns även ett krav på flerspråkighet, då Hongkong är en 

multikulturell stad, där flera kinesiska språk samt engelska talas. 

 

Personliga egenskaper 

Ovanstående kategorier tar upp flera faktorer som är påverkbara. Bristande kompetens kan 

läsas upp, gruppsamarbete kan utvecklas och attityder kan förändras. Personliga egenskaper, 

däremot, finns hos personen, som en tillgång eller brist. I en turkisk studie framkom att en 

patient tyckte illa om en av sjuksköterskorna och uppfattade vården som dålig på grund av 

hennes personliga egenskaper, men det resultatet togs bort ur resultattabellerna (Oflaz & 

Vural, 2010). 

 I studien från Hongkong kom det fram att sjuksköterskan ska vara mjuk och behaglig och 

föra sig väl, för att göra upplevelsen av omvårdnad positiv (Chan et al., 2013). Även i den 

amerikanska studien tar deltagarna upp personliga egenskaper hos sjuksköterskan, som att 

vara snäll, lugn och mjuk och att vara behaglig (Izumi et al., 2010). I den svenska studien togs 

det motsatta upp (Emsfors et al., 2017). En sjuksköterska som uppfattades som stressig och 

nedlåtande gjorde upplevelsen av omvårdnaden dålig. 

 

Diskussion 

Diskussionen inleds med en allmän metoddiskussion. Här diskuteras tillvägagångssättet och 

arbetets styrkor och svagheter. Sedan följer resultatdiskussionen med Joyce Travelbees teori 

om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter som utgångspunkt. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att hitta de faktorer som påverkar upplevelsen av omvårdnad. För att 

få en bild av kunskapsläget i frågan har en kartläggning gjorts med hjälp av en 

litteraturöversikt (Friberg, 2017). Målet har varit att hitta studier som undersöker uppsatsens 

syfte. Strävan har varit att hitta opartisk, vetenskaplig och faktabaserad information om 

kunskapsläget. 

 Alla studier som ingår i resultatet är skrivna på engelska. Nio av artiklarna är dessutom 

skrivna i länder där engelska inte är officiellt språk. Det kan bli till en svaghet i tolkningen av 
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resultaten. För att minimera språkförbistringen har författaren lagt ner mycket och 

omsorgsfullt arbete på översättningarna av resultatartiklarna. 

 Arbetet bygger på vårdvetenskapliga studier. Sökningarna har gjorts i tre databaser: Cinahl 

Complete, PsycINFO och PubMed, som är de databaser som innehåller flest artiklar som 

berör vårdvetenskap. Även en fritextsökning har gjorts. I Cinahl Complete användes ”Patient 

Attitude” för att hitta positiva och negativa faktorer som påverkar upplevelsen. En Heading av 

typen patientupplevelse, ”Patient Experience”, finns inte i Cinahl. Att använda ”Patient 

Experience” som Key word gav stora otympliga resultat. Efter tålmodigt arbete utformades en 

söksträng med ”Patient Attitude”, ”Nursing Care”, ”Quality of Nursing Care” och ”Nurse-

Patient Relations” som den bästa för det som eftersöktes. Med den förutfattade meningen att 

det skulle vara enkelt att hitta studier som undersökte patientupplevelser, i en databas för 

vårdvetenskapliga artiklar, blev sökandet efter lämpliga Headings och lämpliga söksträngar 

mycket tidskrävande. Sökresultaten blev antingen enorma eller alldeles för små och antalet 

studier som förutsättningslöst undersökte patientupplevelsen var få. Däremot fanns det en hel 

del studier på specifika faktorer. Till exempel fanns en studie som undersökte om 

sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter påverkade patientens uppfattning av 

vårdkvaliteten (Kvåle & Bondevik, 2010). Där fanns också många studier som gav intryck av 

att ha en politisk agenda. I en studie ställdes bland annat frågan om sambandet mellan 

sjuksköterskebemanningen och antalet tillfredsställda patienter (Aiken, et al., 2017). 

Slutsatsen blev att vården blev bättre ju fler utbildade sjuksköterskor det jobbade på en 

avdelning och de kliniska implikationerna var att fler sjuksköterskor borde anställas inom 

vården. Helhetsintrycket av studien var att den var ett inlägg i den politiska debatten om hur 

vården bör organiseras och det är ett ämne som ligger utanför den här uppsatsens område. 

