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Abstrakt  

Bakgrund: Tusentals möten sker varje dag inom sjukvården där varje möte är unikt 

och kräver en god kommunikationsförmåga och flexibilitet från vårdaren. Begreppen 

empati, yrkeskunskap och målorientering utgör en kvalitetssäkrande trekant av 

förutsättningar för att uppnå god professionell kommunikation och omvårdnad. Hög 

arbetsbelastning och personalbrist leder till att sjuksköterskan får mindre tid, vilket 

påverkar bemötandet och kan förändra patienternas syn på sjukvården. Upplevelsen 

av bemötandet är subjektivt och varje enskild patient har olika behov och tidigare 

erfarenheter med sig som kan påverka den slutliga upplevelsen.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av bemötande inom 

sjukvården.  

Metod: I litteraturstudien har tio kvalitativa artiklar granskats och analyserats. 

Sökningen genomfördes manuellt samt i databaser som CINAHL, PubMed och 

Ebsco.  

Resultat: I analysen identifierades två teman med totalt sju kategorier. De teman 

som skapades var; “När det goda mötet uppstår” samt “Hinder för det goda mötet”.  

Slutsats: Att bemöta patienter utan respekt och engagemang får negativa 

konsekvenser. Patienter känner sig underlägsna, utelämnade och missförstådda. Ett 

gott bemötande karakteriseras av respekt, lyhördhet, goda relationer, anpassad 

information och att patientens autonomi bevaras. Ett misslyckat möte med vårdare 

får patienter att tappa tilltron till sjukvården och påverkar hela patientens upplevelse 

av sjukhusvistelsen. För att uppnå en högre tillfredsställelse bland patienter som 

kommer i kontakt med sjukvården, krävs bättre kunskap och mer medvetenhet hos 

vårdare kring de faktorer som påverkar bemötandet.  

Nyckelord: Patienters upplevelser, bemötande, hinder i mötet, goda relationer, 

sjukvården, omvårdnad.  

 

 

 



 

 

Abstract  

Background: A thousand of meetings takes place in the health care every day and 

every encounter is unique and requires good communication skills and flexibility 

from the caregiver. The concept of empathy, professionalism and goal orientation 

constitutes a quality assurance threesome of conditions for achieving good 

professional communication and care. Heavy workloads and staff shortages leads to 

less time for the nurse, which affects treatment and can alter patients' views on health 

care. The experience of the meetings is subjective and each patient has different 

needs and past experiences that can affect the final experience.  

Aim: The aim of this literature review was to describe patients' experience of 

personal treatment in health care.  

Method: In this literature review ten qualitative articles were complied and 

analyzed. A literature search was made manually and in the databases CINAHL, 

PubMed and Ebsco.  

Results: The analyze identified two themes with a total of seven categories. The 

themes were; “When the good meeting occurs” and “Obstacles to the good meeting”. 

Conclusion: Treating patients without respect and commitment have negative 

consequences. Patients feel inferior, left out and misunderstood. A good treatment is 

characterized by respect, sensitivity, good relationships, customized information and 

that the patient autonomy is preserved. An unsuccessful meeting with healthcare staff 

leads to lost confidence among the patients and affect the patients experience of the 

entire hospital stay. It requires a better knowledge and more awareness among 

healthcare staff about the factors that influence the personal treatment, in order to 

achieve a higher level of satisfaction among patients.  

Keywords: Patient experiences, personal treatment, obstacles in the personal 

treatment, good relationships, hospital care, nursing.  
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Bakgrund 

Inledning 

Tusentals möten sker varje dag inom sjukvården. En läkare kan ha 100 000-200 000 

patientkontakter och möten under ett yrkesliv, där kapaciteten att förstå andra 

människor ligger till grund för resultatet. Varje möte är unikt och därför krävs en god 

kommunikationsförmåga och flexibilitet. Varje enskild patient har rätt att få 

information och förstå sina besvär samt att bli sedd och förstådd som den individ de 

är (Andersson 2013, 115). Oavsett vilken befattning vårdaren har inom sjukvården 

ställs denne inför utmaningen att bygga en god relation med patienten flera gånger 

dagligen. Bemötandet utgör en stor del av patientens helhetsuppfattning av 

sjukvården. För att kunna optimera möjligheterna till ett tillfredsställande 

bemötande och vårdtillfälle för patienter, är det av stor vikt att öka förståelsen för 

patientens upplevelser. 

Omvårdnadsorienterad kommunikation 

Ett av grundbegreppen inom omvårdnadsorienterad kommunikation är 

omvårdnadsprofessionalitet, vilket innefattar; empati, yrkeskunskap och 

målorientering. Dessa tre begrepp utgör en kvalitetssäkrande trekant av 

förutsättningar för att uppnå professionell kommunikation och god omvårdnad. 

Empati som professionell färdighet innefattar omvårdnadspersonalens förmåga till 

inlevelse som ger möjlighet att uppfatta den andres känslor, förmedla att känslorna 

har uppfattats och respekterats, samt att man försöker förstå och ta hänsyn till det 

som upplevs emotionellt viktigt för den andre individen (Eide och Eide 2009, 37-43). 

Ett avbrott i den empatiska kedjan, till exempel om patienten inte kan förmedla att 

han/hon missuppfattat eller inte förstått vårdarens signal, leder till att 

kommunikationen försvåras och bryts itu (La Monica 1986, 313-314). 

 

För att sjuksköterskan ska kunna leva sig in i en annan människas situation är det 

viktigt att sjuksköterskan har yrkeskunskap. Yrkesmässig utbildning och goda 

kunskaper om den andres tillstånd ökar möjligheten att uppfatta vad den andre 

känner och tänker. Tillräckligt med yrkeskunskap är viktigt för att vårdaren ska 

identifiera vad som är viktigt för patienten, det måste finnas ett samspel mellan 
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yrkeskunskap och kommunikation för att mötet ska bli lyckat (Eide och Eide 2009, 

49-50). Sjuksköterskan är ofta involverad i möten mellan läkare och patient och 

fungerar i dessa fall som patientens talesperson och förmedlar den information som 

patienten själv inte klarar av att uttrycka.  Det krävs att sjuksköterskan kan bedöma 

situationen på ett professionellt sätt och samla information om var patienten 

befinner sig i situationen. Goda kunskaper att kunna läsa av patientens signaler och 

aktivt lyssna, ger sjuksköterskan förståelse för vad patienten vill. Det skapar en god 

kommunikation på lika villkor (McLennon et al., 2013). 

 

Målorienteringen är också en grundläggande förutsättning för omsorgsfull och 

omvårdnadsorienterad kommunikation. Målorientering innebär att förmåga och vilja 

finns för att låta kommunikationen styras av sjuksköterskeprofessionens mål, vilket 

är att ge god omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår vilka vårdbehov 

patienten har och gör denne delaktig i processen för att uppnå ett optimalt resultat. 

Sjuksköterskan ska respektera patientens självbestämmanderätt. Genom att ge 

tillräckligt god och anpassad information kan sjuksköterskan främja patientens 

möjlighet till delaktighet i beslut. Sjuksköterskan ska även skapa en arbetsallians med 

patienten, där parterna ömsesidigt samarbetar mot samma mål med respekt för den 

andres självbestämmande och autonomi (Eide och Eide 2009, 53-54). 

Genusperspektiv och mångkulturell omvårdnad 

På vilket sätt patienter identifierar sig själva som patienter påverkas i större 

utsträckning av hur vårdpersonalen bemöter dem i olika situationer, än deras 

reflektion över sin egen roll som patient (Ekstrand och Saarnio 2010, 174). Män är 

mer självständiga i förhållande till hälso- och sjukvården än vad kvinnor är, då män 

ofta söker vetenskapliga svar på vad som orsakar deras olika hälsoproblem. Kvinnor 

blir mer beroende av andra än att vara självständig kring sitt eget välmående. Män 

och kvinnor uttrycker därför sina sjukdomstillstånd på olika sätt vid kontakt med 

sjukvården. Genom att vårdpersonalen lär sig att förstå dessa genusskillnader kring 

hur män och kvinnor återspeglar sina upplevelser kan sjukvården förbättras. Vid 

bemötande och samtal med patienter ska vårdpersonalen lyssna aktivt och vara 

lyhörd för betydelsen av genus när de försöker förstå olika hälsoproblem. Det har 
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betydelse för att kunna ge den slutgiltiga behandlingen på rätt sätt (Ahlsen et al., 

2014).  

Kommunikation är även en grundläggande del i det tvärkulturella vårdmötet. 

Sjuksköterskor upplever kommunikationssvårigheter i de situationer där de inte talar 

samma språk som patienten gör. För patienter med invandrarbakgrund är 

kommunikationen ett stort hinder och det kan leda till att dessa patienter får 

otillräcklig information och sämre kvalitet på omvårdnaden än vad den resterande 

majoritetsbefolkningen får (Jirwe, Gerrish och Emami, 2010). 

Hög arbetsbelastning och nedskärningar inom vården har negativ inverkan på 

kommunikationen. Under de senaste åren har sjukvården drabbats av nedskärningar 

där minskad personalstyrka ändå ska ta emot och vårda allt svårare sjuka patienter. 

