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Titel: Jag är inte bara patient, jag är människa också. Vad patienter beskriver 
som ett gott bemötande. 
 
Författare: Maria Carlsson & Sara Pettersson  
 
SAMMANFATTNING:   
 
Bakgrund: Flertalet av de anmälningar som görs till patientnämnden berör 
patienters negativa upplevelser av bemötande av sjukvårdspersonal. Ett 
bemötande yttrar sig såväl verbalt som icke-verbalt och ett gott bemötande 
mot patienten är en betydande del för att patienten ska kunna känna att 
vården är givande. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för patientens 
specifika behov, förväntningar och värderingar och sjuksköterskan ska därför 
tänka på att bemöta patienterna med respekt och att inte kränka deras 
värdighet.  
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera det som patienter 
beskriver som ett gott bemötande inom sluten somatisk vård.  
Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie, där två olika databaser har 
använts, Cinahl och PubMed. Nio stycken vetenskapliga artiklar har 
analyserats och kvalitetsgranskats, vilket resulterade i fyra kategorier: 
individuellt bemötande, att skapa en relation, kommunikativ förmåga och 
informativt bemötande.  
Resultat: Resultatet visade att patienterna beskrev att ett gott bemötande 
påverkades av olika faktorer. Patienterna upplevde ett gott bemötande när 
sjuksköterskan arbetade patientcentrerat, de fick en relation till sin 
sjuksköterska, sjuksköterskan hade en god kommunikativ förmåga vilket 
innebar att tala tydligt och lättförståeligt samt när sjuksköterskan informerade 
patienterna tillräckligt så att de kände sig delaktiga i vården.    
Slutsatser: Varje patient är unik och vill bli behandlad utifrån sina 
individuella behov och önskemål. Patienterna beskriver att ett gott bemötande 
är betydelsefullt för vårdsituationen. Ett gott bemötande påverkas av olika 
faktorer vilket skapar trygghet, delaktighet och stärker patienternas 
självkänsla.  
 
Nyckelord: Patient, bemötande, tillfredsställelse, omvårdnad och 
patientperspektiv.
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INLEDNING  
 

I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi lagt märke till att 

bemötande är en central del i mötet med patienten och speglar patientens upplevelse av 

vårdsituationen. Detta väckte ett intresse hos oss kring vad det egentligen är som utgör ett gott 

bemötande. Därför valt att i denna litteraturstudie identifiera vad patienter anser vara ett gott 

bemötande. 

 

BAKGRUND  

 

Bemötande  
 

Grundformen för ordet ”bemötande” är ”bemöta” eller ”att bemöta” och betyder ”möta, träffa 

samman” med någon eller något (Svenska Akademin, 2010). Synonymer med ordet 

bemötande är bland annat; mottagande, behandling och uppträdande (Fossum, 2007). Enligt 

Statens offentliga utredningar (1997) ”är bemötande ett mellanmänskligt samspel som 

handlar om den inställning som personer har till varandra och hur denna visar sig i ord, 

gester och handling” (SOU 1997:51 s 53). 

 

Fossum (2007) beskriver att möjligheten att definiera begreppet bemötande och hur detta 

tillämpas inom vården är komplicerat eftersom ordet bemötande kan ha många olika 

dimensioner. Betydande delar som utgör ett gott bemötande är hjälpsamhet, vänlighet och 

artighet. Det som påverkar hur människans bemötande yttrar sig är bland annat beroende på 

dennes människosyn. Hur vi ser på andra människor samt hur vi värdesätter dem speglar hur 

vi agerar vid mötet med en annan individ. Sjuksköterskan bör vid mötet med patienten vara 

medveten om sitt bemötande och hur det framställs. Enligt Larsson, Palm och Rahle 

