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Se Mig! Hör Mig! Tala till Mig! 

En litteraturstudie om bemötande av äldre patienter.  

 

See Me! Hear Me! Talk to Me! 

A literature review on the treatment of elderly patients. 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Åldrandet är en process som berör hela människan som inkluderar både kropp, 

själ, psyke, och det sociala sammanhanget där det är viktigt att värna om den äldres 

autonomi samt hens värdighet. Inom vården har sjuksköterskan det största ansvaret för att 

kunna identifiera individens omvårdnadsbehov. Ett gott bemötande och en öppen 

kommunikation är nödvändigt för att förstå individens behov och därmed kunna bidra till 

att främja individens hälsa.  

Syfte: Beskriva patienters upplevelser av bemötande inom sjukvården. En 

litteraturöversikt rörande åldrarna 65 och äldre i Sverige. 

 

Metod: Litteraturöversikten baseras på 12 vetenskapliga kvalitativa artiklar från 

databaserna Cinahl och MedLine samt en manuell sökning. Sökorden var dignity 

(värdighet), autonomy (autonomi), elderly (äldre), nursing (omvårdnad), patients (patient) 

perspective (perspektiv), older patient (äldre patienter), experiences (erfarenheter), health 

care (hälsovård), home nursing (hemsjukvård), emergency department (akutmottagning). 

 

Resultat: Litteraturöversikten påvisade att det rådde brister i bemötande av äldre patienter 

oavsett vårdform. När vårdpersonalen uppträdde på ett paternalistiskt sätt hotades den 

äldres självbestämmande och värdighet. Detta gav sig uttryck när personalen förutsatte vad 

som är bäst för patienten utan att samråda med hen. Situationer där personalen var stressade 

och uppträdde oengagerad resulterade i brister gällande kommunikation vilket orsakade att 

den äldre upplevde otrygghet, minskad delaktighet och misstro till vården. 

 

Diskussion: Resultatdiskussionen berör begrepp som värdighet, autonomi och integritet 

som hade stor betydelse för den äldre patientens upplevelse av bemötande. Dessa begrepp 

diskuteras gentemot den teoretiska utgångspunkten gällande vårdande kommunikation av 

Belinda Dewar (2011) . 

 

Nyckelord: Bemötande, värdighet, autonomi, människa, äldre, patienters upplevelse.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Aging is a process that affects all aspects of the individual, his/her physical 

health, mental health, soul and social health and it is important to protect the individual’s 

autonomy as well as his/her dignity. In the context of healthcare it is the nurse who has the 

biggest responsibility to identify the individual needs of a patient. A professional treatment 

and open communication is crucial for understanding the needs of the individual and promote 

the individual´s health.  

Aim: The aim was to describe experiences of encounters within the health care system. A 

literature review regarding ages 65 and older in Sweden. 

Method: This literature review is based on findings in 12 scientific articles, which are found 

in Cinahl and MedLine databases as well as through a manual search. Keywords during the 

search were dignity, autonomy, elderly, older, nursing, patients, perspective, experiences, 

health care, home nursing, emergency department. 

Results: The study shows that there is room for improvement in treatment of elderly 

patients, regardless of care setting. When the caregivers behaved in a patronizing way they 

threatened the patient’s self-determination and dignity. This was particularly clear when the 

staff presuppose what is best for the patient without consulting him/her. Stressed and 

unengaged staff members showed a lack of communication towards the patient, which 

resulted in a feeling of unsafety, loss of participation and increased distrust of the health care 

system.  

Discussion: In the discussion terms such as dignity, autonomy and integrity had a high 

degree of importance for the elderly patient. These terms are explained and discussed towards 

Researcher Belinda Dewar’s (2011) model for the caring conversation, which was the 

theoretical framework supporting this literature reviews´ discussion.  

Keywords: Treatment, dignity, autonomy, human, elderly, patient experience. 
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Inledning 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning framställer att sjuksköterskan ska vara respektfull, 

empatisk och öppen i sin kommunikation med patienter, anhöriga och personal 

(Socialstyrelsen, 2005 ). Genom dialog med patienten ska hen vara stödjande och vägledande 

för att på så sätt skapa möjlighet för patientens delaktighet i vård och behandling.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bevittnat brister i kommunikation och 

bemötande av äldre patienter. Detta resulterade inte enbart i kränkning av de äldres autonomi, 

integritet och värdighet utan även i fysiska skador.  En incident som en av oss minns tydligt är 

då en patient försökte berätta för sjuksköterskan om sitt upplevda hälsotillstånd men fick inte 

gehör vilket resulterade i att hans tillstånd drastiskt försämrades som senare ledde till en svår 

organsvikt och dödsfall. Därför anser vi att det finns ett behov av att fördjupa oss i betydelsen 

av bemötande av äldre i vården. 

 

Bakgrund 

En allt äldre befolkning 

Stora delar av världen står inför den demografiska utvecklingen ( www.ec.europa.eu). Under 

de kommande 50 åren kommer antalet äldre som har fyllt 65 år fördubblas vilket innebär en 

ökning från 87 miljoner år 2010 till 148 miljoner år 2060. I Sverige beräknas antal äldre som 

är över 65 år växa till ca 1,9 miljoner i slutet av år 2015 och år 2060 beräknas den summan 

växa till ca 3 miljoner ( www.scb.se).  

Människor lever allt längre och är friskare trots hög ålder men det är sannolikt att många 

av dem kommer att uppleva ett skede med stigande funktionsnedsättning och ett stort behov 

av hjälp innan de avlider. Detta ställer vården inför stora utmaningar (Sveriges Kommuner 

och landsting, 2013). Med det menas att det är ytterst viktigt att identifiera de individer som 

har stora vårdbehov för att kunna erbjuda vård som är optimal och personcentrerad 

(www.regeringen.se). Under fyra års period (2011 -  2014) satsade regeringen 4,3 miljarder 

kronor för att öka och stärka samarbetet mellan landstinget och kommuner och skapa en 

förenad vård som utgår från de äldres unika behov. 

Socialstyrelsen (2013) arbetar bland annat för att förbättra vård och omsorg av äldre 

genom att granska olika vårdformer och på så sätt identifiera utvecklings- och 

förbättringsbehov. Baserat på flera utförda rapporter har konstaterats att med den växande 

mängd äldre i samhället ökar behovet av bättre fungerande samordning av insatser mellan 

landstinget och kommuner samt ökad kompetens hos vård och omsorgpersonalen.   

http://www.ec.europa.eu/
http://www.scb.se/
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I Socialstyrelsens lägesrapport (2015) mellan Sverige och länder med likartad ekonomi 

(Norge, Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, USA; Nederländerna, Nya Zealand, 

Schweiz, Storbritannien) påvisas att äldre patienter i Sverige upplever avsaknad av tillräcklig 

och förståelig information om deras hälsotillstånd, behandling och målsättning samt upplever 

de att läkaren och annan medicinsk personal är sällan insatt eller intresserad av deras 

medicinska historia. Därav är Sverige bland de svagaste i frågor som berör vårdpersonalens 

bemötande och respekt för patientens unika behov, värderingar och delaktighet. 

 

Åldrandetsprocess 

Åldrandet är en förändringsprocess som innebär begränsningar, kroppsliga förluster och oro 

för att bli beroende av andra (Santamäki–Fischer, Norberg & Lundman, 2008).  Det är en 

process som berör hela människan då vill säga hens kropp, livsåskådning och levnadsätt. 

 

Biologiskt  åldrande 

I samband med åldrandet uppstår många förändringar i kroppen (Dehlin & Rundgren, 

2014). Detta innebär försämringar i kroppens celler, vävnader och organ vilket resulterar i 

minskad skelettmuskulatur och kroppsvätskor samt ökning av fettceller. Immunsystemet 

fungerar sämre och tillsammans med dålig cirkulation, malnutrition och barriärskador medför 

det vanligt förekommande infektioner hos äldre.  

Åldersrelaterad reduktion av flera organsystem leder till organsvikt vilket gör att det blir 

svårare att skilja på vad som är åldersförändring eller sjukdom, till exempel osteoporos 

orsakad av reducerad mängd benmineral eller grå starr orsakad av försämringar i 

linsproteinerna (Dehlin & Rundgren, 2014). Med åldrandet minskar även antal hjärnceller 

samt det uppstår rubbningar i kopplingen mellan hjärnceller och flödet av signalsubstanser. 

Det uppstår även försämringar av signaler från kroppens sinnen som syn, hörsel och lukt. 

Resultatet av dessa förändringar leder till att det tar längre tid för äldre att förstå 

informationen, bearbeta den och ta beslut.  