Detta som en följd av att forskningen utvecklas och nya behandlingsformer 

uppkommer, vilket kan leda till ökad överlevnad bland de svårt sjuka patienterna. Till 

följd av den höga arbetsbelastningen som sjuksköterskor utsätts för är det vanligt att 

de upplever tidsbrist till att utföra sina uppgifter, kommunicera med varandra eller 

utföra god omvårdnad (Hertting et al., 2004). Hög arbetsbelastning och personalbrist 

leder således till att sjuksköterskan får mindre tid till det patientnära arbetet. Det kan 

bidra till förändringar i patienters uppfattning om sjuksköterskans vårdande och 

patienters tillfredsställelse med omvårdnaden (Rafii, Hajinezhad och Haghani, 

2008). 

Att identifiera sig som patient 

Uppfattningen om vad som krävs för att upprätthålla ett gott bemötande kan skilja 

sig mellan vårdare och patient, det är många faktorer som spelar in i mötet med 

vården (Togher, Davy och Siriwardena, 2013). Att bli patient resulterar ofta i ett 

beroendeförhållande mellan vårdare och patient där patienten utelämnar sig till 

vårdares expertis. Patienters sjukdom eller upplevelse av vården kan påverka 

människans sätt att uttrycka sig eller vara. På vilket sätt detta gestaltar sig har 

givetvis med människans livssituation och personlighet att göra. Det påverkas också 

av vårdares sätt att bemöta patienter, om de tar hänsyn till den enskilda individen. 

Vårdare betyder mycket för de människor i vården som ska forma sin identitet som 

patient (Ekstrand och Saarnio, 2010). En förutsättning för en fungerande 

vårdprocess är att vårdrelationen fungerar. Grundas inte vårdprocessen på en 
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relation reduceras omvårdnaden till ett utförande av ett antal uppgifter (Eriksson 

1992, 56). 

Motiv för studien 

Upplevelsen av bemötandet är subjektivt, varje enskild patient har olika behov och 

erfarenheter med sig som påverkar den slutliga upplevelsen. Sjuksköterskan träffar 

dagligen många olika patienter med olika sjukdomstillstånd, som är i olika skeden i 

livet. En litteraturgenomgång visar att bemötandet är kopplat till olika faktorer och 

att patienternas upplevelse av bemötandet är viktigt samt att sjuksköterskans 

kunskap och förmåga sätt på prov i det vårdande mötet. Genom att studera patienters 

upplevelser av bemötande kan sjuksköterskan skapa en bredare bild och förstå vilka 

återkommande aspekter som är grundläggande för patientbemötandet. Detta ökar 

sjuksköterskans förutsättningar att utveckla förmågan att bemöta patienter på ett bra 

sätt och ge patienten känslan av ett lyckat möte med sjukvården.   

 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av bemötande inom 

sjukvården. 

Metod 

Författarna valde att göra en litteraturstudie baserad på kvalitativa studier. För att 

författarna skulle öka sin förståelse för hur patienter upplever bemötandet i vården 

och hur det i sin tur påverkar omvårdnaden valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativa 

studier skapar förståelse för personers upplevelser och livssituation (Friberg 2012, 

99). Författarna använde vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och dessa 

användes sedan som grund för analysen.   

 

För att göra litteraturstudien mer lättläst kommer författarna i resultatet att 

benämna deltagarna i dessa studier för patienter. Detta för att läsaren lättare ska 

skapa sig en uppfattning och sortera in resultatet i dess rätta miljö. När författarna 

skriver vårdare så innefattar detta främst sjuksköterskor men det involverar även 

annan vårdpersonal som undersköterskor och läkare, då vissa artiklar även omfattar 
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dessa kategorier. När författarna skriver sjukvården så inkluderar det all form av vård 

som genomförs på sjukhus, inom akutvårdsverksamhet och hälsocentraler. 

Sökmetoder 

Författarna har huvudsakligen använt vetenskapliga artiklar från databaserna 

CINAHL och PubMed. Sökningarna har kompletterats genom sökning i andra 

databaser, exempelvis Ebsco där alla databaser är inkluderade. Begränsningar 

gjordes under sökningens gång för att begränsa urvalet, artiklarna skulle vara peer-

reviewed och publicerade på det engelska språket samt genomgått etisk granskning. 

Enligt Friberg (2012, 76) är artiklar som är peer reviewed publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, men avgränsningen säkerställer inte att artiklarna är vetenskapliga. 

Därför har författarna genomfört en manuell kvalitetsgranskning för att kontrollera 

att artiklarna var av god kvalitet innan de inkluderades. Genom att begränsa 

språkvalet till engelska avgränsades artiklar som publicerats på ett språk som 

författarna behärskade. Författarna valde att inte avgränsa till endast svenska då det 

enligt Friberg (2012, 74) inte ger en tillräckligt bra sökning. Endast en minoritet av 

alla vetenskapliga studier är publicerade på svenska och en avgränsning kan leda till 

att relevant material sorteras bort. Användbara sökord för studien var, Patient 

experience, mistrust, hospital care, encounters, good relationships, personal 

treatment, nursing och patient satisfaction. Orden kombinerades med varandra 

under sökning tillsammans med passande mesh-termer och booelska operatörer så 

som: AND och OR. Booelska operatörer är en sökteknik som bestämmer vilket 

samband sökorden skall ha till varandra och gör det möjligt för författarna att 

kombinera mer än ett sökord under artikelsökningen (Friberg 2012, 69). I enlighet 

med Friberg (2012, 75) antecknade författarna de avgränsningar som användes, 

antalet träffar och om artiklarna var av god kvalitet under hela artikelsökningen. 

Artikelsökningen presenteras i tabell 1, (bilaga 1). 

 

Urval 

All litteratur i analysen har i enlighet med Friberg (2012, 48) bestått av vetenskapliga 

artiklar som innehåller ny kunskap, genomgått vetenskaplig bedömning och blivit 

godkänd av andra forskare. Inklusionskriterierna som författarna valt är att 
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artiklarna ska vara peer-reviewed, skrivna på engelska språket, tillgängliga i fulltext 

på databaser samt etiskt granskade. Deltagarna i de valda studierna ska ha varit i 

kontakt med vården och upplevt fenomenet bemötande. Forskningen ska vara utförd 

på vuxna personer över 18 år där kön inte har varit någon begränsning. Litteraturen 

ska vara baserad på kvalitativ forskning och de exklusionskriterier som författarna 

valt är att deltagarna ej får vara under 18 år. Artiklar som inte är publicerade på det 

engelska språket har exkluderats, likaså studier där deltagarna har fått 

andrahandsinformation och ej personligen upplevt fenomenet. Anhöriga ingår ej i 

studien. Eftersom studiens syfte är att beskriva patienters upplevelse av bemötande 

bedömdes det som relevant att vända sig till vuxna personer. Det bedömdes inte 

relevant att begränsa de vetenskapliga artiklarna efter publiceringsår, eftersom 

deltagarnas upplevelser bedöms vara tidlösa. De artiklar som ingår i analysen har 

publicerats mellan 1999 och 2014. 

 

I urvalet av artiklar har författarna först valt artiklar vars titel svarade mot 

litteraturstudiens syfte (urval 1). Författarna granskade dessa studiers abstrakt och 

behöll de artiklar vars abstrakt svarade bra mot studiens syfte (urval 2). I urval tre 

lästes artiklarnas resultat i fulltext och de artiklar vars resultat bäst svarade mot 

litteraturstudiens syfte valdes ut för inklusion i analysen. 

 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien har värderats enligt en bedömningsmall för 

kvalitativa studier (Olsson och Sörensen 2011, 285). Bedömningsmallen presenteras i 

artikelöversikt i tabell 3, (bilaga 2). Bedömningen omfattade artiklarnas abstrakt, 

introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Resultatet av 

bedömningen resulterade i att artiklarna graderades, från grad 1- grad 3 där grad 1 

värderas högst. Gradering av artiklarna presenteras i artikelöversikt i tabell 3, (bilaga 

2). I flertalet studier som valts ut till analysen ingick även vårdare i urvalet, men 

författarna har valt att utelämna deras perspektiv eftersom syftet med studien endast 

inkluderade patienters upplevelser. 
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Analys 

De kvalitativa artiklarna som ingår i studien är analyserade med inspiration av 

metasyntes (Polit och Beck 2012, 670-672). Metasyntes används när man har ett i 

förväg bestämt urval av kvalitativa studier inom liknande ämnesområden som är 

utförd med samma datainsamlings- och analysmetod. Genom att använda sig av 

kvalitativ metasyntes kan individuella kvalitativa studier sammanställas på en 

abstrakt nivå genom en process av tolkning och syntes (Forsberg och Wengström 

2013, 170). Studierna lästes och analyserades upprepade gånger för att syntetisera 

och strukturera materialet i kategorier och teman. Materialet sorterades och kodades 

för att reducera data till synteser, för att därefter kunna beskriva samma eller 

liknande resultat (Forsberg och Wengström 2013, 170). Genom att identifiera 

resultatet och uppnå konsensus samt att undersöka skillnader i mönstret av 

upplevelser hos deltagare i studierna, utvecklas resultaten av de kvalitativa studierna 

till en samlad kunskap som är användbar för omvårdnad (Forsberg och Wengström 

2013, 156). 