 I PsycINFO användes söktermerna ”Client Satisfaction” och ”Nursing” och i PubMed 

användes MeSH-termerna ”Patient Satisfaction” och ”Nursing Care”. ”Patient Satisfaction” 

var den MeSH-term som fick användas då det är den termen som täcker patientupplevelesen, 

trots att den verkar värdeladdad. Även här gjordes erfarenheten att det var svårt att hitta 

lämpliga sökord och kombinera dem på ett bra sätt. I alla sökningarna sattes 

tidsbegränsningen till tio år tillbaka i tiden för att få tillgång till aktuellt kunskapsläge. 

Eventuellt kan strävan efter aktuellt kunskapsläge göra att äldre studier som behandlat 

patientupplevelsen av omvårdnad missats, vilket kan vara en svaghet.  

 En fritextsökning gjordes i Cinahl Complete, med ”obstetric nursing” som Key word och 

”Patient Attitude” som Heading. Sökningen gjordes egentligen utanför ramen för den här 

litteraturstudien, men en av studierna som hittades i den sökningen, An exploration of 
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postpartum women’s perspective on desired obstetric nursing qualities, värderades som så bra 

att den togs med i uppsatsens resultat i alla fall (Chan, et al., 2013). 

 Studier som utförts på psykiatriska avdelningar har tagits bort. Anledningen är att 

förhållandena på en psykiatrisk avdelning är annorlunda och kan därför inte jämföras med 

andra avdelningar. Där kan till exempel beslut om tvångsvård fattas och då åsidosätts 

patientens autonomi. Patientens självbestämmande är en viktig del av vårdupplevelsen och 

därför valdes alltså dessa studier bort. 

 Strävan har varit att undersöka ämnet så brett som möjligt. I resultatet finns studier från 

alla världsdelar, utom Sydamerika (och Antarktis), med. Två turkiska studier har tagits med. 

Det kan ses som en svaghet att den latinska världen inte alls är representerad och anledningen 

till det är att de studierna inte var skrivna på engelska. Okunskapen i världens näst största 

språk, spanska, är en brist och har en okänd påverkan på kunskapsläget.  

 

Resultatdiskussion 

Efter att ha sammanställt resultaten i de valda studierna framträder tre kategorier av faktorer 

som avgörande för hur patienten upplever omvårdnaden, dDemografiska faktorer, 

kKommunikation och kKompetens. 

 I kategorien Ddemografiska faktorer visar det sig att för en yngre och/eller välutbildad 

person spelar alla faktorer i upplevelsen större roll än för en äldre och/eller mindre utbildad. 

Det resultatet dyker också upp i en finsk studie på patienter som fick strålbehandling 

(Siekkenen et al., 2008). Där visade det sig att de äldre patienterna och de mindre utbildade 

var nöjdare på nästan varje punkt som studerades. 

 Utbildning ger inte bara kunskap, utan också en annan vana att läsa och ta reda på fakta. 

Kunskap är makt och ger också en känsla av att ha kontroll. Att bli sjuk, speciellt att bli svårt 

sjuk, är att tappa en del av den kontrollen och med den också sin självständighet. Det kan vara 

både otäckt och frustrerande. Travelbee bygger sin omvårdnadsteori på den mellanmänskliga 

relationen mellan patient och sjuksköterska och i den relationen är det sjuksköterskans uppgift 

att hjälpa patienten att hantera sitt lidande. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår det att 

arbeta personcentrerat och hjälpa patienten att hantera sin sjukdom. I ett personcentrerat 

förhållningssätt spelar både ålder och utbildningsnivå roll och är något som sjuksköterskan 

måste förhålla sig till. 