 

Psykologiskt åldrande 

Det finns olika faktorer som påverkar det psykologiska åldrandet såsom biologiskt åldrandet 

(nervsystemets förändringar), miljöfaktorer (utbildning, yrke, missbruk) och sjukdomar 

(demens) (Larsson & Rundgren, 2010). Kapaciteten att lära sig nya saker förändras inte 

förutom att inlärningen tar lite längre tid än för yngre personer. Den intellektuella förmågan 
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likaså omdömesförmåga, erfarenhet, kreativitet kan utvecklas livet ut trots mindre 

förändringar i minnet. Äldre personer som är aktiva och har olika intressen till exempel läser 

böcker, löser korsord, spelar schack ökar möjligheten till att bibehålla intellektuella 

funktioner. Det finns även starkt sammanband mellan olika faktorer som positivt påverkar 

minneskapaciteten hos äldre så som fysisk aktivitet och olika aktiviteter som tränar upp 

minnet.  

 

Socialt åldrande 

Socialt åldrandet präglas av en socialt och kulturellt omgivning vi lever i (Larsson & 

Rundgren, 2010).  Åldrandet för med sig många förändringar i det sociala livet. Hur individen 

kommer att kunna förhålla sig och hantera olika förändringar beror inte enbart på denne själv 

utan även hur stort det sociala och emotionella stödet är från omgivningen. Upplevelsen av att 

någon bryr sig när livets motgångar är svåra att hantera kan medföra känslor av trygghet och 

gemenskap samt reducerar känslan av ensamhet (Råholm & Lindholm, 1999). Innebörden av 

att gå i pension medför rollbyte, rollförluster och försämrade ekonomiska förutsättningar och 

andra värden blir av betydelse(Larsson & Rundgren, 2010). Ett begränsat socialt nätverk 

medför ensamhet och isolering vilket försvårar hantering av olika förluster i samband med 

åldrandet samt förlusten av nära och kära.  

I en studie av Hörder, Frändin & Larsson (2013) baserad på intervjuer med 24 personer i 

åldrarna 77 – 90 år ansågs att viss sjuklighet tillhör till det naturliga åldrandet.  De önskade 

dock bevara sitt oberoende, sin smärtfrihet och det personliga deltagandet i sin livssituation. 

Äldre patienter upplevde att de största hoten för deras tillvaro var smärta, en förlorad 

självständighet, isolering och otrygghet. Åldrandet för även med sig oro inför framtiden 

(Werntoft, Hallberg & Edberg, 2007). Detta är oftast förankrat i rädslan att inte vara 

prioriterad inom hälso – och sjukvård. 

 

Den äldre och samhället 

Världshälsoorganisationen definierar personer som äldre från 60 års ålder (www.who.int/en/) 

men i Sverige gäller denna benämning från 65 årsålder (Nygren & Lundman, 2009). 

Den äldre patienten kan definieras som en individ med en eller flera hälsoproblem som 

leder till kontakt med sjukvården (Hylen – Ranhoff, 2010b). För att förstå äldres sårbarhet 

används tre begrepp: skörhet, multisjuklighet och aktivitetsbegränsning. Skörhet beskriver ett 

tillstånd som ökar risk för sjukdomar med tre eller fler symptom vilka förekommer samtidigt 
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med till exempel viktnedgång, fysisk inaktivitet, nedsatt balans och konditionsförmåga. 

Multisjuklighet betyder att den äldre har flera sjukdomar samtidig och aktivitetsbegränsning 

innebär begränsningar i olika ADL funktioner. 

I dagens samhälle ökar negativa attityder gentemot äldre individer vilka kan begränsa 

chansen att få den optimala vården och bibehålla livskvalitet (Nygren & Lundman, 2009). 

Fördomar om att äldres fysiska svaghet också innebär intellektuella avvikelser minskar deras 

möjlighet att få fram sin talan, kunna ha inflytande på sin situation samt bli bemött med 

respekt. 

Fokus i vården av den äldre människan bör stödja kompensationen för kroppens sviktande 

funktioner samt befrämja individens inre och yttre resurser vad i sin tur ökar känslan av helhet 

och mening(Nygren & Lundman, 2009).  Det är många faktorer som kan ha betydelse för hur 

detta möjliggörs som till exempel sjuksköterskans människosyn, attityder, kunskaper, 

engagemang och även det rådande vårdklimatet. 

 

Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden av äldre 

I omvårdnaden av den äldre människan är det sjuksköterskan som har den största 

kompetensen och ansvar för att identifiera, åtgärda och utvärdera omvårdnadsbehov (Hylen – 

Ranhoff, 2010a). Sjuksköterskan ansvarar även för administrering av läkemedel samt 

rapportering till läkaren om effekten och biverkningar.  Sjuksköterskan arbetar i ett team med 

andra yrkeskategorier som läkare, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som 

bör ha ett gemensamt mål vilket innebär att ge patienter en personcentrerad vård och 

behandling (Hylen – Ranhoff, 2010a). Med personcentrerad vård menas en vård som 

fokuserar inte enbart på sjukdomen utan på hela människan, hennes resurser, vilja, hälsa, 

social och kulturell samhörighet. Detta innebär att genom en inblick i personens upplevelser 

och tolkning av sin egen sjukdomssituation och genom den professionella kunskapen kunna 

skapa mål, strategier och genomförande av vården (swenurse.se). För att kunna ge en god 

omvårdnad för den äldre individen måste sjuksköterskan skapa en ömsesidig dialog med den 

berörda individen för att kunna få inblick i dennes uppfattningar och förväntningar angående 

vård, behandling, delaktighet och information (Kirkevold, 2010). Genom att beakta och 

hörsamma patienters önskemål och åsikter kring egen vård bevaras deras integritet, autonomi 

och värdighet (Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino – Kilpi, 2007). Sjuksköterskan bör även 

handleda och samarbeta med undersköterskor och den övriga personalen för att skapa ett 

engagemang och kvaliteten i den enskilde patientens vård (Hauge, 2010).  
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I en studie av Tunedal och Fagerberg (2001) intervjuades sex sjuksköterskor som var 

verksamma i arbetet med äldre. Resultatet påvisade att den medicinska kompetensen och 

kunskaper om problematiken i vården av äldre var viktiga för att kunna bedöma och 

tillgodose patientens unika behov samt för att kunna skapa ett värdig och respektfull 

vårdrelation.  

 

Gott bemötande 

Bemötande kan förstås som ett samspel mellan människor och det förhållningsätt de har till 

varandra (Fossum, 2013). Det innefattar samverkan mellan olika egenskaper som till 

exempel: hjälpsamhet, artighet, vänlighet, lyhördhet samt respekt för patientens autonomi, 

integritet, trygghet och värdighet. Inom vården befinner sig den enskilde patienten i en 

beroendeställning gentemot personalen vilket kan medföra utsatthet. Hur patienten blir bemött 

kan påverka dennes uppfattning om vårdens kvalité och sin egen hälsa. Inte sällan händer det 

att sjuksköterskan enbart fokuserar på sjukdomen och hur den skall behandlas utan att ta 

hänsyn till den unika patienten i sin helhet. Därför är det angeläget att varje individ känner sig 

bemött på ett stödjande, bekräftande och ett värdigt sätt. 

Kommunikation är vägen till ett bra bemötande där sjuksköterskan genom att lyssna på 

patientens berättelser och upplevelser kan begripa patientens problem och använda sin 

kompetens för att främja hälsa (Fossum, 2013). För att kunna uppnå det krävs det kunskaper 

om hur åldrandetsprocesser påverkar kommunikationen med äldre patienter (Eide& Eide, 

2009).Dessa kan innebära att den äldre patienten behöver mer tid för att förstå och svara på 

det som sägs än övriga patientgrupper. Både verbal och icke verbal följsamhet har en stor 

betydelse för bekräftande respons i kommunikationen med äldre patienter.  

Ett gott bemötande i vården innefattar värnandet om patienters integritet och autonomi 

(Croona, 2003). Utöver det bör bemötandet bidra till patientens känsla av delaktighet, 

trygghet och förståelse i vårdsituationen. Dessa aspekter samt upplevelser av välbefinnande 

och livskvalitet har sina grundläggande etiska värden vilka innebär en omsorg och respekt där 

huvudpunkten är att skydda människans värdighet. 

 

 

Problemformulering 

Antal äldre ökar i Sverige och det är just den gruppen som ofta är multisjuka vilket ställer 

stora kunskapskrav vad gäller att identifiera och åtgärda deras vårdbehov. Äldre lider bland 
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annat av olika funktionsnedsättningar och har ett svagare socialt nätverk och därför inte alltid 

vågar ifrågasätta sin vård. Dessa faktorer kan leda till en större utsatthet i vården i jämförelse 

med övriga patientgrupper.  