 

Författarna till studien har läst och granskat de artiklar som ingår i studien 

upprepade gånger, var för sig. Detta gjordes för att undvika misstolkningar och 

påverkan av varandra när resultatet skulle tolkas. Författarna identifierade 

överensstämmelser och skillnader i artiklarna vid granskningen och de resultatdelar 

som svarar mot denna studies syfte lyftes fram. I nästa steg fördes resultat samman 

och kategoriserades. Efter ytterligare genomläsningar, analys och 

konsensusdiskussioner kunde materialet i kategorierna sammanföras till två teman 

som presenteras i resultatet. 

Forskningsetik 

Författarna till litteraturstudien har valt att endast inkludera artiklar som är etiskt 

granskade och godkända av etisk kommitté i analysen. Om inte det etiska 

godkännandet framkom i löpande text i artikeln gjordes sökning i tidskriftens 

riktlinjer för att se om de hade etisk granskning som krav. Etiskt resonemang innebär 

att: välja studier som är godkända av etisk kommitté eller för etiska resonemang, 

redovisning av alla artiklar som ingår i studien och presentera alla resultat i studien 
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oavsett om de stödjer eller inte stödjer forskarnas hypotes (Forsberg och Wengström 

2013, 70). Etik i samband med olika bemötanden handlar inte bara om hur en 

individs handlingar och egenskaper värderas i bemötandet. Det handlar också om hur 

man bör värdera ett specifikt bemötande sett som en handling, vilket kan vara 

korrekt eller felaktigt i sitt kontext eller generellt (Blennberger 2013, 29). I 

litteraturstudien har stor vikt lagts på att översättningar av resultat görs textnära. 

Författarna har läst och validerat varandras översättningar och förståelse av texterna. 

Resultat 

Resultatet från denna litteraturstudie presenteras utifrån de teman och kategorier 

som skapades under analysen. 

 

I analysen identifierades två teman: ”När det goda mötet uppstår” samt ”Hinder för 

det goda mötet”. Dessa två teman understöds av tre respektive fyra kategorier: 

Respekterad och bekräftad i mötet, Utveckla relationer mellan patient-vårdare, 

Kompetent och ansvarsfull personal, Patienters syn på den ideala sjuksköterskan, 

Brister i kommunikation och information, Ej få mottaga en personlig ursäkt, 

Personalen uppvisar misstro, negativa attityder och brist på respekt. 

Tabell 2. Översikt av teman och kategorier. 

Tema 

         

Kategori         

När det goda mötet 

uppstår 

         

Respekterad och bekräftad i mötet 

Utveckla relationer mellan patient-vårdare 

Kompetent och ansvarsfull personal              

Patienters syn på den ideala sjuksköterskan         

             

Hinder för det goda 

mötet 

         

Brister i kommunikation och information 

Ej få mottaga en personlig ursäkt 

Personalen uppvisar misstro, negativa attityder och brist 

på respekt.          
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När det goda mötet uppstår 

Respekterad och bekräftad i mötet 

Känslan av att bli omhändertagen och behandlad med respekt skapar positiva 

erfarenheter av vårdmötet. Detta sker till exempel när vårdare visar genuint intresse 

till patienters personliga livshistorier. Behovet av att öppna sig och dela inre känslor 

varierar bland patienter. Genom att vårdare accepterar detta vid varje enskilt möte 

känner sig patienter respekterade. Patienter beskriver också en känsla av lättnad när 

de blir tagna på allvar och får bekräftelse från vårdare. Patienter uttrycker hur 

värdefullt det känns att få respons, att någon tror på dem och lyssnar till vad de har 

att berätta (Gunasekara, Pentland, Rodgers och Patterson 2014; Mok och Chiu, 

2004). En patient i en artikel av Eriksson och Svedlund (2007, 443) uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

“Then he (the doctor) said ‘oh you must be in pain- really be in pain...’ 

To travel 360 miles to be believed. It felt like WOW… what a thrill! 

At least someone who´s found something and said something right.” 

 

Utveckla relationer mellan patient-vårdare 

När patienter känner att vårdare bryr sig i både handling och attityd skapas en 

relation med god tillit till varandra. Relationer förstärks när vårdare kan förmedla 

god information till patienter. Goda relationer mellan vårdare och patienter är viktiga 

för att hjälpa dem att bibehålla kontrollen över sina liv. Vetskapen om att 

sjuksköterskan alltid finns i närheten, erbjuder hjälp och lyssnar aktivt ökar 

tryggheten hos patienter under sjukhusvistelsen (Andersson, Burman och Skär, 2011; 

Mok och Chiu, 2004).  

 

Engagemang bland vårdare värderas också högt. Vårdare upplevs som engagerade 

när de tar sig tid att hälsa på patienter på vårdavdelningen. Patienter upplever en 

känsla av solidaritet och vänskap i relationen som skapas mellan dem. De kan 

samtala om privata saker utan att känna sig begränsade av tiden. Djupa tankar och 

personliga problem kan diskuteras då vårdare utstrålade en känsla av lugn och 
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förståelse. Det har stor betydelse för patienter när vårdare visar personlig omtanke. 

God tillgänglighet och genuint intresse skapar en känsla av trygghet och tilltro till 

vårdare (Cleary och Edwards, 1999; Mok och Chiu, 2004; Westerling och Bergbom, 

2008). 

Kompetent och ansvarsfull personal 

Genom att vårdare övervakar, informerar, möjliggör delaktighet och har kunskap kan 

patienter få hjälp att uppnå bättre välbefinnande. Vårdare ska visa kunskap inom sin 

profession och vara medveten om sin egen begränsning (Björklund och Fridlund, 

1999). När patienter anländer till sjukhusen upplevs det betydelsefullt att mötas av 

kompetenta och insatta vårdare som kan förklara för dem vad som väntar under 

vårdtiden. Information om vilka behandlingar och medicinsk teknik som ska 

användas, hur kroppen kan reagera på olika ingrepp och smärtupplevelser ökar 

patienters förståelse. Möjlighet att kunna ställa frågor och få konkreta svar gör att 

rädslor och felaktiga föreställningar reduceras och patienter får en mer positiv och 

trygg inställning. Patienter upplever att vårdare är erfarna och ansvarsfulla. Patienter 

litar på att vårdare ska klara av en oväntad situation om det skulle uppstå under 

vårdtiden. De är övertygade om att vårdare gör sitt bästa för att försäkra sig om deras 

välbefinnande, säkerhet och återhämtning (Andersson et al., 2011; Westerling och 

Bergbom, 2008). 

 

När som helst under en sjukhusvistelse kan patienter behöva hjälp med att tillgodose 

sina behov. Vårdare har ett ansvar gentemot sina patienter under vårdtiden. När 

någon larmar ska vårdare visa respekt och flexibilitet och infinna sig hos patienten så 

snart som möjligt. Detta beskrivs som en enorm trygghet bland patienter. Vårdare 

genomför ständiga kontroller av patienters provsvar och gör uppföljningar under 

behandlingens gång för att kvalitetssäkra vården. Detta möjliggör patienters 

delaktighet i vården och ger en bekräftelse på att vården de mottager ger resultat 

(Andersson et al., 2011; Johansson, Skärsäter och Danielsson, 2007). 

Patienters syn på den ideala vårdaren 

Det finns en genomgående beskrivning av den ideala vårdaren bland patienterna. De 

egenskaper som vårdaren förväntas besitta är att de ska vara: förstående, ärliga, 
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empatiska, tillmötesgående, engagerade och se människan bakom sjukdomen. 

Vårdare ska förmedla trygghet och åtgärda problem inom verksamheten och 

gentemot patienter på ett effektivt sätt. All information önskas förmedlas på ett 

begripligt sätt med enkla förklaringar så att patienter kan ta till sig informationen 

(Cleary och Edwards, 1999; Eriksson och Svedlund, 2007; Skär och Söderberg, 2012). 

 

Vårdare förväntas ta eget ansvar över att planera vården och använda medicinskt 

kunnande i vårdarbetet. De ska kunna samtala, ge råd, göra bedömningar och lösa 

problem samt kunna hantera kritiska situationer och avleda våld. Det finns även en 

förväntan att vårdare ska ge ett patientcentrerat bemötande i omvårdnaden. Vårdare 

ska kunna stödja patienter genom att främja oberoende, hjälpa till att planera dagen, 

sätta gränser för olika beteenden och kommunicera på ett sätt som får patienter att 

känna sig trygga och säkra. Ett sådant bemötande ska ge patienterna värdighet i 

mötet med vårdpersonalen. 

 

Enkla saker betyder väldigt mycket för människor som har låg kontroll över vad som 

händer med- och omkring dem. Patienter önskar att vårdare ska presentera sig själva 

i början av varje arbetspass, förklara deras roll och ta sig tid att prata med 

patienterna under skiftets gång. De vill också bli inkluderade i vardagliga samtal 

under vistelsen på vårdavdelningen. Dessa faktorer kan utgöra en positiv skillnad 

under tillfrisknandet och skapa förtroende (Cleary och Edwards, 1999; Gunasekara et 

al., 2014; Mok och Chiu, 2004; Skär och Söderberg, 2012). 