 I kategorin kKommunikation ingår underkategorierna aAgerande, aAttityd och 

iInformation. Med kommunikation avses i den här uppsatsen både den verbala och den icke-
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verbala kommunikationen och därför hamnade även ”agerande” under den här kategorin. Ett 

exempel på ordlöst agerande är när en sjuksköterska lägger armen om axlarna på en patient 

för att trösta när patienten fått ett dåligt besked. I en sådan situation kanske det inte ens finns 

lämpliga ord, utan handlingen får stå för det man vill förmedla. Att både ord och kroppsspråk 

påverkar omvårdnadsupplevelsen tas även upp i en svensk studie om personers, med kronisk 

smärta, upplevelser av möten med vården (Hansson et al., 2011).  

 I kategorin aAttityd dyker ordet ”respekt” upp. ”Respekt”, ”vänlighet och respekt”, ”artigt 

och med respekt”, ”respektfullt” är återkommande i ett flertal studier. Det dyker upp 

oberoende av demografiska faktorer, diagnoser och anledning till vårdmöte. Att bli bemött 

med respekt är en viktig faktor för att upplevelsen av omvårdnad ska bli positiv. I ICN:s 

etiska kod ingår att sjuksköterskan ska behandla patienten med respekt. Det motsatta, när 

patienten känner sig behandlad som en sak, är resultatet i en brittisk studie (Maben, Adams, 

Peccei, Murells & Robert, 2012). Här studerades vad som händer i vården av äldre på 

geriatriska avdelningar, där arbetsmiljön, bemanningen och arbetsledningen fungerar dåligt. 

Det något chockerande resultatet visar att på sådana avdelningar blir patienterna överdrivet 

artiga, nästan underdåniga. De köper små saker till vårdpersonalen och framför allt så klagar 

de inte och ber inte om någonting. Det går så långt att de inte ens ger negativ återkoppling i de 

patientenkäter om vårdupplevelsen som delas ut, då de är rädda för att bli betraktade som 

besvärliga. Att vara en besvärlig patient är liktydigt med att inte få någon god omvårdnad alls, 

vilket också är något som patienterna identifierat i den här studien. 

 Informationsgivandet tas upp i flera av resultatartiklarna. Information ger kunskap och en 

känsla av kontroll. För patienten är det viktigt både att få kunskap om sin sjukdom och att 

uppleva att sjuksköterskan har kunskap och vet vad hen håller på med. I dagens samhälle har 

sökmotorn Google blivit en auktoritet när det gäller informationssökande. Med en god 

grundutbildning och förmåga till källkritik är Google ett ovärderligt instrument, men utan 

utbildning kan sökresultaten på Google däremot ställa till oreda och det blir en grannlaga 

uppgift för vården att hävda sin auktoritet. Att ge god och individanpassad information ingår 

både i sjuksköterskans kärnkompetenser och finns med i ICN:s etiska kod. Travelbees 

mellanmänskliga process utmynnar i att sjuksköterskan visar en vilja och en kunskap att 

hjälpa patienten och det kan hen göra bland annat med att tillhandahålla god information som 

patienten förstår. I en norsk studie på personcentrerad vård för cancerpatienter är en del av 

resultatet att det är viktigt för patienter att få tydlig och ärlig information (Kvåle & Bondevik, 

2008). Det motsatta får patienten att känna sig förvirrad och otrygg. 

 I kategorin kKompetens ingår underkategorierna pPraktisk kompetens, tTeoretisk kunskap 
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och pPersonliga egenskaper. Den praktiska kompetensen, sjuksköterskans fingerfärdighet och 

förmåga att hantera teknisk utrustning är kanske den mest synliga delen av sjuksköterskans 

arbete. Det tas uttryckligen upp i några av resultatartiklarna att en viktig faktor i 

omvårdnadsupplevelsen är att sjuksköterskan kan utföra tekniska moment utan att göra 

patienten illa. I en iransk studie av cancerpatienter jämfördes vad patienterna tyckte var 

viktigt i omvårdnaden med vad sjuksköterskorna tyckte var viktigt (Zamanzadeh, Azimzadeg, 

Rahmani & Valizadeh, 2010). I båda grupperna rangordnades teknisk kompetens högt och på 

samma plats. 