För att kunna ge en god vård som utgår från individens behov krävs det att den äldres egna 

upplevelser om sin sjukdom och situation bejakas. Därför är det intressant att undersöka vilka 

faktorer utifrån patientens perspektiv är betydelsefulla för ett gott bemötande. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötande inom sjukvården. En 

litteraturöversikt rörande åldrarna65 år och äldre i Sverige. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna anser att eftersom arbetet med de äldre patienterna innebär både ett 

relationsskapande men också relationsbevarande omvårdnad där fokus bör ligga på den unika 

patienten. Därav kommer denna litteraturöversikt att förankras i konsensusbegreppet 

människa och Belinda Dewars (2011) modell för vårdande kommunikation. 

Den unika människan är en helhet av kropp, själ och ande som ska respekteras och har ett 

okränkbart värde (Wiklund, 2003). Att ha en helhetssyn betyder att se människan utifrån det 

sammanhang hen befinner sig i samt hur hen tolkar detta. Det krävs också att kunna förstå hur 

sjukdom eller behandling påverkar helheten vilket betyder att en kroppslig åkomma berör hela 

människan och inte enbart kroppen. Varje människa har en livshistoria som påverkar hens sätt 

att uppfatta och uppleva omvärlden. För att skapa en bra vårdrelation krävs det att kunna 

bemöta och ta del av patientens historia. 

Den vårdvetenskapliga forskaren Belinda Dewars, (2011) modell av 7 C:s är ett verktyg i 

vården av äldre som lägger grunder för en vårdande kommunikation vilket gynnar utförande 

av vård utifrån den unika människans behov. Modellen består av Courageous (våga), Curious 

(nyfikenhet), Collaborative (samarbete), Considerate (ta hänsyn), Compromising 

(kompromissa), Celebratory (berömma), Connecting emotionally(anknyta emotionellt).  

Modellen belyser att en empatisk och omtänksam kommunikation i vårdrelationer främjar 

personcentrerad vård (Dewar, 2011). En sådan kommunikation leder till öppenhet och 

respektför människor, deras uppfattningar, känslor, värderingar, åtgärder vilket ökar 

samarbete mellan personalen, patienter och anhöriga.  



 
 7 (31) 

 

 Sjuksköterskan måste ha mod nog att erkänna sina begränsningar för att inom vårdarbetet 

hitta potentiella lösningar (Dewar, 2011). Att våga ställa mer direkta frågor till personalen och 

anhöriga samt att agera utifrån kunskapen om den enskilda patienten. Genom att vara nyfiken 

kan sjuksköterskan ställa frågor om känslor och erfarenheter och på så sätt få kännedom om 

det som är viktigt för patienten och inte förutsätta hur någon vill bli omhändertagen. 

Nyfikenhet kan medföra nya sätt att kommunicera med personalen, anhöriga och patienter 

samt utmana existerande antaganden. Att samarbeta innebär att föra gemensamma öppna 

diskussioner om förhållningssätt och vårdarbetet så att alla känner sig hörda och delaktiga i 

utformningen av vården av den enskilde patienten. Beslut och strategier ska ske i samråd med 

den berörda patienten och anhöriga. Att låta patienten dela med sig av sina känslor och tankar 

kring egen vård tyder på hänsyn från sjuksköterskans sida. Likaledes att visa ödmjukhet för 

den enskilda människans berättelse och upplevelser. Genom att kompromissa skapas öppna 

diskussioner om skillnader och andra synvinklar (Dewar, 2011). Detta leder till reflektion 

över sin egen och andras arbetssätt och öppnar upp för skapande av nya lösningar och ökar 

förståelsen för det unika i varje person. Beröm bekräftar och uppmuntrar ett önskvärt 

beteende och arbetssätt. Människor får känslan av att deras bidrag värderas och 

uppmärksammas. 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i resultatdiskussion som vägledning 

för hur sjuksköterskan bör uppträda för att bemöta äldre patienter på ett värdigt sätt.  

 

Metod 

Författarna utförde en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) vilket innebär en 

sammanställning av befintlig forskning inom ett visst kunskapsområde. Helhetsanalys av det 

samlade materialet ger upphov till nya infallsvinklar och bidrar till bredare förståelse av det 

valda fenomenet.  

Denna litteraturöversikt är grundad på vetenskapliga artiklar med relevans för 

huvudområdet inom vårdvetenskapen som direkt besvarar arbetets syfte. Till utformningen av 

metoden användes Fribergs (2012) modell där litteratursökningen delas in i olika etapper: 

sökningsprocessen, urvalskriterier (informationskällor) samt val av dokument (se Bilaga 1).   

 

Datainsamling 

Informationssökning genomfördes enligt Östlundhs (2012) sökstrategi, vilket innebär att 

sökprocessen delades i två etapper: den preliminära och den egentliga.  
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Under den preliminära sökningen skedde en orientering inom det valda området för att kunna 

avgöra om den var tillräckligt utforskad och om valet av sökord var den rätta (Östlundh, 

2012). Den egentliga sökningen av vetenskapliga artiklar skedde med hjälp av Ersta Sköndal 

Högskolans elektroniska databaser såsom Cinahl, MedLine (se bilaga 1) och PubMed, 

Ageline och Nursing & Allied Health Source. Det tre sistnämnda redovisas inte i bilaga 1 på 

grund av att den utförda sökningen i dessa databaser inte gav några nya träffar utöver de 

artiklar som redan har hittats. Dessa databaser användes eftersom de är kvalitetssäkrade och 

granskade samt innehåller artiklar i ämnet vårdvetenskap (Östlundh, 2012).   

 Sökorden valdes utifrån arbetets syfte och översattes med hjälp av databasen MeSH samt 

folkets lexikon (Östlundh, 2012). Sökorden var: dignity (värdighet), autonomy (autonomi), 

elderly (äldre), nursing (omvårdnad), patients (patient) perspective (perspektiv), older 

patient(äldre patienter), experiences (erfarenheter), health care (hälsovård), home nursing 

(hemsjukvård), emergency department (akutmottagning), samt genom en manuellsökning 

utifrån referenslistan i Harrefors, Axelsson och Sävenstedts artikel (2009). Sökorden 

varierades och kombinerades med varandra för att få träffar som direkt svarar på syftet. 

I det första skedet granskades träffarna genom att enbart läsa titlarna på sökträffarna. I det 

andra skedet granskades artiklar genom att läsa sammanfattningarna för att sedan välja ut 

artiklar som skulle ligga till grund för den här litteraturöversikten (se Bilaga 1). 

 

Urval 

Litteraturöversikten baseras på 12 vetenskapliga studier. Ingen begränsning gjordes gällande 

artiklarnas publikationsår då fokus hela tiden var på upplevelser av fenomenet bemötande. 

 Urvalet begränsades till Peer Reviewed (vetenskapligt granskad) och åldersgrupp 65 år 

och äldre. Träffar som berörde personer med demens exkluderades då sjukdomen medför 

annan problematik som inte ansågs relevant för litteraturöversiktens syfte. Internationella 

artiklar exkluderades då författarnas mål var att enbart inkludera svenska studier. Detta för att 

författarna kommer att arbeta som blivande sjuksköterskor inom svensk vårdkontext. 

De funna nyckelorden för informationssökning översattes till engelska med hjälp av 

Folkets lexikon och därefter startades sökandet efter vetenskapliga artiklar. Boolesk 

sökningsteknik (Östlundh, 2012) tillämpades vilket innebär användning av operatorer såsom 

AND, OR, och NOT som skrivs mellan sökorden och på så sätt kopplas två eller mer ord ihop 

eller exkluderas de orden som inte har relevans för sökandet. Detta ökade möjlighet till större 

antal träffar och därmed få bredare underlag till litteraturöversiktens resultat. 
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 För analysen av de slutliga artiklarna användes Fribergs (2012) analyskriterier för 

vetenskapliga studier. Med detta menas att författarna granskade studierna genom att svara på 

bland annat följande frågor: Är artiklarnas syfte begripligt? Har artiklar tydlig 

problemformulering? Har författarna utförligt förklarat dataanalysen? Är tolkning av 

resultatet relevant för syftet?   

 

Dataanalys 

De valda materialen lästes ett flertal gånger av varje författare och översattes vid behov till 

svenska för bättre förståelse. Därefter diskuterade författarna innehållet med varandra för att 

få kännedom om hur båda författarna hade uppfattat artiklarnas innehåll. Vidare diskuterades 

enligt Friberg (2012) likheter och olikheter av artiklarnas resultat. Därefter färgmarkerades de 

gemensamma fynden i artiklarna för att senare kunna dela upp de teman som identifierats. 

Nästa steg var att gruppera dessa teman i huvudteman och subteman. Därefter gjordes en 

sammanställning av artiklarna som skapade ett nytt resultat för denna litteraturöversikt. 

Resultatet är baserat på de data som framkommit från utvalda och bearbetade artiklar. Under 

hela processen fanns mellan författarna en ständig diskussion och reflektion om innebörden 

och förståelsen av det framtagna underlaget.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna är medvetna om deras egen förförståelse i det valda ämnet. Förförståelsen har sin 

grund i erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och tidigare arbete som 

undersköterska. Författarna hade uppfattningen att äldre ofta blir nonchalerade och bemötta 

utan respekt för deras autonomi, värdighet och integritet. Genom ständig reflektion över 

förförståelsen under arbetets gång skedde en reducering av det subjektiva inslaget i resultatet. 