Hasselbalch (2008) är det vid de första blickarna i mötet med en ny individ som de första 

uppfattningarna kring den andre individen skapas. Det är därför av betydelse att vara 

medveten om sitt agerande och bemötande såväl verbalt som icke-verbalt redan vid första 

mötet. Birkler (2007) menar att det vid mötet med en ny patient alltid förekommer en bild av 

personen, vilken grundas utifrån individens förförståelse. Förförståelsen nyanseras efter varje 

möte då ny förståelse för patienten framkommer. För att sjuksköterskan ska bemöta patienten 
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på ett så respektfullt sätt som möjligt bör hon lägga sin förförståelse och eventuella fördomar 

åt sidan. Fossum (2007) menar även att attityden påverkar hur bemötandet blir mot en annan 

individ. Ett bemötande som bygger på respekt grundar sig i att personer visar hjälpsamhet, att 

de är vänliga och artiga mot varandra. 

 

Kvalitet, kommunikation och information är betydande delar i samband med mötet med 

patienten. Ett gott bemötande kan skapas genom att ge korrekta besked och upplysningar, visa 

respekt, värme och engagemang. I samband med mötet finns andra betydande delar som 

påverkar bemötandet. Kroppsspråket är en aspekt kring hur ett bemötande uppfattas. 

Beroende på hur sjuksköterskan använder sitt kroppsspråk genom exempelvis att hälsa på 

patienten, titta patienten i ögonen eller välja om man ska sitta eller stå, i förhållande till 

patient och anhöriga påverkar uppfattningen av bemötandet (Fossum, 2007). Ett gott 

bemötande mot patienten är en del för att patienten ska kunna känna att vården är givande. 

Varje patient är unik och upplever sin situation olika. Sjuksköterskan ska därför tänka på att 

bemöta patienterna med respekt och att inte kränka deras värdighet (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Kommunikation 
 

Fossum (2007) menar att första mötet mellan sjuksköterska och patient inleds med att de 

försöker att förstå varandra. Kommunikation är därför en grundläggande del inom det 

vårdande mötet. Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder att 

tankeinnehåll och avsikter blir gemensamma (Nilsson & Waldemarson, 2007). Vårt främsta 

medvetna uttrycksmedel är vårt verbala språk men kommunikation kan uttryckas såväl verbalt 

som ickeverbalt. Ickeverbal kommunikation innefattar rörelser, ansiktsuttryck, gester och 

kroppshållning. Det verbala och icke-verbala språket kompletterar och fungerar i kombination 

med varandra men de kan ibland uttrycka olika innebörder. Enligt Eide och Eide (2009) är 

missförstånd och känslomässiga reaktioner oundvikliga delar i kommunikation. Därför är en 

tydlig kommunikation betydelsefull för att säkra omvårdnadens kvalitet. Kommunikation äger 

rum såväl medvetet som omedvetet. Kommunicera handlar om att bli medveten om vilka 

budskap vi sänder ut och hur dessa tas emot av andra människor. Medvetna budskap är de 

budskap som vi är medvetna om att vi sänder ut. Exempel på detta kan vara när vi ber någon 

om något. Omedvetna budskap är något som vi själva sänder ut omedvetet men som 

mottagaren däremot uppfattar, exempelvis vid en ansträngd röst. Genom att bli medvetna om 
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hur vi kommunicerar medvetet eller omedvetet kan det hjälpa oss att skapa en förståelse för 

hur vi påverkar människor i vår omgivning samt hur omgivningen påverkas oss. God 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient, såväl verbalt som icke-verbalt, är ett medel 

för att förstå den andre som person. God kommunikation leder till bättre förutsättningar för att 

sjuksköterskan ska kunna ge bättre omvårdnad och bidrar även till ökade kunskaper om 

patienten vilket kan ge goda förutsättningar för en bra planering av omvårdnaden (Eide & 

Eide, 2009). 

 

Enligt Andersson (2007) är basen för god kommunikation aktivt lyssnande. Genom att aktivt 

lyssna tas patientens berättelse emot utan att värderas eller bedömas. Eide och Eide (2007) 

menar att ett aktivt lyssnande betyder att uppmärksamheten riktas mot den som talar och följs 

därefter upp av uppmuntran, stöd, frågor och kommentarer. Genom detta kan sjuksköterskan 

visa intresse, omsorg och uppmärksamhet så att patienten kan känna sig väl omhändertagen. 