Hinder för det goda mötet 

Brister i kommunikation och information 

I flera av de artiklar som författarna har analyserat framkommer missnöje med 

kommunikationen och informationen från vårdare bland patienter (Andersson et al., 

2011; Eriksson och Svedlund, 2007; Johansson et al., 2007; Skär och Söderberg, 

2012; Söderberg, Olsson och Skär, 2012). Patienter upplever att vårdare har så hög 

arbetsbelastning att det finns lite tid över till information. Detta resulterar i att de 

känner att den information de får inte är fullständig samt att det inte finns tid till att 

prata igenom saker med vårdare. Patienter är också missnöjda med den information 

som ges via ett tekniskt språk som är svårt att förstå. När patienter uppmärksammar 
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vårdare om det och ber om en översättning ignorerar vårdare detta. Resultatet blir 

obesvarade frågor och känslor av utanförskap hos patienter. Patienter med annan 

etnicitet som ej talar samma språk som vårdare utsätts också för utanförskap. På 

grund av kommunikationssvårigheter exkluderas de ofta från avdelningens 

aktiviteter (Andersson et al., 2011; Eriksson och Svedlund, 2007; Johansson et al., 

2007; Söderberg et al., 2012,). 

 

En stor del av tiden som spenderas på sjukhuset består av väntan. Upp till tjugofem 

minuter kan en del patienter få vänta innan de får hjälp av en vårdare. De ser hur 

upptagna vårdare är och vill därför inte avbryta dem och be om hjälp. Patienter är 

rädda att de ska störa arbetsrytmen och de tänker att de ändå får vänta ytterligare 

innan vårdare har tid. Många patienter tänker att andra patienter är i större behov av 

hjälp och då blir prioriterade före dem. En patient i en artikel av Andersson et al. 

(2011, 648) uttrycker sig såhär kring detta: 

 

“...but they must be with someone who is more ill or that they had to treat…” 

 

Även om patienter förstår att vårdare har många uppgifter gynnar det ändå inte deras 

behov av vård (Andersson et al., 2011). Ett annat problem som patienter uttrycker är 

att de anser att deras journaler är ofullständiga, felaktiga eller att viktig information 

utelämnats. Patienter berättar att när de ifrågasatte sjuksköterskor lade de över 

skulden på läkaren och tvärtom, ingen ville ta på sig ansvaret utan de lade bara 

skulden på varandra. Detta får patienter att känna sig osäkra, mindre värda och 

rädda (Söderberg et al., 2012). 

Ej få mottaga en personlig ursäkt 

När det sker brister i bemötandet inom vården framkommer vikten av att få en 

personlig ursäkt i flera studier. Att få en personlig ursäkt underlättar för patienter att 

lämna situationen bakom sig. En del patienter har kontaktats av klinikchefen och fått 

ett officiellt brev med en ursäkt, men patienterna vill ha en personlig ursäkt från den 

person bland vårdare som har behandlat dem illa. De kritiserar sjukvården för att 

vara ett stängt system där ingen gör någonting fel så länge rutiner följs och att 

vårdare skyddar varandra. Det faktum att de ansvariga som orsakar missnöjet hos 

patienter inte tar ansvar för sina handlingar, minskar patienters förtroende för 
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vården och patienter tvivlar på vårdares pålitlighet. Genom att patienter blir 

behandlade med respekt och att vårdare lyssnar aktivt om missnöjet kan problemen 

undvikas (Eriksson och Svedlund, 2007; Skär och Söderberg, 2012; Söderberg et al., 

2012). 

Personalen uppvisar misstro, negativa attityder och brist på respekt 

Patienter upplever brist på förståelse hos vårdare. De beskriver att de blir 

missförstådda eller inte tagna på allvar. Kommunikationen är en 

envägskommunikation där patienterna inte får någon chans att uttrycka sina 

erfarenheter. Patienter behandlas som en diagnos istället för människor, vilket 

upplevs mycket respektlöst. Tillfällen förekommer vid första mötet när vårdare 

uppvisar negativ attityd och kroppsspråk, vilket orsakar frustration och patienter 

upplever att de krymper som människor. Brist på bekräftelse skapar känslor av 

utmattning, frustration och orkeslöshet. Patienter blir besvikna och ledsna, irriterade 

och bittra, vilket tar mycket kraft ifrån dem när de ständigt behöver kämpa för sin 

rätt. Patienter påtalar negativa erfarenheter när de efterfrågar uppmärksamhet eller 

har deras anhöriga på besök, då suckar vårdare djupt. Vidare har anhöriga till 

patienter hört vårdare prata om patienterna som besvärliga och frågvisa, vilket 

upplevs väldigt hänsynslöst och upprör många känslor hos patienter. Samtal mellan 

vårdare och andra yrkeskategorier gällande patienter som vårdas ska hållas på ett 

avskilt ställe där patienter inte riskerar att höra samtalet. Patienter är eniga om att 

sådana utelämnanden är oacceptabla. Samtal gällande patienter ska ske 

professionellt och planerat under kontrollerade former (Gunasekara et al., 2014; 

Eriksson och Svedlund, 2007; Skär och Söderberg, 2012). 

 

Relationen mellan patienter och vårdare får inte alltid ett positivt utfall. Relationerna 

kan påverkas negativt av brist på respekt, distans och misstro. Patienter beskriver hur 

vårdare tvivlar på svårighetsgraden av deras symtom på ett hänsynslöst sätt, både när 

de söker akut och när de är inneliggande på vårdavdelning. Patienter upplever också 

att de behandlas med misstänksamhet av vårdare i olika situationer och uppger att 

vårdare ofta visar brist på intresse när de beskriver sina besvär. Patienter beskriver 

att de bemöts med likgiltighet och ignorans. De har erfarenhet av vårdare som 

ignorerar eller bemöter dem med skeptism och misstro när de söker vård eller ber om 

smärtlindring. Därför inleder patienter en diskussion med vårdare där de förklarar 
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att upplevelsen av smärtan är deras egen och inte kan förnekas av vårdare ( Eriksson 

och Svedlund, 2007; Johansson et al., 2007; Söderberg et al., 2012). I en artikel av 

Eriksson och Svedlund (2007, 282) berättar en patient: 

 

“I had asked for pain relief but the nurse called me 

into question, she didn’t understand that I was in a lot 

of pain. The nurse didn’t believe me when I explained 

the pain. She thought that she knew best, but I know 

how I feel and nobody else.” 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av bemötande 

inom sjukvården. I resultatet till litteraturstudien kunde författarna identifiera två 

teman: “När det goda mötet uppstår” och “Hinder för det goda mötet”. Dessa teman 

understöddes av sju kategorier som författarna kunde identifiera. Under det första 

temat tar författarna upp de positiva aspekterna och vad som krävs för att patienter 

ska uppleva bemötande från vårdare som tillfredsställande. Det andra temat tar upp 

problemområden som skapar hinder för att patienter ska kunna uppleva ett 

tillfredsställande möte. 

Resultatdiskussion 

När det goda mötet uppstår 

Det finns ett starkt positivt samband mellan individualiserad omvårdnad och 

patienttillfredsställelse (Suhonen et al., 2012). Av litteraturstudiens resultat framgår 

att positiva erfarenheter av vårdmötet sker när patienter blir behandlade med respekt 

och känner sig väl omhändertagna. Det framgår också hur värdefullt det är för 

patienter att få respons, att någon tror på dem och lyssnar till vad de har att berätta. 

En studie från USA visar liknande resultat där patienter ville att vårdare skulle känna 

igen och ta hänsyn till deras känslor och eventuella biverkningar inför olika 

behandlingar. Det krävdes ingen förförståelse från vårdare för att kunna förstå 

patienternas individuella upplevelser. Det patienterna krävde var att vårdare 
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lyssnade och beaktade fysiska och psykiska reaktioner som var vanliga för 

sjukdomen. Detta för att förutse och känna igen tidiga reaktioner och därigenom 

kunna utforma omvårdnaden och förstå patienterna på ett optimalt sätt (Mazor et al., 

2013). Fynden i denna studie stärker litteraturstudiens resultat att det är 

betydelsefullt när vårdare upplevs som kompetenta och kan informera om vad som 

väntar under vårdtiden. God information kring behandling, förväntningar på 

kroppens reaktioner och medicinsk teknik ökar patienters förståelse. Möjligheten att 

ställa frågor och få konkreta svar ger patienter en positiv och trygg inställning. 

Ytterligare en studie beskriver detta och bekräftar vårt resultat. Där upplevde 

patienter att läkare som kan ge utförliga och raka svar reducerar känslan av att bli 

utnyttjad eller lurad in i något, och därmed kände de sig mer respekterade som 

individer (Mazor et al., 2013). 

 

Några av de “kriterier” som framgår i litteraturstudiens resultat för ett gott möte är 

bekräftelse, respekt, uppmuntra delaktighet och se till hela människan istället för 

sjukdomen. Goda relationer mellan patienter och vårdare hjälper patienter att 

bibehålla kontrollen och öka tryggheten under sjukhusvistelsen. En metod som 

innefattar dessa kriterier är ett personcentrerat förhållningssätt, därför kan detta 

vara bra att arbeta efter när vårdare fokuserar på sitt bemötande inom vården. 