Med objektivitet i behåll presenterades resultatet oavsett om den motsvarade författarnas 

förförståelse eller inte (Stenbock – Hult, 2004).  

Studiens resultat grundades på artiklar med kvalitativ metod som är godkända av en etisk 

kommitté eller innehåller ett etiskt övervägande (Wallengren & Henricson, 2012).  

Författarna har varken svenska eller engelska som modersmål vilket kan ha påverkat 

förståelsen och presentation av resultatet. För att minimera risken för detta strävade 

författarna efter noggrannhet med översättningar. Författarna har också tagit hjälp av 
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språkgranskning vid ett tillfälle för att säkerställa att de valda översatta orden från engelska 

till svenska passar helheten och förståelsen av stycket. 

 

Resultat 

Resultatet har delats upp i huvudteman med tillhörande subteman för att tydliggöra 

dimensioner som framkommit under analysen av data. Dessa var: Att bli sedd som den unika 

människa man är, Känslan av trygghet i vårdmötet, Vårdrelationens betydelse med subteman 

Kommunikation i vården av äldre och Respekt för patientens autonomi och integritet samt 

Organisation av omvårdnaden med subteman Aspekter i vårdmiljön som påverkar bemötandet 

och Kontinuitetensbetydelse för vården av äldre. 

 

Att bli sedd som den unika människan man är 

I samband med vården avslöjades känslan av sårbarhet hos äldre patienter vilket ökade 

behovet av stöd från sjuksköterskan. Detta stöd kunde uppnås genom en öppen och vänlig 

attityd gentemot patienterna (Vicente, Castren, Sjöstrand & Wireklint-Sunström, 2013; Norell 

-Pejner, Ziegert & Kilhgren, 2014). Patienterna uttryckte en önskan om att vilja bli bemötta 

på ett respektfullt och omtänksamt sätt där sjuksköterskan pratar till och lyssnar på dem 

(Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012; Nydén, Petersson & Nyström, 2003).   

När patienterna upplevde att de inte betraktas som en människa med unika behov eller när 

de ifrågasätts av sjuksköterskan resulterade det i en känsla av att inte bli sedda (Kristensson, 

Rahm-Hallberg & Kristensson-Ekwall, 2010).  Det framkom att äldre patienter blev 

ignorerade på grund av att de hörde dåligt eller på grund av vårdpersonalens attityd om att de 

äldre inte visste sitt bästa (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2006). Detta ledde till en känsla 

av mindre värde som människa och minskad självständighet (Franklin et al., 2006; Randers, 

Olson & Mattiasson, 2002). 

I samband med långa väntetider på hjälp ökade behovet av att bli sedd (Larsson-Kihlgren, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004).  Patienterna upplevde att uppmärksamheten 

ofta var inriktad på deras medicinska tillstånd och att subjektiva behov bara uppfattades i 

förhållande till undersökningar. Ankomstbedömning tycktes enbart vara rutinmässig där 

sjuksköterskan visade tydliga tecken på stress eller bristande intresse för patienterna. Detta 

gav upphov till att känna sig som ett föremål för granskning samt skapade hos den äldre 

patienten uppfattningen om att vården inte kunde tillgodose behovet att bli sedd som en unik 

person.  
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Patienterna uppskattade när sjuksköterskan var uppmärksam och kunde förutse de olika 

behoven hos dem (Larsson–Kihlgren et al., 2004). De uttryckte en önskan om att bli sedda 

som personer och inte som ” bara patienter ”. Enligt patienterna kunde detta uppnås genom en 

möjlighet till aktivt deltagandet i sin egen vård och behandling(Sundin, Axelsson, Jansson & 

Norberg, 2000). Patienterna upplevde ett gott bemötande när vårdpersonalen frågade om och 

lyssnade på deras önskemål, var omtänksam och bekräftande (Sundin et al., 2000; Westin & 

Danielson, 2007).  Upplevelsen av att vara sedd kunde reducera känslor av anonymitet och 

rädslan för att vara bortglömd.  När sjuksköterskan var lyhörd för patienters upplevelser och 

åsikter medförde detta en känsla att vara betydelsefull som person i vårdsituationer (Westin & 

Danielson, 2007).  

Om patienter träffade sjuksköterskan för sporadiskt eller fick erfara att hon hade bråttom 

orsakade det en känsla av mindre värde och en känsla av att bli åtsidosatts som person 

(Westin & Danielson, 2007). Det framkom att de äldre patienter tolkade att inte bli sedda som 

en form av bestraffning för att vara för besvärande eller krävande (Ågren-Bolmsjö, Sandman 

& Andersson, 2006). 

 

Känslan av trygghet i vårdmötet 

Sjukhusvistelse kunde väcka olika rädslor hos äldre patienter. Rädslor kunde exempelvis 

handla om att bli bortglömd, att falla från sängen, inte kunna tillkalla personalen eller inte få 

smärtlindring (Larsson-Kihlgrenet al., 2004). Oron växte när patienter kände sig 

underinformerade och inte kunde ha inflytande på sin situation (Kristenssonet al., 2010), 

vilket ledde till upplevelser av objektifiering och otrygghet (Ågren-Bolmsjöet al., 2006). Det 

förekom att patienter försökte undvika situationer som kunde utsätta dem för att bli ovänligt 

behandlad till exempel när de bad den stressade vårdpersonalen om hjälp (Nydén et al., 2003). 

Dock fanns det äldre patienter som kände sig trygga i samband med. De räknade med att 

lämpliga insatser utfördes i enlighet med deras fysiska och sjukhusvistelse. De förlitade sig på 

vårdpersonalens kompetens och att de fick rätt medicinsk behandling psykiska behov (Nydén 

et al., 2003). Generellt hade patienter ett stort förtroende för sjuksköterskans kunskaper och 

färdigheter (Holmberg et al., 2012). Patienter uppskattade när sjuksköterskan ofta 

kontrollerade deras tillstånd, var informativ och kunde bemöta deras behov och önskemålmed 

respekt (Andersson, Burman & Skär, 2011). 

När sjuksköterskan uppträdde gentemot den äldre patienten på ett bekräftande, omtänksamt 

och professionellt sätt reducerades känslor av övergivenhet och otrygghet hos hen (Westin & 
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Danielson, 2007).  Detta uppnådes genom att sjuksköterskan var närvarande i mötet, 

förmedlade värme och uppriktighet samt inbjöd patienten till deltagande i sin egen vård 

(Vicente et al., 2013). 

Äldre patienter kunde också uppleva oro och ångest på grund av olika händelser i samband 

med deras vård och omsorg. Vetskapen om att sjuksköterskan är tillgänglig och villig för 

samtal om deras tankar och känslor bidrog till trygghet och tröst (Norell-Pejner et al., 2014). 

 

Vårdrelationens betydelse 

Kommunikation i vården av äldre 

Patienterna ville vara aktiva i sin situation och ansträngde sig för att ha dialog med personalen 

(Sundin et al., 2000). De ansåg att det var viktigt att få information och hjälp för att förstå sin 

egen situation och sjukdom och på så sätt känna trygghet och förtröstan. Dock fanns det 

brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonalen. Orsaken till detta kunde vara 

otillräcklig eller ingen information och att personalen tog beslut utan att diskutera dessa med 

patienter. Det fanns tillfällen där patienter upplevde att bemötandet var präglat av arrogans 

genom att personalen försummade dem och inte tog dem på allvar (Kristenssonet al., 2010). 

Vårdpersonalens användning av det medicinska språket försvårade förståelsen hos 

patienter och deras anhöriga (Larsson-Kihlgren et al., 2004). När sjuksköterskan visade 

vänlighet och intresse gentemot patienten genom att ha ögonkontakt, lyssna och svara på 

patientens funderingar reducerades ovan nämnda svårighet att förstå. 

Kommunikationsproblem i dialogen och ömsesidighet orsakades också av att personalen 

enbart lyssnade på och besvarade patienters verbala uttryck men inte kunde identifiera 

underliggande icke verbala budskap (Ågren-Bolmsjö et al., 2006). 

När sjuksköterskan informerade patienter om vad som kommer att ske under 

sjukhusvistelsen skapades känslan av trygghet i vårdrelationen. Patienterna ansåg att det var 

betydelsefull att få all information före behandlingen för att kunna förbereda sig mentalt 

(Andersson et al., 2011). Patienter uppskattade när sjuksköterskan höll dem informerade, var 

ärlig och tog sig tid att lyssna på dem (Holmberg et al., 2012). De önskade att vårdpersonalen 

var öppen och lyhörd på vad som är viktigt för varje enskild patient samt att de förmedlar 

vänlighet och engagemang (Nydén et al., 2003; Rander et al., 2002). 