Genom ett aktivt lyssnande kan sjuksköterskan även snabbare skapa sig en förståelse för 

patientens problem och behov vilket kan leda till snabbare och bättre vård. 

 

Sjuksköterskans profession 
 

Genom patientcentrerad vård visas respekt och lyhördhet för patienternas specifika behov, 

förväntningar och värderingar. Det är också en grundläggande skyldighet för all hälso- och 

sjukvårdspersonal att skapa förutsättningar för att patienterna ska kunna känna sig tillräckligt 

informerade (Socialstyrelsen, 2008). Att vården ska bedrivas utifrån patienternas specifika 

behov innebär att sjuksköterskan visar respekt för patienternas värderingar och preferenser. 

För en patientcentrerad vård är det av stor vikt att sjuksköterskan samordnar och integrerar 

vården samt ger patienterna fysiskt och känslomässigt stöd (Socialstyrelsen, 2009). 

Sjuksköterskor ska även ha förmåga att kommunicera med patienter deras närstående och 

annan personal på ett respektfullt och empatiskt sätt. De ska kunna föra en dialog med sina 

patienter och anhöriga samt göra det möjligt för dem att vara delaktiga i vården. 

Sjuksköterskor ska kunna ge information och förvissa sig om att patienterna och de 

närstående förstår den givna informationen korrekt. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov (Socialstyrelsen, 

2005). Klang Söderkvist (2007) menar att vid information och kommunikation till patienterna 

är det viktigt att veta hur detta skall genomföras och hur genomtänkt vägen till målet är, det 

vill säga hur patienterna på bästa sätt informeras med tanke på behov och önskemål.  
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Patientnämnden 
 
Patientnämndens årsrapport påvisar att det skett en ökning av anmälningar till 

patientnämnden de senaste åren, framförallt gällande bemötande. Klagomål rörande 

bemötande av vårdens personal handlade ofta om att patienten känt sig nonchalerad eller 

otrevligt bemött. I många fall hade patienten upplevt sig diskriminerad eller kränkt, i andra 

fall hade man inte lyssnat till patienten som därmed inte fått möjlighet att vara delaktig i sin 

egen vård (Stockholm läns landsting, 2010).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

SAUK – modellen   
 

SAUK - modellen är en modell som sjuksköterskan kan använda sig av vid mötet med 

patienten. Modellen är baserad på en humanistisk människosyn där det är viktigt att se hela 

människan oavsett vilka förutsättningar hon har. Det övergripande syftet med modellen är att 

öka patientens självkänsla genom en bekräftande omvårdnad. Grundläggande för en 

bekräftande omvårdnad är att se varje individ som unik. Genom en ökad självkänsla kan 

patienterna känna förmågan att kunna nå det som önskas uppnå i sin egen livssituation. Det är 

sjuksköterskans uppgift att skapa förutsättningar för mötet med patienten där patienten kan 

känna trygghet, få möjlighet att påverka sin vårdsituation samt känna frihet i relationen 

mellan sjuksköterska och patient (Gustafsson, 2004).  

 

SAUK- modellen beskriver hur ett bekräftande möte kan skapas utifrån fyra faser; Sympati, 

Acceptans, Upplevelsemässig innebörd och Kompetens.  
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S-fasen: Sympati.  

 
S-fasen syftar till att skapa trygghet och säkerhet hos patienten. Genom att sjuksköterskan 

visar patienten sympati, medkänsla och omsorg stödjer detta patientens egna resurser. 

Sjuksköterskan visar sympati för patienten genom värme, närhet och emotionellt 

engagemang. Syftet med att göra patienten delaktig i sin hälsoprocess är att skapa motivation 

och engagemang hos patienten. Att involvera och stärka patientens delaktighet i vården syftar 

till att stödja patientens identitet. Då patienten upplever sig bekräftad av personalen och 

känner sympati i det vårdande mötet bidrar detta till lugn, ökad trygghet och ökat 

självförtroende. Att känna trygghet ses som en förutsättning för patientens delaktighet i 

omvårdnaden. Då patienten känner sig delaktig i sin vård kan hon lättare börja ställa frågor 

och delge sina önskemål (Gustafsson, 2004). 