 De personliga egenskaperna hos sjuksköterskan, att vara ”mjuk och behaglig” tas upp i 

resultatet som viktigt för omvårdnadsupplevelsen. ”Mjuk” beskrivs i Svenska Akademins 

Ordlista (Svenska akademins ordböcker, 2019) som ”mild”, ”eftergiven” och ”försiktig”. Att 

vara mjuk till sättet kan uppfattas som att ha vårdande egenskaper. I Svensk Ordbok, jämförs 

”behaglig” med, i första hand, ”intagande”, ”ljuv” samt ”njutbar” och i andra hand med ”som 

anses lämplig”. Uttrycket ”mjuk och behaglig” och majoriteten av beskrivningarna av orden 

för tankarna till en nästan sublim varelse som ligger långt ifrån den multikompetenta person 

som kärnkompetenserna beskriver. Samtidigt går det inte att komma ifrån att en vårdande 

egenskap måste ha ett mått av mjukhet i sig. Här i ligger balansen mellan å ena sidan den 

mjuka mildheten och å andra sidan den rejäla kompetens en sjuksköterska måste besitta i sin 

yrkesutövning. 

 Vårdrelationen är i fokus i Travelbees omvårdnadsteori och en faktor som genomsyrar hela 

patientupplevelsen. Sjuksköterskan måste kunna använda sig själv, sina personliga resurser 

och förmågor, terapeutiskt för att möta patienten på ett personligt plan – utan att bli privat. 

Hur man använder sig själv och vilka förmågor man har, varierar naturligtvis från person till 

person. Det kräver att sjuksköterskan känner sig själv väl och ständigt reflekterar över hur hen 

reagerar på nya situationer. Det kräver också att sjuksköterskan har erfarenhet av att träffa 

många olika personer och även då ständigt reflekterar över hur mötet förlöpte. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet visar på vikten av kommunikation och information, samtdet goda vårdmötet och 

kompetensen hos sjuksköterskan. Sjuksköterskans förmåga att besvara frågor och förklara 

diagnoser och behandlingarbemöta patienten och vara lyhörd för patientens behov är av stor 

vikt för att upplevelsen av omvårdnaden ska bli positiv. Stort fokus bör läggas på att ge 

information till patienter och anhöriga En kunnig sjuksköterska utstrålar självsäkerhet och 
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inger tryggheten att patienten får den bästa möjliga vården. Utrymme för kurser och 

föreläsningar för sjuksköterskor är ett bra sätt att uppdatera och fördjupa sin kompetens. Tid 

är en viktig förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge den goda omvårdnad som ska 

ske enligt lagstiftning, riktlinjer och uppförandekoder. I sjuksköterskans arbetsrutiner bör 

mycket tid avsättas för det patientnära arbetet. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under sökandet av information till den här litteraturstudien gjordes reflektionen att det var 

svårt att hitta studier som förutsättningslöst undersökte vilka faktorer som påverkade 

upplevelsen av omvårdnaden. I många studier utgick forskarna från en, eller ett par faktorer, 

när de undersökte patientupplevelsen. Då en upplevelse är en sammanställning av många 

intryck, gör det att få-faktors-studierna endast kan användas på avdelningar med exakt samma 

förutsättningar, kanske endast på de avdelningar som är studerade. Fler studier som söker 

efter alla faktorer som påverkar patientens upplevelser bör utföras. Det ger fördjupad kunskap 

för helheten och bidrar till att göra vården lika bra för alla. 

 

Slutsats 

Flera faktorer framträder som viktiga för patienters upplevelser av omvårdnad. De kan delas 

in i två teman, där det första handlar om hur sjuksköterskan ageraruppfattas och det andra om 

hurvad patienten informerasbehöver. 

 En sjuksköterska måste kunna agera självständigt och med självförtroende. Hen ska vara 

kunnig och fingerfärdig och kunna använda sig av sina personliga resurser för att kunna skapa 

en gfod relation med patienten. Bemötandet är viktigt. Patienten vill bli behandlad som en 

människa och bemötas med vänlighet och respekt När sjuksköterskan besitter de förmågorna 

uppfattas hen som professionell och säker och det är positiva faktorer för omvårdnaden. 