Äldre patienter ville uppleva ett bemötande som berör känslor och tankar samt som 

förmedlar uppriktighet (Vicente et al., 2013). De hade behov av att få dela med sig av sina 
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existentiella känslor och tankar och när sjuksköterskan kunde ta emot dessa eliminerades 

upplevelsen av ensamhet hos den äldre individen (Westin & Danielson, 2007). 

 

Respekt för patientens autonomi och integritet 

Patienter upplevde att deras autonomi var bevarad när de hade kontroll över sig själv och 

situationen samt när de fick möjlighet att utrycka sina behov och missnöje (Holmberg et al., 

2012). När patienter kunde tala fritt med sjuksköterskan om olika frågor upplevde de att de 

blev behandlade med respekt (Westin& Danielson, 2007). Patienter ansåg att det var viktigt i 

mötet med vårdpersonalen att bli frågad om egna åsikter om vård och behandling så att de 

kunde delta i beslutfattande (Andersson et al., 2011). Det var även betydelsefullt för äldre 

patienter att kunna behålla sin självständighet genom att ha inflytande på vårdrutiner (Ågren- 

Bolmsjö et al., 2006). 

Att bli fråntagen sin autonomi genom avsaknad på information om sitt tillstånd och 

möjlighet till delaktighet upplevdes som respektlöst och kränkande (Kristensson et al, 2010). 

Brist på respekt för den unika patienten och hens behov och önskemål kunde leda till 

vårdlidande (Vicente et al., 2013). I vissa fall uppgav patienter en önskan om vård och 

omsorg som stödjer och tillåter dem att ibland få vara inaktiva eller passiva och på så sätt 

ansvaret för deras vård med tillit lades i personalens händer. När denna önskan inte möttes av 

vårdpersonalen upplevde äldre patienter ett hot mot sin självbestämmanderätt och integritet 

(Sundin et al., 2000). 

Överträdelser av gränser och exponering av kroppsdelar vid omvårdnad upplevdes som 

brist på respekt för integritet (Norell-Pejner et al., 2014). Känslan av att vara beroende av 

andra och att förlora kontroll över sin situation medförde minskad självständighet. 

Vårdpersonalens förhållningsätt gav uttryck för bristande kunskaper om hur patientens 

önskemål och behov tillgodoses. Äldre patienter upplevde att de blev behandlade med respekt 

för deras autonomi och integritet när sjuksköterska bemötte dem på ett vänligt, öppet och 

lyhört sätt (Nydén et al., 2003; Randers et al., 2002).    

 

Organisation av omvårdnaden 

Aspekter i vårdmiljön som påverkar bemötandet 

Oavsett vilken vårdenhet de äldre patienterna befann sig på uppmärksammade de stress hos 

vårdpersonalen vilket återspeglades genom brådskande arbetssätt och/ eller i klagomål om en 

stor arbetsbörda (Holmberg et al., 2012; Andersson et al., 2011; Westin & Danielson, 2007; 
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Ågren-Blomsjö et al., 2006; Vicente et al., 2013; Norell-Pejner et al., 2014).  Detta orsakade 

att de äldre upplevde otrygghet och en minskad självbild skapades. Att bli bemött av 

vårdpersonal som hade bråttom ledde till att patienter avstod från att tillkalla hjälp för att 

undvika känslan av att vara en börda även om detta innebar att lägga sina egna behov åt sidan 

(Andersson et al., 2011; Holmberg et al., 2012).  

Bristande rutiner och långa väntetider påverkade bemötande av den äldre patientens behov 

samt orsakade frustration till exempel när sjuksköterska blev tvungen att leta efter materialet 

till såromläggningen eller när smärtlindringen dröjde (Andersson et al., 2011; Nydén et al., 

2003; Norell-Pejner et al., 2014). 

Attityder hos vårdpersonalen hade en stor betydelse för patienters självbild. Om dessa var 

stereotypa och försumliga minskades patienters värdighet (Franklin et al., 2006). Patienter 

upplevde också att personalen inte ville komma i konflikt med varandra och därav avstod de 

från att uppfylla vissa av patienters behov och önskemål (Ågren-Blomsjö et al., 2006). 

Den negativa upplevelsen av en stressad arbetsmiljö reducerades när sjuksköterskan tog sig 

tid att förklara rutiner och procedurer i samband med vården (Andersson et al., 2011). Detta 

skapade en känsla av lugn och trygghet hos den äldre patienten. 

Ett tydligt samarbete mellan olika yrkeskategorier ansågs vara av yttersta vikt för att som 

patient skulle bli behandlad som en unik människa med säregna behov (Vicente et al., 2013). 

Detta ledde även till en ökad vårdkvalitet samt kontinuitet i vården. 

 

Kontinutitetens betydelse för vården av äldre 

Patienterna kopplade kontinuitet till att kunna ha ett fåtal sjuksköterskor som är ansvariga för 

deras omvårdnad (Holmberg et al., 2012; Vicente et al., 2013) och en ansvarig läkare för 

deras behandling (Larsson - Kihlgren et al., 2004; Andersson et al., 2011). Äldre patienter 

upplevde att de var problematiskt att träffa flera olika läkare som utförde likadana 

undersökningar utan att förklara något eller när de försökte förklara så använde de alldeles för 

många facktermer (Andersson, et al., 2011; Larsson – Kihlgren et al., 2004). Detta medförde 

att patienter hade svårt att förstå vad läkaren menar och minskade känslan av tillit till vården.   

Kontinuitet i systematiska samtal med sjuksköterskan skapade känslan av trygghet, 

meningsfullhet och uppmuntran hos den äldre patienten (Westin & Danielson, 2007; Norell- 

Pejner et al., 2014) samt ökade patienters delaktighet i utformningen av deras vård och 

omsorg (Vicente et al., 2013).  

Ytterligare orsaker som enligt patienter ledde till upplevelser av bristande kontinuitet var 

långa väntetider på hjälp och olika besked samt en stor personalomsättning (Holmberg, et al., 
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2012; Kristensson et al., 2010; Vicente et al., 2013). Följden av detta var att patienter kände 

sig nonchalerade och oviktiga. De upplevde även att det var svårt att ofta möta en ny vård- 

och omsorgpersonal eftersom det var ansträngande att upprepa saker hela tiden. Trots alla 

brister upplevde patienter ett stort förtroende för sjuksköterskans kompetens och förklarade 

brister i kontinuitet med organisationsfel och byråkrati (Kristensson et al., 2010). 

 

Diskussion 

Diskussionen presenteras i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen granskas arbetets metod, urval och analys samt redogör för metodens 

styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen knyts resultatet till den teoretiska 

utgångspunkten samt det valda konsensusbegreppet och diskuteras hur kunskapsbidraget kan 

leda till förbättring av det praktiska vårdarbetet. 

 

Metoddiskussion 

Begreppet bemötande var svårt att definiera och sökorden utökades utifrån den lästa 

litteraturen om begreppets innebörd. Ordet bemötande översattes som treatment i 

sökprocessen, något som författarna nu i efterhand kan reflektera över eftersom ord som 

encounter hade varit ett mer passande ord. Dock fick författarna tillräckligt många träffar 

baserat på de sökord som låg till grund för urvalet, så detta medförde inte en direkt negativ 

påverkan för litteraturöversiktens resultat. 

En möjlig svaghet i sökandet var att författarna inte tillämpade trunkering vilken kunde ha 

medfört att relevanta artiklar föll bort (Östlundh, 2012). 

Enbart kvalitativa artiklar tillämpades i denna litteraturöversikt eftersom författarna ville 

utforska upplevelser, något som kan vara en utmaning med kvantitativ forskning. I början av 

litteraturöversikten låg fokus enbart på att hitta artiklar utförda i en sjukhusmiljö men på 

grund av för lågt antal träffar inkluderades även hemsjukvård, sjukhem och äldreboende.  

Författarna valde medvetet att enbart använda studier utförda i Sverige för att på så sätt 

kunna applicera resultatet i den kommande professionen. Överförbarhet (Lindahl & Juhl, 

2014) ansågs vara en styrka i denna litteraturöversikt eftersom valda studier för resultatanalys 

ägde rum i varierande vårdsammanhang och bekräftade att oavsett vilken typ av vård 

patienten var i behov av så hade bemötande betydelse för hur hen upplevde trygghet och 

vårdkvalitén. 
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Resultatet i en av de valda studierna (Randers et al., 2002) är baserad på intervju med en 

patient. Detta anser författarna inte har medfört svaghet till arbetet då kvalitén i studien är 

bedömd som hög och deltagaren redogör grundligt för upplevelsen av bemötande. Att hitta 

relevanta studier utförda av olika forskare var en annan av litteraturöversiktens styrka 

eftersom deras tolkning bidrar till varierande infallsvinklar av ett och samma fenomen. 