 

A-fasen: Acceptans.  

  

A-fasen kännetecknas av frihet och öppenhet. Patienten ska här ses som en resurs som har ett 

inflytande i sin egen hälsoprocess. Genom att patienten själv berättar om sin situation 

underlättar detta för vårdprocessen och patientens egna önskemål kan lättare tillgodoses. Då 

patienten känner sig hörd och respekterad som person kan hon uppleva en öppenhet och 

delaktighet i sin vård. Sjuksköterskans roll är att medverka till ett accepterande och tillåtande 

klimat genom att lyssna, inte döma samt att ta patienten på allvar. Genom att sjuksköterskan 

bekräftar patienten på dessa sätt stödjer hon patientens eget inflytande i sin hälsoprocess och 

livssituation (Gustafsson, 2004).  

 

U-fasen: Upplevelsemässig innebörd. 

 
U-fasen kännetecknas av att sjuksköterskan uppmuntrar, stödjer och uppmärksammar 

patienten. Syftet är att stödja patientens egna resurser samt anpassa omvårdnaden till 

patientens egen livssituation. Detta får patienten att känna sig värdefull och unik samt stärker 

patientens självförståelse. Att stärka patientens självförståelse innebär exempelvis att 

patienten erkänner och accepterar sitt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån 

patientens behov av trygghet och målet med fasen är att patienten ska ha reflekterat över sin 
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egen situation och genom nya kunskaper se sig själv som resursrik samt kunna bedöma sin 

egen hälsoprocess och livssituation (Gustafsson, 2004).  

 

K-fasen: Kompetens  
K- fasen handlar om kunskap och självkompetens. De tidigare nämnda faserna S, A och U är 

delmål till huvudmålet K. Viktiga begrepp i K-fasens bekräftelseprocess är bland annat 

livsvärde, självförverkligande, mognad, självkompetens och medvetenhet. Genom 

sjuksköterskans bekräftande omvårdnad kan patienten utveckla sitt självförtroende samt 

känna tilltro till sig själv som en viktig del i den egna hälsoprocessen. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient ska vara jämställd och ses som expert till expert. Det bekräftande 

mötet i K-fasen beskriver att patienten ska stärkas så att hon själv klarar sin livssituation. 

Omvårdnaden utgår ifrån tre områden som påverkar människans handlande; livsplan, 

repertoar och miljö vilket används som tre delområden i K-fasen (Gustafsson, 2004).  

 

Livsplanen handlar om de centrala mål som patienten har i sitt liv. Sjuksköterskans roll är här 

att genom återkoppling från patienten välja omvårdnadshandlingar som är mest lämpliga för 

att på bästa sätt uppnå patientens livsplan. Repertoar är de förmågor som finns hos patienten 

för att kunna förverkliga målen i livsplanen. Sjuksköterskans roll är patientundervisning, 

hälsovägledning och egenvårdsvägledning för att på så sätt kunna utöka patientens kunskaper 

om sin egen livssituation. Miljön handlar om faktorer som påverkar resultatet av 

handlingarna. Det finns både en inre och en yttre miljö som kan påverka. Den inre miljön 

handlar om relationen som patienten har till sig själv och till sina egna känslor. Den yttre 

miljön är de relationer patienten har till andra människor och omvärlden. För sjuksköterskan 

handlar det först om att försöka förstå patientens egna uppfattningar kring föreställningar, 

attityder och känslor som påverkar den personliga utvecklingen samt koppla samman detta 

med den yttre påverkande miljön det vill säga kultur, sociala nätverk och fysisk miljö. Målet 

med detta är att hjälpa patienten att bearbeta sina känslor samt öka patientens motivation och 

handlingskunskaper (Gustafsson, 2004). 