Personcentrerat förhållningssätt innebär att vårdare inkluderar och ser hela 

människan och inte bara sjukdomen. När personcentrerad kommunikation används 

ligger vikten i att stötta patientens styrkor och motarbeta svagheter, bekräfta 

patienten och uppmuntra till delaktighet, visa respekt för patientens sätt att vara, 

förstå att patienterna har med sig olika livshistorier i mötet med vården samt en 

strävan efter ömsesidighet även om det inte går att enas om allting (Fossum 2013, 

207-209). 

 

Filosofen Martin Buber hade grundtanken att alla individer har samma höga 

människovärde. Bubers grundtanke är att genuina mänskliga relationer kan 

karakteriseras som en Jag-Du-relation. Dessa relationer innebär nära, öppna och 

ärliga möten mellan två individer. Ömsesidighet, fritt från baktankar och utan att 

utnyttja den andre eller göra en vinst genom relationen, är vad som utmärker en Jag-

Du-relation (Blennberger 2013, 104-105). I litteraturstudien framkommer att 

engagemang från vårdare stärker relationen mellan patienter och vårdare och 
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relationen är viktig för att hjälpa patienter att bibehålla kontrollen över sina liv. 

Piippo and Aaltonen (2008) belyser i sin studie att vårdare som vågar vara mer 

öppna och mer personliga i sina tankar skapar goda relationer mellan patienter och 

vårdare. Verbal kommunikation med vårdare upplevs av patienterna som en viktig 

aspekt inom sjukvården. Vårdares förmåga att kunna samspela med patienter och 

främja förmågan att bibehålla kontrollen över sina liv, bidrar till ökad känsla av 

självständighet, vilket överensstämmer med- och styrker litteraturstudiens resultat. 

 

Resultaten i litteraturstudien visar att kompetens och ansvarsfullt bemötande från 

vårdare är viktigt. Kontinuerlig information till patienter under vårdtiden ökar deras 

delaktighet i vårdsituationen. En studie från Finland visar liknande resultat där 

patienter beskriver att förståelsen mellan vårdare och patient ökar när de involveras i 

planeringen. Känslan av autonomi ökar hos patienter som bjuds in till att medverka i 

diskussioner gällande deras egen vård (Piippo och Aaltonen, 2008). 

Även om ett flertal studier stödjer litteraturstudiens resultat så finns det studier som 

redovisar annorlunda resultat. Otillräcklig kompetens hos vårdare kring 

specialiserade behandlingsprocesser av sällsynta sjukdomar har visat sig vara ett 

stort problem inom vården. I dessa fall är det ofta patienten som blir expert på sin 

sjukdom där kommunikationen och interaktionen kan styras av patienter för att de 

har tagit reda på mycket kunskap kring sjukdomen. Det är av stor relevans att 

vårdare har förmågan att erkänna patientens aktiva roll som informerande, 

engagerade och interaktiv partner i behandlingsprocessen. Denna avvikelse av 

rollerna har stor inverkan på kommunikationsprocesser i dessa sammanhang. Det 

kan kräva en förändring av tankesättet att låta patienten styra behandlingen trots att 

det finns långvariga traditionella roller inom vården som motsäger detta (Budych et 

al., 2012). Sjuksköterskans roll har haft en mellanställning med strävan efter kontroll 

nedåt i hierarkin över undersköterskor, vårdbiträden och patienter, medan läkare har 

suttit på den överordnade positionen (Lindström 2009, 52). 

 

Med den teknikutveckling som skett de senaste åren och den utveckling som pågår, är 

detta ett fenomen som riskerar att bli allt mer förekommande inom sjukvården. Idag 

är det väldigt lättillgängligt att komma åt information via internet, vilket gör att 

patienter lättare kan skaffa sig kunskap och ha åsikter om sina behandlingar. 

Summan av detta blir att det ställs högre krav på vårdares kompetens. Vårdare måste 
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ha ett mer öppet sinne, där vårdare tillsammans med patienten utformar 

omvårdnaden. Patientens kunskap bör ses som en tillgång istället för någonting som 

besvärar i patientens vårdprocess. Litteraturstudien visar att relationen mellan parter 

stärks när vårdare är öppna, mottagliga, informerande och bjuder in till delaktighet, 

istället för att avvisa och ignorera. Vikten av vårdares medvetenhet om sina 

begränsningar lyftes också fram i litteraturstudiens resultat. Demokrati och 

demokratisk delaktighet innebär en social gemenskap där varje individs åsikter och 

deltagande har betydelse. Bemötandets demokrati är ett ideal om empati i betydelsen 

att lyssna, vara lyhörd och ge ett uppmärksamt bemötande. Detta ideal lägger en 

grund i värdet av ett bemötande med flexibilitet, förmåga till social responsivitet och 

anpassnings- och samspelsförmåga (Blennberger, 2013). 

Hinder för det goda mötet 

Resultatet i litteraturstudien visar att patienter upplever missnöje när vårdare inte 

förmedlar information och kommunicerar på ett bra sätt. Klang Söderkvist (2013, 51-

65) menar att det är vårdares plikt att förmedla information och de ska vara 

medvetna om att mycket information ges samtidigt inom sjukvården, vilket kan vara 

svårt för patienter att sortera. Patienter uttrycker ofta klagomål över att 

informationen från vårdare är ofullständig eller obegriplig. Skapandet av en dialog 

med patienterna och information med faktaunderlag skapar möjlighet till ökad 

förståelse kring vårdsituationen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter upplever brist på förståelse hos vårdare.  

Patienter känner att de blir missförstådda, inte tagna på allvar och upplever en 

envägskommunikation från vårdares sida, där patienter inte får chansen att uttrycka 

sina erfarenheter. Detta kan resultera i känslor av frustration och framkalla stress hos 

patienter. Resultat från en annan studie talar samma språk och visar att stress hos 

patienter kan ha negativ effekt på den goda kommunikationen och få den att brista 

snabbt och ohjälpligt. Patienter kan fastna i det kommunikationssätt som de föredrar, 

vilket kan strida mot vårdares kommunikationssätt och leda till missförstånd. 

Vårdare kan bry sig om patienter men inte veta hur de ska visa empati på ett sätt som 

gynnar patienten. Istället kan de föra sig på ett sätt som reducerar vårdares egen 

anspänning i situationen men som förvärrar patientens upplevelse (Lang et. al., 

2008). Författarna till litteraturstudien tror denna situation skulle kunna undvikas 
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om vårdare använde ett synsätt som KASAM. Det betyder “känsla av sammanhang” 

och innefattar begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky 

2005, 43). KASAM kan användas som ett alternativt förhållningssätt för att undvika 

stress i samband med bristfällig kommunikation bland vårdare och patienter. För att 

uppnå hög KASAM ska vårdare erhålla ett salutogent förhållningssätt, uppmuntra 

patienter och stärka deras egna resurser. För att detta ska fungera krävs det vårdare 

som lyssnar på patienters livshistorier och samlar nödvändig kunskap om individens 

tillstånd (Fridlund och Elgán 2011, 150-151). 

 

Etnicitet är en annan faktor som kan påverka bemötandet. Litteraturstudiens resultat 

visar att personer med annan etnicitet ibland uteslöts från aktiviteter på 

vårdavdelningar på grund av kommunikationssvårigheter, vilket strider mot 

människovärdesprincipen. Människovärdesprincipen är ett kärnvärde inom omsorg 

och sjukvård. Principen innebär att ge lika mycket omsorg, inflytande och respekt till 

alla människor (Blennberger 2013, 102-103). Möjligheterna till kommunikation blir 

begränsade för de patienter som inte behärskar det svenska språket. En förutsättning 

för betydelsefull kommunikation mellan patienter och vårdare bygger på intresse och 

förståelse av den andres perspektiv. Tolkning av sociala situationer och besvär kan 

skilja sig mellan patient och vårdare. Vårdares förhållningssätt ska vara utan 

fördömande och patienten ska ges tid och utrymme att förmedla sina föreställningar 

och funderingar. Hjälpsökande patienter är i en utsatt situation och kan uppleva 

känslor av underlägsenhet, vilket kan få konsekvensen att de blir tysta och 

kommunikationen avstannar (Fossum 2013, 316-327). 

 

En annan aspekt av etnicitet kan vara kulturella och samhälleliga förhållanden som 

kan vara svåra att överbrygga. Ett exempel på detta kan vara resultatet från en studie 

gjord i Australien som belyser invandrares upplevelse av vården. Trots att det sker 

ständiga missförstånd i kommunikationen är invandrade patienters upplevelse av 

sjukvården ändå positiv. Patienter i studien menar att sjukvården håller högre kvalité 

i Australien än i deras hemland och känner därför att de inte kan kritisera den 

(Garrett et al., 2008). 