Författarna av denna litteraturöversikt ansträngde sig för att förstå sammanhanget i 

texterna med hjälp av olika översättningsverktyg och på så sätt undvika misstolkningar av 

texterna. Författarna anser att det är en styrka att vara medvetna om egna begränsningar i de 

svenska och engelska språken då större fokus kunde riktas till att tolka texter på så rättvist sätt 

som möjligt. 

Litteraturöversiktens titel kan uppfattas som negativt laddad men detta var inte författarnas 

avsikt. Tanken bakom den valda titeln är att väcka nyfikenhet hos läsaren.   

Den teoretiska utgångspunkten i denna litteraturöversikt var till en stor hjälp för att kunna 

förstå sjuksköterskans ansvar i en vårdrelation med den äldre patienten.  Modellen 

poängterarbetydelsen av en vårdandekommunikation för bemötandet av patienter, anhöriga 

och den övriga personalen. 

Under hela arbetets gång fungerade samarbetet mellan författarna bra. De kunde diskutera 

fritt kring utformningen av arbetet och kring alla fynd. När situationer uppstod med olika 

uppfattningar och tolkningar kunde författarna kompromissa och komma fram till 

gemensamma lösningar. Att kunna delta i de bestämda handledningstillfällena var till stor 

hjälp. Författarna kunde då få konstruktiv feedback över det framtagna materialet vilket gav 

möjlighet till eftertanke och förbättringar. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet bekräftar till stor del författarnas förförståelse om att det råder brister i bemötande 

av äldre patienter vilket ofta leder till upplevelsen att inte bli sedd ur ett helhetsperspektiv. En 

studie av Hall & Høy (2012) baserad på intervjuer med legitimerade sjuksköterskor beskriver 

vikten av att se varje människa som en unik individ. Detta innebär att hen inte ska ses som en 

diagnos utan ska vårdas som en individ med säregna föreställningar, värderingar, kapacitet 

och livsberättelse. Sjuksköterskan kan uppnå detta genom att få kännedom om vem den 

enskilda patienten är och vilka är hens önskningar för att på så sätt kunna erbjuda stöd samt 

kunna sätta realistiska mål. Genom en ömsesidig dialog enligt Dewar (2011)  där patienten 

känner sig bekväm i att uttrycka sina känslor och önskningar framkommer vem den enskilda 
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patienten är. På så sätt får sjuksköterskan underlag som hjälper hen att göra rätta bedömningar 

i vården av den unika människan.   

Litteraturöversikten påvisar att patienter upplevde att en ömsesidig dialog med 

sjukvårdspersonalen var en betydande faktor för bemötandet. Otillräcklig eller felaktig dialog 

resulterade i känslan av otrygghet och mindre värde som människa. Det är just under samtalet 

som den äldre patienten får möjlighet att öppna sig och bygga tillit till sjuksköterskan vilket 

leder till en förtroende - och respektfylld vårdrelation (Bindels, Cox, Widdershoven, van 

Schayck & Abma, 2014). Detta bekräftas i en studie av Jonasson och Beterö (2010) där de 

intervjuade äldre patienterna upplevde ett gott bemötande när sjuksköterskan uppträdde på ett 

respektfullt och lyhört sätt gentemot dem.  

Vårdmiljön hade också ett stort inflytande på bemötandet enligt resultatanalysen. Vilka 

känslor sjuksköterskan förmedlar i samband med utförande av olika vårdhandlingar kan 

återspegla den miljön hen arbetar i. En miljö fylld med tidsbrist, stress och ohanterbara 

arbetsuppgifter ökade risken för paternalistiskt förhållningssätt gentemot patienterna. I en 

studie av Oosterveld-Vlug, Pasman, van Gennip, Muller, Willems & Onwuteaka-Philipsen 

(2013) framkommer att miljön upplevdes av patienter som en återspegling av samhällets 

attityder om att de äldre är mindre värda än andra patientgrupper samt att de är en ekonomisk 

börda. Dewars (2011) 7 C: s modell uppmanar vårdpersonalen att vara öppna för varandras 

perspektiv det vill säga mellan vårdpersonalen, anhöriga och patienter, vilket ökar förståelsen 

för varandras åsikter och känslor. Detta kan förbättra samarbetet kring den unika patienten 

samt reducera risken för vård som utgår från sjuksköterskans egen förförståelse om hur någon 

vill vara omhändertagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

poängterar alla människors rätt till ett värdigt bemötande från sjukvårdspersonalen med 

utgångspunkt i respekt för individens autonomi och integritet. Författarna av denna 

litteraturöversikt anser att det är viktigt att öka det etiska medvetandet i vård av äldre. Därav 

redogörs för innebörden av begreppen autonomi, värdighet och integritet kopplad till 

bemötande av den unika människan. 

Den äldres autonomi och värdighet hotas ständigt i vårdsammanhang (Arlebrink, 2009).  

För att undvika kränkningar bör sjuksköterskan bemöta patienten med respekt för dennes 

integritet, värdighet och självbestämmande. Patienten har rätt till förståelig information om 

sitt tillstånd och behandlingsformer så att hen kan ta egna beslut baserad på de alternativ som 

presenteras. Värdighet omfattar viljan att få vara den människa man är oavsett sjukdom eller 

en förändrad livssituation (Nordenfelt, 2010). Ett värdigt bemötande innebär lyhördhet för 
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patientens värderingar och önskemål i samband med planering och utförande av vården. 

Enligt den teoretiska utgångspunkten (Dewar, 2011) är en god vård beroende av att kunna ta 

reda på vad som är viktigt för den enskilda människan snarare än att anta hur någon vill bli 

omhändertagen.  

Med integritet menas att varje människa har ett okränkbar värde och rätt till att bli bemött 

med respekt för den egna kroppen, värderingar, åsikter och religion (Alebrink, 2013). Detta är 

ett komplext begrepp som består av olika dimensioner: den fysiska, själsliga och 

psykologiska. Den fysiska integriteten omfattar den egna kroppen som kan kränkas genom 

olovligt intrång. Randers och Mattiassons (2000)  kvalitativa studie baserad på 12 intervjuer 

med äldre patienter påvisar att deras integritet blev utsatt för kränkning vid beröring i 

samband med personlig hygien och undersökningar. Den själsliga integriteten inkluderar allt 

som ingår i den enskilda individens privata zon. Med det menas att varje person är omgiven 

av en “skyddsmur” där ingen får göra intrång utan tillåtelse från personen i fråga (Arlebrink, 

2013). Den psykologiska integriteten består av olika sammanhängande delar som till exempel 

den autonoma sfären (självbestämmanderätt), personlig kompetens (kunskap om sitt eget 

sjukdomstillstånd) och hemliga sfären (innersta tankar och känslor) (Randers & Mattiasson, 

2000).  Dessa olika komponenter kan lätt kränkas inom vården genom att sjukvårdspersonalen 

använder sig av ett paternalistiskt förhållningssätt där patienten fråntas sin autonomi och 

delaktighet i beslut kring sin egen vård. 

Dewar (2001)  poängterar vikten av att sätta patienten i fokus i en vårdrelation det vill säga 

att vara uppmärksam och lyhörd på hens känslor och behov i samband med vården. Det krävs 

även att sjuksköterska när medveten om sin egen uppfattning om hur någon vill bli bemött för 

att reducera paternalistiska drag i vården av äldre. Detta kan uppnås genom en dialog där 

patienten blir tillfrågad om vad som upplevs bra och vad som upplevs kränkande. Detta 

bekräftas i en studie av Jonasson och Beterö (2010) där de intervjuade patienterna ansåg att en 

bra vård är en interaktion mellan dem och sjuksköterskan där tyngden läggs på ömsesidig tillit 

samt på respekt för patienters kroppar och deras vilja av att bli delaktiga i sin vård. 

Författarna av denna litteraturöversikt är övertygade om att det är bristande kunskaper om 

äldres komplexa behov som också kan orsaka brister i bemötandet. Detta framkommer tydligt 

i studien av Dawood, Dobson & Banerjee (2011) där sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning 

upplevde att de saknar kompetens i vård av äldre patienter. De syftade på att det är svårt att 

finna balans mellan att bedöma vitala parametrar, administrera läkemedel under pressade 

tidsramar samtidigt som de ska utföra en personcentrerad vård med vänlighet och medkänsla 

samt bevara patienters värdighet och integritet. 
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Men kan enbart ökad kunskap förbättra bemötandet av äldre patienter? Författarna till 

litteraturöversikten finnerbehovet av en etisk medvetenhet och reflektion hos vårdpersonalen 

angående sina egna värderingar och handlingar för att kunna bemöta patienter på ett värdigt 

sätt. Detta bekräftas av Arman & Rehnsfeldt (2007) som belyser i sin studie att genom att 

vara öppen på de etiska kraven i vården av människor kan klyftan suddas ut mellan de ideala 

och praktiska aspekterna av en god vård. Med detta menas att vårdpersonalen bör ta hand om 

patienter inte enbart utifrån sin profession men även utifrån att vara medmänniska det vill 

säga att våga öppna sig för patienters sårbarhet. Dewar (2011) beskriver vikten av att som 

sjuksköterska vara medveten om egna känslor som uppkommer i kommunikationen med 

patienter. Först då kan sjuksköterskan öppna sig för och utforska patientens perspektiv vilket 

inte enbart ger hen inblick i patientens upplevelser utan även ger möjlighet att skänka tröst 

och medkännande. 