 

SAUK – modellen och bemötande 
 

Enligt Edberg (2002) är bemötande väldigt nära det vi kallar bekräftande. Människor 

upplever bemötande olika och upplevelsen påverkas av faktorer så som kultur, uppfostran 
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samt hur sårbara vi är. I samband med att sårbarheten ökar hos en individ ökar även behovet 

av bekräftelse (Gustafsson, 2004). I mötet med en annan människa kan självbild och 

självbedömning förändras vilket gör det viktigt med bekräftande möten. Genom att bli 

bekräftad i mötet och att känna ett emotionellt stöd från den andra ökar en känsla av 

välbefinnande. Gustafsson (2004) beskriver vidare att det finns två typer av möten, 

"bekräftande" och "icke bekräftande" möten. I ett bekräftande möte ökar den positiva 

värderingen av individen och därigenom minskar även osäkerheten. I ett icke-bekräftande 

möte kan människans värde och styrka hotas genom att hon bli förnekad eller nonchalerad.  

 

Gustafsson (2004) beskriver att det i första hand är sjuksköterskan som har ansvar för att 

skapa en god relation och ett gott bemötande. Det gör hon genom att bekräfta patienten. Ett 

gott bemötande leder till en ökad kvalitet på omvårdnaden och sjuksköterskan bör vara aktiv 

och medveten i sitt eget bemötande. SAUK-modellen belyser de komponenter som bildar 

basen för en personlig omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Gustafsson (2004) poängterar 

vikten av bekräftelse i interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Bemötandet påverkar 

patientens självbedömning och tilltro, detta kan i sin tur avgöra om hon väljer att handla eller 

att avstå från att utöva de förmågor som hon faktiskt har.  

	   

PROBLEMFORMULERING 
 

En stor del av sjuksköterskans dagliga arbete handlar om att möta patienter som befinner sig i 

en situation som de inte är vana att hantera, eller känner sig bekanta med. Då situationen är 

mer eller mindre okänd finns det risk för att missförstånd uppstår och att patienten upplever 

att bemötandet inte är tillfredställande. Flertalet av de anmälningar som görs till 

patientnämnden berör patienters negativa upplevelser av bemötande av sjukvårdspersonal, 

vilket bekräftar att ett otillfredsställande bemötande inte är ovanligt inom sjukvården. Det är 

därför av vikt att sjuksköterskan har kunskap om vad patienter upplever som ett gott 

bemötande för att mötet ska bli tillfredställande, speciellt ur ett patientperspektiv. Vi anser att 

det behövs mer kunskap om bemötande i vården. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska är bemötande ett kompetensområde (Socialstyrelsen, 2005). Genom att utgå 

från patienters upplevelser av ett gott bemötande i vården kan sjuksköterskan möta patienten 

på ett önskvärt sätt. Med denna litteraturstudie vill vi därför identifiera vad som av patienter 
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beskrivs som ett gott bemötande. Detta för att kunna öka kunskapen hos sjuksköterskor, vilket 

i sin tur blir till gagn för patienten.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att identifiera det som patienter beskriver som ett gott bemötande inom sluten 

somatisk vård. 

 

METOD 
 

Denna studie är genomförd som en systematisk litteraturstudie. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att syftet med en systematisk litteraturstudie är att analysera data från tidigare 

genomförda empiriska studier. Studien ska även utgå från en tydligt formulerad fråga som ska 

besvaras systematiskt genom att bland annat identifiera och analysera relevant forskning inom 

frågeställningen. Frågeställningen som vi utgick ifrån var: ”Vad beskriver patienter som ett 

gott bemötande?”. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Vid sökningstillfällena inkluderades endast vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed samt 

studier gjorda inom den slutna somatiska vården ur ett patientperspektiv. Studier mellan år 

2000-2011 inkluderades. Vetenskapliga artiklar som var skrivna på andra språk än 

skandinaviska eller engelska exkluderades. Även artiklar och publiceringar som inte var 

baserade på empiriska studier, samt studier gjorda på barn under 18 år exkluderades. 