 

Patienter belyser vikten av att bli sedd som människa istället för sin sjukdom i 

litteraturstudiens resultat. Det är inte alltid det uppfylls i bemötandet med vården 
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och det fenomenet verkar vårdare också vara medvetna om. I en studie baserad på 

vårdpersonalens upplevelser framkommer att vårdare ibland fokuserar på 

medicinska problem och behandlingar så mycket, att de misslyckas med att beakta 

patientens upplevelse av sin situation, vilket får en negativ inverkan på bemötandet. 

Vårdare beskriver att patientens sätt att kommunicera ligger till grund för hur 

vårdare uppfattar patienters problem. Vårdare kan försöka förstå patienters 

upplevelser av situationen men misslyckas för att patienter visar brist på intresse att 

prata om det. När vårdare inte förstår patienters sätt att förmedla deras lidande tas 

patientupplevelsen inte i beaktande vid planeringen av behandlingen. En annan 

faktor som försvårar förståelsen för patientens lidande är när vårdpersonalen 

upplever att de inte har någonting gemensamt med patienten (Takman och 

Severinsson, 1999). Med detta vill författarna ändå understryka att båda parter i ett 

möte har inverkan på hur resultatet blir. Mycket kan missuppfattas under samtalets 

gång som påverkar upplevelsen av mötet (jfr. La Monica 1986, 313-314). 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att negativa attityder från vårdare 

resulterar i att patienter känner sig mindre värda och att de inte blir respekterade. 

Patienter upplever också stort missnöje med att inte få mottaga en personlig ursäkt 

då dessa brister uppstår i bemötandet. Detta beskrivs också i händelser där vårdare 

har bemött patienternas livshistorier och upplevelser med brist på intresse. Flertalet 

patienter beskrev känslan av att bli behandlad opersonligt. Det spelade ingen roll om 

patienterna var män, kvinnor, äldre eller unga. Detta gjorde det svårt för patienter att 

ventilera inre tankar och funderingar kring vårdsituationen. De kände sig hjälplösa, 

ensam och mindre värda (Piippo och Aaltonen, 2008). 

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan skall främja en miljö 

i vårdarbetet där värderingar, sedvänjor, mänskliga rättigheter och trosuppfattningar 

respekteras hos alla människor (SSF, 2014). En annan deklaration som personal 

inom hälso- och sjukvården i den professionella rollen bör utgå ifrån är enligt Fossum 

(2013, 136) FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (FN, 1948): 

 

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med 

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap”. 
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Metoddiskussion 

När man inom omvårdnadsforskning strävar efter att förstå, förklara, tolka samt 

beskriva ett fenomen kan man använda sig av en kvalitativ ansats. I kvalitativ ansats 

har forskaren ett förutsättningslöst förhållningssätt, forskaren strävar efter en 

helhetsförståelse av en unik situation och försöker möta varje situation som om den 

vore ny (Forsberg och Wengström 2013, 45). Författarna har valt att använda 

kvalitativ ansats då syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse 

av bemötande inom sjukvården. Enligt (Friberg 2012, 121) är kvalitativa studiers 

mest grundläggande mål ökad förståelse och det resulterar i kunskap om hur vi kan 

bemöta patienternas erfarenheter, förväntningar och behov. 

 

Denna litteraturstudie har begränsats till vuxna personer. Det fanns inte skäl för 

någon ytterligare ålderbegränsning mer än att deltagarna skulle vara fyllda 18 år, då 

detta är en vanlig gräns för att betraktas som vuxen i vetenskapliga studier. Det finns 

både fördelar och nackdelar med i detta beslut. Fördelen med att endast involvera 

vuxna människor i studien är att resultatet blir mer överförbart bland den största 

patientgruppen som söker sjukvård. När barn söker sjukvård finns oftast även en 

vuxen med som ska bli väl bemött. Nackdelen med begränsningen kan innebära en 

svaghet för studien då resultatet inte kan tillämpas på alla patientgrupper. 

Anledningen till åldersbegränsningen var att vårdare ofta anpassar bemötandet till 

minderåriga på ett annat, ofta mer pedagogiskt sätt. Miljön på en barnavdelning är 

ofta annorlunda och mer hemlik än på en allmän vårdavdelning, vilket också skulle 

kunna tänkas inverka på hur patienter upplever bemötandet. Det finns även en risk 

att minderåriga deltagare inte har lika utvecklat språk som vuxna, inte kan uttrycka 

sig på ett lika tydligt sätt eller att barns läs- och skrivkunskaper inte är lika fullt 

utvecklade. Genom att utesluta denna grupp från litteraturstudien blir resultaten mer 

överförbara till liknande förhållanden. 

 

I litteraturstudien sattes inga begränsningar för vilket årtal artikeln skulle vara 

publicerad. Forskaren bör avgränsa artiklarnas publiceringsår om det inte finns något 

intresse för äldre material, då vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh 2012, 

74). Dock gjordes bedömningen i denna studie att upplevelsen av bemötandet är 
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tidlös, eftersom den till stor del influeras av hur man är som människa och varje 

individs personliga livserfarenheter. 

 

Vid informationssökningen har en booelsk söklogik använts. Denna söklogik används 

när mer än ett ord används för att söka litteratur inom ett ämnesområde (Östlundh 

2012, 69). De booelska sökord som använts är AND och OR, för att kunna styra 

sökningen till att innehålla ord som känns relevanta för att kunna svara på 

litteraturstudiens syfte. Det booelska sökordet NOT har undvikits. Det finns en risk 

med att använda sig av ordet NOT vid informationssökning eftersom det kan 

avgränsa resultaten för mycket så att relevanta artiklar missas (Östlundh 2012, 70). 

 

För att inte begränsa informationssökningen alltför mycket användes ett flertal 

sökord. Begreppet bemötande innefattar många olika aspekter och för att inte gå 

miste om någon viktig komponent valde författarna att använda fler antal ord i olika 

kombinationer. Bemötanden sker på sjukhusets alla olika avdelningar varje dag, 

därför kunde författarna vara öppna med i vilken miljö inom sjukvården bemötandet 

skedde, bara det involverade sjukvårdspersonal och patienter. Genom att använda 

fler sökord samt ett bredare ålderspann erhölls fler relevanta träffar på artiklarna vid 

sökning i databaserna, vilket gav större valmöjlighet att välja ut artiklar med hög 

kvalité som svarade bra mot litteraturstudiens syfte. Svårigheten med att utgå ifrån 

ett större antal träffar vid artikelsökningen i urval ett, var att även ett stort antal 

irrelevanta artiklar kom fram som behövdes sorteras bort. Därav den markanta 

skillnaden mellan urval ett och två. 

 

Det krävs inte etiskt tillstånd för att genomföra en litteraturstudie inom 

högskoleutbildningar (SFS 2008:192). Syftet med att ha en lag som innehåller 

bestämmelser om etikprövning, inom forskning som avser människor och biologiskt 

material från människor, är att skydda respekten för människovärdet och den 

enskilda människan vid forskning (SFS 2003: 460).  Av denna anledning 

inkluderades endast vetenskapliga artiklar med etiskt resonemang eller artiklar som 

var godkända av etisk kommitté. 

 

Alla artiklar i litteraturstudien är primärkällor och vetenskapligt granskade. Det 

innebär att resultatet för forskningen presenteras för första gången i en vetenskaplig 
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tidsskrift och materialet är kritiskt granskat före publicering (Forsberg och 

Wengström 2013, 62). I artiklar där resultaten redovisade sekundärkällor sökte 

författarna efter ursprungskällan i artiklarnas referenslistor. Artiklarna som 

inkluderades i analysen redovisas med en asteriks (*) i tabell 1. 

 

Valet av deltagare till urvalet inom kvalitativ forskning bör förbättra chanserna till att 

förklara, förstå eller beskriva det valda området och då bidra till resultatets 

överförbarhet (Forsberg och Wengström 2013, 140). Vid genomförandet av en studie 

med kvalitativ innehållsanalys kan resultatet inte generaliseras, men det kan vara väl 

överförbart till likartade sammanhang som avser situationer eller grupper (Danielson 

2012, 341). Deltagarurvalet i artiklarna som använts involverar patienter och vårdare 

inom olika yrkeskategorier. Författarna valde att inkludera olika yrkeskategorier i 

litteraturstudien för att bemötanden sker mellan alla yrkeskategorier i olika 

situationer. Resultatet blir mer överförbart till olika situationer när bemötandet i 

olika former av vårdsituationer studeras. För att tydliggöra vårt urval hänvisar vi till 

tabell 3, (bilaga 2). 

 

Trovärdighet har eftersträvats genom hela litteratursökningen, för att uppnå detta 

har sökord och artiklar till analysen valts utifrån litteratursstudiens syfte.  

Inklusionskriterierna underlättade att på ett tydligt sätt avgränsa urvalet till relevanta 

artiklar till analysen. Under den gemensamma analysen antogs en kritisk 

utgångspunkt och öppenhet inför olika upplevelser av hur bemötandet uppfattats, 

vilket medför en styrka i litteraturstudien. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 107) har 

författarna uppnått validitet med studien om det finns en koppling mellan verklighet 

och forskning. 

 

Pålitlighet är också någonting som eftersträvats när litteraturstudien genomförts. 