Författarna till litteraturöversikten kom fram till att hinder i ett gott bemötande även kan 

vara att sjuksköterskan inte vågar ställa frågor till patienten vilket medför att hon inte kan 

erbjuda en personcentreradvård. Detta skiljer sig från Dewars modell (2011) vilken uppmanar 

vårdpersonaltill en öppen och respektfull kommunikation där det skapas möjlighet för att 

utrycka sina känslor och åsikter. Detta öppnar för reflektion och diskussion om utmaningar 

och möjligheter i vårdarbetet samt ökar förståelsen för varandras olikheter. När personalen få 

ta en del av varandras upplevelser och erfarenheter kan detta medföra ett bättre samarbete och 

gemensam utformning av rutiner och arbetssätt.  

Om sjuksköterskan vågar vara nyfiken och ställa relevanta frågor får hon kännedom om 

patienten: hens upplevelser, åsikter och livsberättelse (Dewar, 2011). På så sätt fårpatienten 

möjlighet att uttrycka sina känslor och önskemål samtidigt som sjuksköterskan får ett 

underlag som hjälper hen att göra rätta bedömningar av omvårdnadsbehov och lämpliga 

åtgärder.  

Modellen av Dewar (2011) engagerar patienter, anhöriga och vårdpersonal för att kunna 

vara öppna för varandras perspektiv vilket ökar förståelse för varandras skiljaktigheter och 

stärker samarbete kring den äldre patienten. Vi får inte glömma att även personalen är unika 

människor med egna behov och har sin livshistoria. Genom att skapa en ömsesidig dialog 

med varandra, ge positiv feedback, uppmuntra och stödja varandra i arbetet med patienter och 

anhöriga ökar möjligheterna till en bättre kommunikation och bemötande. 
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Kliniska implikationer  

Ett gott bemötande och ömsesidig dialog är en förutsättning för den äldre patientens 

delaktighet i vården.  Genom att ta del av patientens kunskap, förståelse och insikt i sin 

situation kan sjuksköterskan identifiera den enskilde individens olika behov och utföra 

lämpliga omvårdnadsåtgärder. För att uppnå detta krävs det kontinuerlig handledning där 

vårdpersonalen får möjlighet att reflektera och diskutera sin egen och andras förhållningsätt. 

Förmågan att kunna identifiera situationer eller handlingar som utsätter den äldre patienten för 

kränkningar kan möjliggöra att gemensamma lösningar tas fram.  Eftersom tidsbrist på en 

vårdavdelning är den största boven i kunskapsutvecklingen kan det arrangeras ett möte en 

gång i månaden där vårdpersonalen kan ta del av den aktuella forskningen. Detta skulle kunna 

leda till ökad kunskap och medvetenhet i arbetet med människor samt öka intresset för 

förbättringar av vårdkvaliten.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Mängden äldre människor ökar i Sverige och i världen vilket inte enbart är en utmaning för 

sjukvården och omsorgen utan även för forskningsvärlden. Författarna av denna 

litteraturöversikt ser ett behov av vidare forskning i bemötande av äldre och inte bara inom 

äldrevård utan även inom andra vårdavdelningar. Detta för att kunna identifiera skillnader och 

likheter. Det skulle även vara intressant att få reda på anhörigas upplevelser av bemötande då 

de ofta är ett viktigt stöd och informationskälla i vården av den äldre patienten. 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt samhälle skulle det vara mycket givande att 

aktualisera forskning om de äldres upplevelser av bemötandet ur ett kulturellt perspektiv. 

Författarna anser även att det finns behov av forskning ur ett genusperspektiv för att ta reda 

på om det finns skillnader av upplevelser av bemötande mellan män och kvinnor för att på så 

sätt kunna utvidga kompetensen och den personcentrerade vården.  

 

Slutsats 

Ett gott bemötande är nyckeln till en ömsesidig dialog där patienters upplevelser, önskemål 

och behov kommer fram och vidare bidrar till en personcentreradvård.  Vård och omsorg till 

den äldre patienten bör byggas på respekt för dennes värdighet, självbestämmanderätt och 

integritet.  

Litteraturöversiktens resultat påvisar att äldre patienters upplevelser av bemötandet inom 

vården var till stor del negativt laddade. Detta hade sin grund i att sjukvårdspersonalen ofta 
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var stressade, oengagerade eller saknade förståelse för den äldre patientens situation, vilket 

resulterade i känslor av mindre värde som människa, otrygghet och en ökad misstro till 

vården.  Patienterna uppskattade när sjuksköterskan tog sig tid för att ta reda på deras åsikter 

och upplevelser i samband med omvårdnaden vilket bidrog till känslan av delaktighet och att 

bli sedd som människa. Likaväl uppskattades när informationen om behandlingen 

presenterades på ett förståeligt sätt för den äldre individen. Sjuksköterskans bemötande hade 

stor betydelse för hur patienter uppfattar vårdkvaliten. När bemötandet byggdes på respekt 

och lyhördhet upplevdes vården mycket tillfredställande.  

Litteraturöversiktens resultat och diskussion bidrar till att öka sjuksköterskans medvetenhet 

om hur hens egna attityder, förförståelse och värderingar återspeglas i hens förhållningssätt i 

bemötande av patienter och hur det påverkar den enskilda individen.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Dignity, nursing, 

elderly 

23 Full Text, Peer Reviewed, Age 

65 +, Europe 

5 4 Artikel nr: 2  

Cinahl Older patients 

experience, nursing 

246 Full Text, Peer Reviewed, Age 

65+, Europe 

5 4 Artikel nr: 6 

Cinahl Elderly, autonomy, 

nursing 

64 Full Text, Peer Reviewed, Age 

65 +, Europe 

4 4 Artikel nr: 12 

Medline Home nursing and 

dignity 

8 Full Text, Age 65 +, Sweden 3 3 Artikel nr: 3 

Medline Elderly patients in 

emergency 

department 

4 Full Text, Age 65 +, Sweden 2 2 Artikel nr: 10 

Medline Older patient AND 

perspective 

15 Full Text, Age 65 +, Sweden 5 3 Artikel nr: 1  

Medline Health care and 

autonomy 

35 Full Text, Age 65+, Sweden 6 2 Artikel nr:4, 11 

Medline Older patient`s 

experiences   

200 Full Text, Age 65 +, Sweden 9 6 Artiklar nr: 5,7, 8 

Manuellsökning (se metod)     1 Artikel nr: 9 
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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 

Artikel nr 1 

 

Andersson, L., 

Burman, M., & 

Skär, L. 

Experiences 

of care time 

during 

hospitalization 

in a medical 

ward: older 

patients' 

perspective. 

2011, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att beskriva äldre 

patienters upplevelser av 

omsorg under vistelse på en 

medicinsk vårdavdelning. 

Kvalitativ, semi strukturerade 

intervjuer med 9 deltagare i 

åldrarna 65 år och äldre. 

Analys: kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

Patienter upplevde lång väntan på hjälp av 

personalen vilket hanterades på olika sätt.  

Resultatet poängterar också vikten av 

utveckling av en god vårdrelation vilket leder 

till ökad känsla av trygghet, minskar ångest 

och rädsla under sjukhusvistelse.  Det visar sig 

även vara betydelsefull för patienter att kunna 

vara delaktiga i sin egen vård. 

Artikel nr 2 

 

Franklin, F., 

Ternestedt, B-M & 

Nordenfelt, L. 

Views on 

dignity of 

elderly 

nursing home 

residents. 

2006, Sverige,  

Nursing Ethics 

Syftet var att utforska synen 

på värdighet i livets slutskede 

hos 12 äldre personer från två 

olika äldreboende i Sverige. 

Kvalitativ, semi strukturerade 

intervjuer med 12 deltagare i 

åldrarna 85 år och äldre(10 

kvinnor, och 2 män). 

Analys: hermeneutisk. 

Resultat visar att personalens attityder 

påverkar äldre patienters upplevelser av 

värdighet och självkänsla. Patienter kände sig 

trygga när deras behov och önskemål var 

bemötta på ett respektfullt och lyhört sätt. 