 

Sökningsförfarande och urval 

 
Sökningsförfarandet inleddes med en provsökning. Båda författarna sökte då experimentellt 

för att skapa sig en överblick av ämnet, en så kallad inledande sökning (Östlundh, 2006). 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att söka i under perioden 2011-01-28 – 2011-

02-15. Sökorden identifierades genom att utgå från vårt syfte. Därefter översattes sökorden 
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från svenska till engelska. De svenska sökorden som översattes var: Patient, bemötande, 

tillfredsställelse, omvårdnad och patientperspektiv. Svensk MeSH användes för att få fram 

den exakta engelska översättningen och databasens förslag till liknande sökord tilläts. Det 

ledde gemensamt fram till dessa sökord: Patient, nursing care, patient satisfaction och patient 

perspective. Ingen direkt översättning av ordet ”bemötande” fanns i MeSH. Genom andra 

artiklar kom sökordet ”encounter” fram som översättning på ordet bemötande. Genom att läsa 

andra artiklar och abstracts resulterade detta också i fler sökord: nurse-patient relations, nurse-

patient communication samt quality care. Därefter påbörjades den egentliga sökningen. Det 

booleska sökordet AND användes för att kombinera sökorden så att antalet träffar 

begränsades (Östlundh, 2006). Vid över 200 träffar ansågs materialet vara för omfattande och 

därför gjordes kombinationer av sökord för att ytterligare kunna avgränsa antalet träffar. 

Östlundh (2006) beskriver den egentliga sökningen som den målanpassade sökningen vilken 

är mer precis än den inledande sökningen. Den egentliga sökningen gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed, där titlar, utvalda abstract och sedan utvalda artiklar lästes i sin helhet. 

Syftet användes som utgångspunkt för att välja ut relevanta abstract samt artiklar. Sökningen 

resulterade i nio artiklar som sedan kvalitetsgranskades. Hur sökningen genomfördes 

redovisas i bilaga 1.  

 

Kvalitetsgranskning 

 
För att säkra de valda artiklars kvalitet användes Forsbergs och Wengströms (2008) 

checklistor för kvalitativa samt kvantitativa artiklar, något modifierade (se Bilaga 2 och 3). 

Utifrån checklistorna är bedömdes sedan artiklarnas kvalitet. Frågorna besvarades med ja eller 

nej, där ”ja” gav 1 poäng och ”nej” eller ”vet ej” gav noll poäng. Kvaliteten på de kvalitativa 

artiklarna bedömdes till hög (22-28 poäng), medel (15-21 poäng) eller låg (0-14 poäng). Åtta 

av nio artiklar bedömdes som hög kvalitet. En studie innehöll även kvantitativ data och 

granskades också utifrån en kvantitativ checklista. Den bedömdes utifrån kvaliteten hög (12-

16 poäng), medel (8-12 poäng) och låg (0-8 poäng). Studiens kvalitetsgranskning bedömdes 

som medel utifrån kvalitativ granskning och hög utifrån kvantitativ granskning. Samtliga nio 

granskade artiklar inkluderades i studien och redovisas i artikelmatrisen (se Bilaga 4). 
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Analys 

 
Analysen gjordes som en kvalitativ analys inspirerad av Lundmans och Hällgren Graneheims 

(2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 

kunna tolka olika texter inom flera olika forskningsområden. I analysprocessen användes 

följande begrepp: meningsenhet, kondensering, kod och kategori. En meningsenhet kan vara 

meningar, ord eller stycken som genom sitt innehåll hör ihop. Kondensering innebär att ur 

meningsenheterna göra texten kortare utan att något väsentligt försvinner för att kunna 

hantera texten lättare. Den kondenserade meningsenheten abstraheras sedan för att bilda en 

kod. Koderna bildar sedan kategorier, där flera koder utgör en kategori vilka svarar på frågan 

”vad?” och ska på en beskrivande nivå relatera till innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

 

Utvalda artiklar lästes igenom grundligt flera gånger av båda författarna och diskuterades 

därefter utifrån vårt syfte. Detta tillvägagångsätt kallas triangulering och används för att öka 

litteraturstudiens trovärdighet (Polit & Beck, 2008). Resultaten lyftes ut i ett eget dokument 

för att sedan få fram meningsbärande enheter. 