Samtliga studier har kvalitetsgranskats utifrån Olsson och Sörensens 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod, se tabell 3, (bilaga 2,3). De 

studierna som ingår i analysen fick hög kvalitet, med undantag för en studie som fick 

medelgod kvalitet. Henricson och Wallengren (2012, 491) menar att vetenskapliga 

artiklar som redovisar urval, datainsamling, dataanalys och slutsatser innehåller god 

kvalité. 



 

23 
 

I denna litteraturstudie har de artiklar som är skriva på engelska språket översatts till 

svenska. Trots att översättningen har skett noggrant med hjälp av lexikon så finns 

viss risk för bias, då författarna ej kan garantera att inga feltolkningar av ord och 

meningar är gjorda. En annan faktor som kan öka risken för bias är enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012, 323) personliga egenskaper, som särskilda synsätt eller 

ståndpunkter som en eller flera personer kan ha. På grund av författarnas brist på 

erfarenhet av vetenskapligt arbetssätt finns det risk att studiens kvalité är begränsad 

vilket innebär en potentiell svaghet i studien. 

 

Trots dessa svagheter har studien visat hur viktigt det är att vårdare är kunniga, 

lyhörda och följsamma i sitt sätt att bemöta patienter. Resultatet är tillförlitligt då det 

grundar sig på studier med hög kvalité, där nästan samtliga författare till respektive 

studie har använt bandinspelning och ordagrann transkribering som 

tillvägagångssätt. I analysen identifierades flera fenomen som bildade teman. Dessa 

fenomen var återkommande i flera studier vilket styrker vårt resultat. Resultatet 

svarar på litteraturstudiens syfte. 

 

Betydelse för omvårdnad 

En heltäckande systematisk litteraturstudie kan ingå som en byggsten i arbetet med 

evidensbaserad omvårdnad. Resultaten kan omsättas i praktisk handling eller ge 

sjuksköterskan ny kunskap om olika fenomen samt ökad förståelse (Forsberg och 

Wengström 2013, 175) 

 

Varje enskild individ som söker hjälp inom vården upplever någon form av 

bemötande. I vissa verksamheter kan det vara svårt att skilja bemötandet från den 

behandling man får, dessutom kan bemötandet ses som en form av behandling. Inom 

vården föregås och efterföljs behandlingen av bemötande. Bemötandet gör något med 

den som blir bemött och varje form av bemötande ger ett viktigt avtryck i den andra 

personens erfarenhet och självkänsla (Blennberger 2013, 12-14). 

 

Avtrycket kan vara positivt eller negativt, beroende på om mötet upplevs som 

tillfredställande eller otillfredsställande. Oavsett vilken enhet en person arbetar vid 
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inom vården eller vilken yrkestitel personen har involveras en stor del av dennes 

arbete av patientkontakter och bemötanden. 

 

I den professionella rollen ingår det att frekvent reflektera över sitt sätt att arbeta och 

bemöta patienter. Att hela tiden sträva efter utveckling och att vara kompetent inom 

sitt arbete hör till den professionella identiteten, dit hör också att ge ett relevant och 

gott bemötande med en professionell elegans (Blennberger 2013, 146-147). 

 

Resultaten i denna studie kan göra sjuksköterskor mer medvetna om patienters syn 

på gott bemötande. Därigenom kan resultaten fungera som vägledning för 

vårdpersonalen och optimera sjuksköterskornas förmåga att lyckas med bemötanden 

i den praktiska verkligheten. 

Konklusion 

Att bemöta patienter utan respekt och engagemang får negativa konsekvenser. 

Patienter känner sig underlägsna, utelämnade och missförstådda. Ett gott bemötande 

karakteriseras av respekt, lyhördhet, goda relationer, anpassad information och att 

patientens autonomi bevaras. Medan det misslyckade mötet med vårdare får 

patienter att tappa tilltron till sjukvården och påverkar hela patientens upplevelse av 

sjukhusvistelsen. För att uppnå högre tillfredsställelse bland patienter som kommer i 

kontakt med sjukvården, krävs bättre kunskap och mer medvetenhet hos vårdare 

kring de faktorer som påverkar bemötandet. Ny tänkbar forskning kring fenomenet 

bemötande skulle kunna omfatta patienters interaktioner mellan varandra och dess 

betydelse för upplevelsen av sjukhusvistelsen.  
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Bilaga 1, tabell 1. Sökmatris och urval. 

Datum Databas Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

2014-

11-02 

CINAHL hospital care, patient 

experience ,encounter, 

mistrust, patient satisfaction, 

communication, immigrants, 

language, personal treatment 

251 185 23 4 

2014-

11-10 

CINAHL nurses' experiences and 

perspectives, hospital care, 

good relationships, patients or 

clients, Patient satisfaction, 

Personal treatment 

59 37 8 3 

2014-

11-07 

PubMed Patient experience, quality 

improvement, mental health 

nursing  

20 18 3 1 

2014-

11-05 

Ebsco Patient views, patient 

experience of nursing care, 

hospital care, mistrust, 

medical wards,  encounters  

34 13 5 1 

  *En artikel är hämtad från 

referenslistan till en annan 

artikel. 

   1 

Totalt    253 39 10 
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Författare, titel, år, tidskrift & land Syfte Urval Metod/forskningsetik Resultat Kvalitet 

I-M. Johansson, I. Skärsäter & 
E. Danielson 
 
Encounters in a locked 
psychiatric ward environment 
(2007) 
 
Journal of psychiatric and 
mental health nursing 
 
Sweden 

Beskriva 

möten i 

vårdmiljön på 

en låst 

psykiatrisk 

vårdavdelning

.  

 

Studien genomförs på en 
låst psykiatrisk avdelning 
under 36 dagar. 12 
vårdplatser fanns varav de 
flesta patienterna hade 
egentlig depression som 
diagnos. Alla patienter 
som låg inne under den 
perioden rekryterades. 25 
vårdare som arbetade på 
avdelningen rekryterades.  
 
Inga rapporterade bortfall. 

Forskarna använde sig av 
deltagande observationer, 
informella intervjuer och 
insamling av dokument. 
 

Innehållet analyseras med en 
etnografisk metod och holistiskt 
perspektiv. 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd.  

Författarna hittade 3 teman: 
Utrymme och möjlighet för 
möten, Den vårdande 
relationen, den likgiltiga 
relationen och den 
oredovisade relationen.  
 

Hög 

 

M. Cleary & C. Edwards  
 
Something always comes up': 
nurse-patient interaction in an 
acute psychiatric setting 
(1999) 
 
Journal of psychiatric and 
mental health nursing  
 
Australia  

Utforska 

faktorer som 

underlättar 

och/eller 

hindrar 

interaktionen 

mellan 

sjuksköterska

n och 

patienten i 

den 

akutpsykiatris

ka vården. 

 

10 patienter, både män 
och kvinnor mellan 16-65 
år. valdes ut med hjälp av 
föreslaget urval och med 
sjuksköterskans kliniska 
bedömning. 10 
sjuksköterskor valdes ut 
med randomiserat urval. 
Alla från samma 
akutpsykiatriska 
avdelning.  
 
Inget bortfall rapporteras. 

Forskarna använde sig av semi-
strukturerade individuella 
intervjuer. Frågorna bygger på 
faktorer som kan påverka 
interaktionen.  
 

Materialet analyserades med 
tematisk innehållsanalys 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Forskarna fann 2 teman, 
Patient interview findings 
och Nursing interview 
findings. 10 subkategorier 
utformades därefter. 4 från 
patienternas intervjuer: 
Sjuksköterskans roll, yrkes 
profession, klinisk vård och 
tid. 6 från sjuksköterskornas 
intervjuer: Miljö, Något 
kommer alltid upp, 
sjuksköterskans roll, patient 
faktorer, instrumentalt stöd 
och fokus för omvårdnad. 

Hög  
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Författare, titel, år, tidskrift & land  Syfte Urval Metod/forskningsetik Resultat Kvalitet 

M. Björklund & B. Fridlund 
 
Cancer patients' experiences of 
nurses' behavior and health 
promotion activities: a critical 
incident analysis 
(1999) 
 
European journal of cancer care 
 
Sweden   

Beskriva 
cancerpatient
ers 
upplevelser av 
sjuksköterska
ns beteende 
vid kritiska 
händelser 
efter att 
sjuksköterska
n har gett 
dem 
hälsofrämjan
de sjukvård. 

 

13 män, 38-75 år och 8 
kvinnor, 61-81 år 
rekryterades till studien 
via strategiskt urval. Från 
norden. Olika 
cancerdiagnoser i huvud 
och nacke. Inneliggande 
mellan 1 dag- 4 veckor. 
 
Inga rapporterade bortfall. 

Forskarna använde sig av 
semistrukturerade intervjuer & 
ämnena formades efter syftet 
med studien.  
 

Data är systematiskt samlat, 
intervjuguide finns. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
Kvalitativ analysmetod där data 
kodades och tematiserades. 
 

Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Forskarna fann 2 

huvudområden: 

Uppmärksamhet, 

igenkännande och 6 

kategorier: Sjuksköterskan 

övervakade, sjuksköterskan 

visade kunskap i hennes 

profession, sjuksköterskan 

upplyste, sjuksköterskan 

möjliggjorde delaktighet, 

sjuksköterskan visade 

personlig omtanke, 

sjuksköterskan var stöttande 

samt 25 subkategorier. 