 En patient har behov av god information och ett gott bemötande. När hen får tydlig 

information, samt blir behandlad som en människa och möts med vänlighet och respekt, En 

patient som får utrymme att ställa frågor om diagnoser och behandlingar känner sig tryggare 

med omvårdnaden. uppfattas det som positiva faktorer som gör omvårdnaden god. 
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Cinahl Complete Nurse-Patient 

Relations AND 
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AND (Nursing Care 
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Nursing Care) 

103 2009-2019, Human 9 4 2 
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AND Nursing 
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years, Human, English 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Alhusban, M.A. & 

Abualrub, R.F. 

Patient 

satisfaction 

with nursing 

care in Jordan 

2009, Jordanien, Journal 

of Nursing Management 

1)Att sammanställa nivån på 

patienters erfarenheter av vård 

och identifiera viktiga faktorer 

för att förbättra den. 

2)Att sammanställa hur nöjda 

patienter var med vården och 

identifiera vilka faktorer som 

kan förbättra det. 

3)Att jämföra de ovanstående 

och relatera det till 

demografiska faktorer, typ av 

sjukhus och typ av avdelning 

Design: Kvantitativ 

Urval: 300 patienter från tre 

olika sjukhus och tre olika 

avdelningar 

Datainsamling: Newcastle 

Satisfaction with Nursing Scale 

Analys: Deskriptiv statistik 

1)Patienter hade måttliga erfarenheter av vård, 

överlag positiva. 

2)Patienter var överlag nöjda. Viktiga faktorer 

var samarbete och kontinuitet, färdighet och 

kompetens hos personalen, samt att ta sig tid 

med patienterna. 

3)Kvinnor var mer nöjda, halvprivata sjukhus 

hade nöjdare patienter, gyn.avd. hade nöjdare 

patienter. 

Chan, Z.C.Y., 

Wong, K.S., Lam, 

W.M., Wong, K.Y. 

& Kwok, Y.C. 

An exploration 

of postpartum 

women’s 

perspective on 

desired 

obstetric 

nursing 

qualities 

2013, Hongkong, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Undersöka vad nyförlösta 

kvinnor upplever vara en god 

omvårdnad. 

Design: Kvalitatitv 

Urval:15 kinesiska vuxna 

kvinnor 

Datainsamling: 

Semistrukturella intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

tolkning 

5 huvudteman identifierades: 

1)Ge information 

2)Utföra SSK-uppgifter på ett kompetent sätt 

3)Positiv attityd 
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5)Kulturell kompetens 

Emsfors, Å., 

Christensson, C. & 

Elgán, C. 

Nursing 

actions that 

create a sense 

of good 

nursing care in 

patients with 

wet age-related 

macular 

degenaration 

2017, Sverige, Journal of 

Clinical Nursing 

Att identifiera och beskriva 

omvårdnadshandlingar 

utförda av SSK:or och som 

skapar en känsla av god 

omvårdnad hos patienter. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Patienter som 

behandlats med minst 3 

injektioner mot åldersrelaterad 
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Datainsamling: 
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Analys: Systematisk induktiv 
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technique 
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ii)Skapa förtroende 

Findik, U.Y., 

Unsar, S. & Sut, N. 

Patient 

satisfaction 

with nursing 

2010, Turkiet, Nursing 

and Health Sciences 

Att sammanställa hur nöjda 

patienter var med vård och 

sambandet mellan det och 

Design: Kvantitativ 

Urval: 229 patienter, redo för 

utskrivning 

Patienterna var överlag nöjda. 3 

patientkaraktäristika påverkade: 

1)Demografiska faktorer 
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care and its 

relationship 

with patient 

charachteristics 

patientkaraktäristika.  Datainsamling: Newcastle 

Satisfaction with Nursing Scale 

Analys: Deskriptiv statistik 

2)Längd på sjukhusvistelsen 

3)Typ av avdelning 

Holopainen, G., 

Kasén, A. & 

Nyström, L. 

Caring 

elements in the 

short encounter 

2015, Finland, Journal 

for Human Caring 

Hitta vårdande element i det 

korta mötet. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Vuxna >20 år, 

skrivkunniga, med tidigare 

erfarenheter av korta möten 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Narrativ 

4 huvudteman identifierades: 

1)Att möta patienten som människa 

2)Visa professionalitet 

3)Visa respekt för patientens kroppsliga sfär 

4)Vara lugn 

Izumi, S., Baggs, 

J.G. & Knafl, K.A. 