Artikel nr 3 

 

Holmberg, M., 

Valmari, G. & 

Lundgren, S-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patients′ 

experiences of 

homecare 

nursing: 

balancing the 

duality 

between 

obtaining care 

and to 

maintain 

dignity and 

self-

determination 

 

 

 

 

 

 

2012, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

patienters upplevelser av och 

uppfattningar om 

hemsjukvården. 

Kvalitativ, öppna intervjuer 

med 21 deltagare (11 kvinnor, 

10 män).  

Analys: kritisk granskning 

Resultaten visar att patienter upplevde 

situationer som kan utgöra hot mot deras 

värdighet, integritet och autonomi vilket kan 

leda till misstro till sjukvården. Detta till 

exempel orsakades av långa väntetider som 

patienter tolkade som att sjukvårdspersonalen 

hade glömt dem, brist på information som 

resulterade i att patienter upplevde rädsla och 

oro i samband med vården. 

Resultatet påvisade även att patienterna hade 

ett stort förtroende till personalens medicinska 

kompetens.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Artikel nr 4 

 

Kristensson, J., 

Rahm - Hallberg, 

I. & Kristensson - 

Ekwall, A. 

Frail older 

adult's 

experiences of 

receiving 

health care 

and social 

services. 

2010, Sverige,  

Journal of 

Gerontological Nursing 

Syftet var att undersöka sköra 

äldres erfarenheter av 

sjukvård eller social omsorg. 

Kvalitativ, öppna intervjuer 

med 14 deltagare i åldrarna 

mellan 74 år och 94 år (5 män, 

9 kvinnor). 

Analys: innehållsanalys 

Resultaten avslöjar situationer av vanmakt och 

maktlöshet i förhållande till hälso- och 

sjukvården. Påvisar även patienters 

upplevelser av bekräftande eller kränkning 

samt deras strategier för att bevara värdighet. 

Artikel nr 5 

 

Larsson- Kihlgren, 

A., Nilsson, M., 

Skovdahl, K., 

Palmblad, B. & 

Wimo, A. 

Older patients 

awaiting 

emergency 

department 

treatment. 

2004, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att beskriva villkor 

och händelser under 

väntetiden på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ, observationer och 

intervjuer, 20 patienter, där 

medelålder var 75 år (14 

kvinnor, 6 män),  

Analys: Grounded Theory 

Akutmottagningens miljö präglades av brist på 

integritet då patienter upplevde saknad av 

inflytande och kontroll över sin situation. Att 

känna sig bortglömd och underinformerad 

orsakade lidande och misstro till vården. När 

sjuksköterskan var uppmärksam på patientens 

olika behov och var lyhörd upplevdes det 

mycket positivt. 

Artikel nr 6 

 

Norell - Pejner, 

M., Ziegert, K. 

&Kilhgren, A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Older patients 

in Sweden and 

their 

experience of 

the emotional 

support 

received from 

the registered 

nurse- a 

grounded 

theory study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014, Sverige,  

Ageing Mental Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka äldre 

patienters upplevelser av det 

emotionella stödet från 

sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ, öppna intervjuer 

med 18 deltagare i åldrarna 

mellan 80 och 96 år (12 

kvinnor, 6 män). 

Analys: Grounded Theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre patienter upplevde behovet av 

emotionellt stöd av sjuksköterskan. Att få 

kunna dela med sig av sina känslor och tankar 

skänkte tröst för den enskilda individen. 

Resultatet visade även att patienter önskade att 

själv avgöra i hur stor utsträckning och när de 

ville vara delaktiga i sin egen vård. Att bli 

bemött av en engagerad och respektfull 

personal uppskattades av äldre.  
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Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

 

 

 

Resultat 
Artikel nr 7 

 

Nydén, K., 

Petersson, M & 

Nyström, M 

Unsatisfied 

basic needs of 

older patients 

in emergency 

care 

environments 

– obstacles to 

an active role 

in decision 

making 

2003, Sverige,  

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att analysera de 

äldre patienters 

grundläggande behov i 

akutvårdsmiljö. 

Kvalitativ, öppna intervjuer 

med 7 deltagare i åldrarna 

mellan 65 och 88 år, (2 kvinnor 

och 5). 

Analys: hermeneutisk. 

Resultatet visar att patienter upplevde brister i 

vårdpersonalens bemötande vilket ledde till att 

de var underinformerade och otrygga. 

Resultatet påvisar också att patienter hade ett 

stort förtroende för sjuksköterskors expertis. 

Artikel nr 8 

 

Rander, I., Olson, 

T.H& Mattiasson 

A.C 

Confirming 

older adult 

patient’s 

views of who 

they are and 

would like to 

be. 

2002, Sverige,  

Nursing Ethics 

Syftet var att uppnå en djup 

förståelse av en kognitiv 

intakt äldre mans livs 

erfarenheter på ett 

äldreboende för patienter med 

kognitiv svikt. 

Kvalitativ. Studien är baserad 

på en tidigare undersökning där 

12 deltagare i åldrarna 70 – 91 

år blev intervjuade.  

För den här studien valdes en 

intervju ut med en 91 årig man.  

Analys: fenomenologisk. 

Resultatet visar att patientens behov inte blev 

bemötta. Den visar också att etik inom vården 

inte är beroende av patientens kognitiva 

förmåga utan är direkt kopplad till vårdarens 

bekräftelseförmåga gentemot patienten. 

Artikel nr 9 

 

Sundin, K., 

Axelsson, K., 

Jansson, L & 

Norberg, A 

Suffering 

from care as 

expressed in 

the narratives 

of former 

patients in 

somatic 

wards. 

2000, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att belysa 

patienters erfarenheter av 

vårdlidande, uttryckta i 

berättelser från före detta 

patienter angående önskad 

och oönskad vård. 

Kvalitativ, öppna intervjuer 

med 10 deltagare (6 kvinnor 

och 4 män)  

Analys: fenomenologisk och 

hermeneutisk. 

Resultaten visar att patienters vårdlidande blir 

påtagligt när de inte är sedda och hörda. 

Resultaten visar också att patienters lidande 

minskar när deras önskevärda vård blir av och 

detta är möjligt när de upplever att de blev 

hörda. 

Artikel nr 10 

 

Vicente, V., 

Castren, M., 

Sjöstrand, F. & 

Wireklint- 

Sunström, B. 

Elderly 

patients' 

participation 

in emergency 

medical 

services when 

offered an 

alternative 

care pathway. 

2013, Sverige, 

International Journal of 

qualitative Studies on 

Health & Well Being 

Syftet med denna studie var 

att beskriva äldre patienters 

upplevelser av att delta i valet 

av sjukvård när det erbjuds en 

alternativ vårdkedja av 

akutvården, när den enskilde 

patientens medicinska behov 

gjort detta val möjligt 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer med 11 patienter där 

medelålder var 81 år, (9 

kvinnor och 2 män). 

Analys: fenomenologisk. 

Påvisar att när ett akut behov uppstår avslöjas 

sårbarhet och instabilitet i äldre människors 

liv. Det är viktigt att deras akuta behov bemöts 

på ett professionellt sätt och med öppenhet, 

vänlighet samt uppriktighet. När patienter får 

en möjlighet till val av sjukvården ökar deras 

delaktighet. 
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Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Artikel nr 11 

 

Westin, L & 

Danielson, E. 

Encounters in 

Swedish 

nursing 

homes: a 

hermeneutic 

study of 

residents’ 

experiences. 

2007, Sverige,  

Journal of Advanced 

Nursing 

Syftet var att belysa och tolka 

innebörden av patienters 

upplevelser av möte med 

sjuksköterska på ett vårdhem. 

Kvalitativ, intervjuer med 12 

patienter i åldrarna 78 – 99 år 

(5 män och 7 kvinnor).  

Analys: hermeneutisk. 

Resultatet visar negativa och positiva 

erfarenheter av möte med sjuksköterska. 

Deltagares önskemål var att bli sedd och 

bemött på ett respekterande och bekräftande 

sätt. Sjuksköterska anses ha både inflytande på 

och ett ansvar för resultatet av mötet med 

patienter. 

Artikel nr 12 

 

Ågren- Bolmsjö, 

I., Sandman, L & 

Andersson, E. 

Everyday 

ethics in the 

care of elderly 

people. 

2006, Sverige,  

Nursing Ethics 

Syftet var att beskriva och 

tolka den etiska miljön på ett 

vårdhem och att använda en 

beslutsmodell för att 

analysera specifika etiska 

situationer i denna miljö. 

Kvalitativ, observationer och 

diskussioner med boende och 

personal på ett sjukhem. 

Analys: manifest och latent 

innehållsanalys. 

Resultaten påvisar att det råder brister i 

kommunikation då personalen bara kunde 

svara på patienters verbala kommunikation. 

Patienter upplevde avsaknad av autonomi i 

vardagsrutiner samt brister i ett respektfullt 

bemötande. 

 