 

Hög  

L. Andersson, M. Burman & L. 
Skär 
 
Experiences of caretime during 
hospitalization in a medical 
ward: older patients' perspective 
(2011) 
 
Scandinavian journal of caring 
sciences  
 
Sweden 

Beskriva äldre 

patienters 

erfarenheter 

av vårdtiden 

på sjukhus på 

en medicinsk 

avdelning. 

 

9 patienter över 65 år 

valdes ut via strategiskt 

urval med hjälp av 

avdelningschefen. Mer än 

2 diagnoser. Varit på 

vårdavdelning mer än 3 

dagar. Förstå 

skriven/talad info och 

kunna delta i studien.  

 

Forskarna använde sig av 
semistrukturerade intervjuer 
som spelades in på band och 
dokumenterades ordagrant.  
 
Forskarna använde sig av 
kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

4/13 patienter valde att inte 
delta i studien. 

Forskarna fann 2 teman med 

totalt 5 subkategorier. Tema 

1: att anpassa sig för att 

kunna hantera tiden på 

sjukhuset, med 2 subteman: 

att kunna hantera att vänta, 

att anpassa sig till 

sjukhusmiljön. Tema 2: att 

behålla kontrollen över ens 

liv, med 3 subkategorier: att 

utveckla nära relationer med 

personalen, att utveckla en 

känsla av trygghet, att 

hantera ångest och oro. 

Hög 
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U. Eriksson & M. Svedlund 
 
Struggling for confirmation – 
patients' experiences of 
dissatisfaction with hospital care 
(2005) 
 
Journal of clinical nursing  
 
Sweden 

Belysa 

patienters 

erfarenheter 

av missnöje 

med 

sjukhusvård.  

 

6 deltagare mellan 29-59 
år varav 4 st. kvinnor och 
2 st. män. Strategiskt 
urval. Deltagarna 
rekryterades via PAC.  Alla 
har vårdats på 
akutmottagning eller 
vårdavdelning.  
 
Inga rapporterade bortfall.  

Forskare 1 intervjuade 
patienterna. Personliga 
berättande intervjuer med 
öppna frågor och individuellt 
anpassade följdfrågor baserade 
på en intervjuguide användes. 
Data är systemiskt samlade. 
 

Forskarna använde sig av latent 
innehållsanalys.  
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Forskarna fann 2 

huvudteman. Huvudtema 1: 

Strävan efter bekräftelse, 

med tema: känsla av misstro, 

tvingad att offra, känsla av 

att vara till besvär med 

subtemana: ta personligt 

ansvar, skuldkänslor. 

Huvudtema 2: Att få 

bekräftelse, med tema: att ha 

hopp, att gå vidare med livet. 

 Hög  

L. Skär och S. Söderberg 
 
Complaints with encounters in 
healthcare - men's experiences 
(2012) 
 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
 
Sweden  
 

Beskriva 

mäns 

erfarenheter 

med möten 

inom 

sjukvården 

där männen 

personligen 

lämnat in ett 

klagomål till 

patientnämnd

en i 

landstinget. 

 

9 män mellan 35-84 år 

deltog i studien. Män som 

personligen lämnat in en 

anmälan till patient 

rådgivande kommittén i 

landstinget under åren 

2004-2005. 

 

Inga rapporterade bortfall.  

Forskarna använde sig av 
semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Intervjuguide finns. Data är 
systemiskt samlade.  
 

Kvalitativ innehållsanalys med 
teman och underkategorier.  
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Forskarna fann 2 kategorier: 

bli bemött på ett respektlöst 

sätt, inte få någon personlig 

ursäkt och 6 

underkategorier: 

vårdpersonalen tvivlade på 

mina symtom, 

vårdpersonalen bemötte mig 

med misstanke, bristande 

information, inte respekteras 

som människa, svårt att 

förstå hur yrkesverksamma 

hanterar klagomål, 

yrkesverksamma omedvetna 

om deras beteende i form av 

dålig behandling. 

Hög  
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K. Westerling och I. Bergbom 

The importance of nursing in 
perioperative care: patient's 
perspective  
(2008) 

Journal of Advanced 

Perioperative Care. 

Sweden 

Beskriva 

patienters 

erfarenheter 

av 

perioperativ 

omvårdnad. 

 

Deltagarna rekryterades 

med hjälp av information 

från operationsschemat. 

10 deltagare valdes ut 

inom 3 månader med 

strategiskt urval. Både 

män och kvinnor med 

olika gastrointestinala 

besvär som krävde olika 

operationer. Medelålder 

bland deltagarna var 58. 

 

Semistrukturerade intervjuer 
användes. Intervjuerna 
spelades in på band och 
transkriberades ordagrant.  
 

Kvalitativ innehållsanalys med 
teman och underkategorier. 
Analyserad med hermeneutisk 
ansats.  
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Forskarna fann 3 

huvudteman, 7 teman samt 

16 subteman.  

 

Huvudtema: Betydelse av 

värdefullt i den preoperativa 

fasen, värdefullt i den 

intraoperativa fasen, 

värdefullt i bedömningen 

under det postoperativa 

besöket. 

 

Hög  

I. Gunasekara, T. Pentland, T. 
Rodgers & S. Patterson  
 
What makes an excellent mental 
health nurse? A pragmatic 
inquiry initiated and conducted 
by people with lived experience 
of service use 
(2014) 
 
International journal of mental 
health nursing  
 
Australia 

Presentera 

synpunkter 

från brukare 

och vårdare 

avseende 

omvårdnad 

för att 

informera om 

hänsyn och 

utveckling av 

praxis. 

20 patienter med levd 
erfarenhet av psykiatrisk 
omvårdnad tillfrågades 
med strategiskt urval och 
valde att delta i studien.  
6 vårdare valdes ut av 
CCFG och 6 specialist 
sjuksköterskor av IG. 
 
Inga rapporterade bortfall. 

Ostrukturerade intervjuer med 
deltagarna i tre olika etapper 
under 1 månad. Brukare först 
sedan vårdare och sedan 
specialist sjuksköterskor. 
intervjun pågick från 3-8min. 
 
Lösningsorienterad strategi 
med interaktiv analys metod. 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd.  

Presenteras i fynd utifrån 

patienternas respektive 

vårdarna och 

specialistsjuksköterskornas 

perspektiv på omvårdnaden 

och vad som är viktigt hos en 

bra mentalsjuksköterska.  

 

Medel 
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E. Moke & P.C. Chiu 
 
Nurse-patient relationships in 
palliative care 
(2004) 
 
Journal of advanced nursing 
 
Hong Kong  

Undersöka 

relationen 

mellan 

sjuksköterskan 

och patienten i 

samband men 

palliativ vård. 

10 sjuksköterskor, som 

arbetat på palliativ 

avdelning i minst 2 år 

rekryterades. 10 palliativt 

behandlade patienter med 

cancer rekryterades. De 

ska ha insikt i sitt 

tillstånd, kunna prata och 

känna igen sin vårdare. 

 
Inga bortfall. 

öppna ostrukturerade intervjuer 
i 1 till 2 timmar, samtalen 
spelades in och genomfördes i 
hemmet eller på avdelningen.   
Exempel på fråga: “Upplevelsen 
av sjukdom och relationen till 
sjuksköterskan? 
 

Fenomenologisk metod. 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Författarna hittade 4 

huvudkategorier och 10 

teman: Möten i vårdande 

relationer: förväntning av 

sjuksköterskans roll, att bli 

involverad och ömsesidighet. 

Bilda en förtroendefull och 

ansluten relation: förstå 

patientens behov, visa 

vårdande insatser och 

attityder, ge heltäckande 

omvårdnad och fundera som 

patientens 

advokat.  Påfyllnad av 

bränsle och bli berikad: 

personlig tillväxt, släppa 

taget och tillfredsställelse 

med livet. 

Hög  

S. Söderberg, L. Skär och M.  
Olsson  
 
A hidden kind of suffering: 
female patient's complaints to 
Patient's Advisory Committee 
(2012) 
 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
 
Sweden 

Belysa 

kvinnors 

upplevelser av 

missnöje med 

vården. 

 

 

14 Kvinnor mellan 18-76 
år rekryterades utifrån ett 
strategiskt urval. De ska 
ha anmält klagomål 
angående vården till PAC 
och de ska vara villiga att 
dela med sig av sina 
upplevelser. anmälan ska 
ha skett mellan 2004 och 
2005. 

 
Inga bortfall 
rapporterades. 

Narrativa intervjuer under ca 1 
timme med öppna frågor. 
Frågorna skulle täcka 
kvinnornas erfarenheter av 
missnöje med vården. Allt 
bandinspelades. 
 

Kvalitativ innehållsanalys. 
 
Forskningsetiskt granskad och 
godkänd. 

Författarna hittade 4 

kategorier: Bli behandlad 

likgiltigt och ignoreras, 

Undanhållas förklaringar, 

Saknad av säkerhet när 

någon ansvarig saknas och 

stå utan en personlig ursäkt. 

 

Hög  
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