Quality 

nursing care 

for 

hospitalized 

patients with 

advanced 

illness: 

Concept 

development 

2010, USA, Research in 

Nursing & Health 

Definiera vårdkvalitet och 

identifiera dess attribut ur ett 

patientperspektiv, samt 

integrera rådande 

kunskapsläge med resultat 

från utförda intervjuer. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 16, svårt sjuka, 

engelsktalande, vuxna patienter 

med minst 3 dagars 

sjukhusvistelse och minst 2 

inläggningar det senaste året. 

Datainsamling: 

Halvstrukturerade intervjuer, 

baserade på tidigare utförda 

litteraturstudier 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

4 huvudteman identifierades: 

1)Kompetens 

2)Omvårdnad 

3)Professionalism 

4)Uppförande (hos SSK) 

Nunu, W.N. & 

Munyewende, P.O. 

Patient 

satisfaction 

with nurse-

delivery 

primary 

healthcare 

services in 

Free State and 

Gauteng 

provinces, 

South Africa: 

A comparative 

study 

2017, Sydafrika, African 

Journal of Primary 

Healthcare & Family 

Medicine 

Att jämföra och kontrastera 

hur nöjda patienter är med 

primärvård i 2 provinser samt 

identifiera och analysera 

viktiga faktorer för att göra 

patienterna nöjda. 

Design: Kvantitativ 

Urval: 1096 

primärvårdspatienter från 2 

provinser 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv statistik 

Patienter är överlag nöjda med vården. 4 

faktorer identifierades: 

1)Väntetid 

2)SSK kan lyssna 

3)Ge information om hälsotillstånd 

4)Uppförande (hos SSK) 

Oflaz, F. & Vural, 

H. 

The evaluation 

of nurses and 

nursing 

activities 

2010, Turkiet, 

International Nursing 

Review 

Att undersöka vad som 

påverkade patientens 

upplevelse av vård och vilka 

av SSK:ornas sysslor som 

Design: Kvantitativ 

Urval: 454 patienter från alla 

avdelningar utom intensivvård, 

barn och psykiatri, inneliggande 

Ålder, kön och civilstånd påverkade hur 

patienterna upplevde vården. Alla SSK:ornas 

sysslor påverkade upplevelsen, med 

tyngdpunkten på de medicintekniska 
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through the 

perceptions of 

inpatients 

uppmärksammades mest. minst 3 dagar, med kognitiv 

förmåga att delta 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv statistik 

uppgifterna. 

Sharew, N.T., 

Bizuneh, H.T., 

Assefa, H.K. & 

Habtewold, T.D. 

Investigating 

admitted 

patients’ 

satisfaction 

with nursing 

care at Debre 

Berhan 

Referral 

Hospital in 

Ethiopia: A 

cross-sectional 

study 

2018, Etiopien, BMJ 

Open 

1)Sammanställa hur nöjda 

patienterna är med vård 

2)Identifiera faktorer som 

påverkar hur nöjda patienterna 

blir 

Design: Kvantitativ 

Urval: 252 patienter med minst 

2 dagars inläggning och 

kapabla att kommunicera 

självständigt på amariska 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv statistik 

1)Patienterna var överlag nöjda med vården 

2)Utbildningsnivå och tidigare inläggningar 

var faktorer som påverkade hur nöjda 

patienterna blev 

Shin, N. & Park, J. The effect of 

intentional 

nursing rounds 

based on the 

care model on 

patients’ 

percieved 

nursing quality 

and their 

satisfaction 

with nursing 

services 

2018, Sydkorea, Asian 

Nursing Research 

Studera och jämföra 

effekterna av regelbunda 

ronderingar enligt modell, 

med sjukhusets vanliga 

ronderingsrutiner 

Design: Kvantitativ 

Urval: 155 patienter fördelade 

på 2 grupper, 70 i testgruppen 

och 75 i kontrollgruppen, 

vuxna, koreansktalande, 

kirurgipatienter, med kognitiv 

förmåga att delta 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv statistik 

Att träffa SSK regelbundet och på ett 

strukturerat sätt gjorde att patienterna i 

testgruppen kände sig tryggare och nöjdare 

jämfört med kontrollgruppen. 

 

 