Nästa steg i analysen var kondensering. Där kortades texten ner och det viktigaste ur 

meningsenheterna klipptes ut ur texten och diskuterades återigen av båda författarna. För att 

ytterligare ta fram det viktigaste mer tydligt, lades de urklippta meningsenheterna i högar som 

kodades efter innehåll, vilket enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) också gör att all 

data reflekteras över på ett nytt sätt. Det sista steget av analysen utgjordes av indelning i 

kategorier som baserats utifrån kodernas likheter och skillnader. Kategorierna som också 

används som rubriker i resultatredovisningen var: Individuellt bemötande, Att skapa en 

relation, Kommunikativ förmåga och Informativt bemötande. För att ytterligare stärka vårt 

resultat gick vi tillbaka till artiklarna och läste meningsenheterna i sin helhet för att på så sätt 

förstå texten i sitt sammanhang och inte enbart som fristående meningsenheter. Exempel på 

analysförfarandet redovisas nedan (tabell 1). 
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Tabell 1 – Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod  Kategori 

Patienterna förväntade sig att bli 

behandlade som unika individer. Att bli 

sedda för mer än deras diagnos, att 

vårdpersonal ska behandla dem som 

personer. Patienterna tyckte det var viktigt 

att sjuksköterskan såg till alla som unika 

individer. 

Patienterna vill bli 

behandlade som 

unika individer, 

alltså mer än bara 

som en diagnos.  

Patientcentrerad 

vård 

Individuellt 

bemötande 

Patienter pratade uppskattande om 

sjuksköterskor som visade ett intresse i 

patienterna som enskilda individer, att lära 

känna dem som personer 

Att lära känna 

patienter som 

personer uppskattas 

av patienterna. 

Att vara 

personlig 

Att skapa en 

relation 

Kommentarer från patienter fokuserades på 

sjuksköterskans vänliga attityd, så som att 

hon log, och tittade patienterna i ögonen. 

”Hon är väldigt vänlig, hon tittade mig i 

ögonen, hennes leende hjälper verkligen, 

hon var väldigt varm och vänlig”. 

Genom en vänlig 

attityd, 

ögonkontakt eller 

ett leende kan 

sjuksköterskan inge 

trygghet och värme 

till patienterna. 

Bemöta med 

kroppsspråk 

Kommunikativ 

förmåga 

Att bli adekvat informerad genererar 

självförtroende i vårdsituationen och tillit 

till de som utför omvårdanden. Om 

vårdpersonalen endast ger dig som patient 

en del av informationen känner man som 

patient inte tillit till vårdpersonalen.  

Fullständig 

information skapar 

förtroende till 

vårdpersonalen. 

Att bemöta med 

information 

Informativt 

bemötande 

 

Forskningsetiska överväganden 

 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska etiska överväganden göras, med hänsyn till urval 

och uppvisande av resultat, innan en systematisk litteraturstudie inleds. Alla artiklarna som 

har inkluderats i litteraturstudien var granskade av en forskningsetisk kommitté eller har fört 

ett etiskt resonemang kring sin undersökning. Artiklarna har även arbetat utifrån sekretess och 

anonymitet för att skydda individerna som deltagit i studien. Detta ansågs  höjda kvaliteten på 
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de utvalda artiklarna. De inkluderade artiklarna var utvalda i förhållande till litteraturstudiens 

syfte och inklusionskriterier och alla resultat var behandlade oberoende av om de stödjer eller 

inte stödjer syftet.  

 

RESULTAT 
 
Kategorier av bemötande identifierades till individuellt bemötande, att skapa en relation, 
kommunikativ förmåga och informativt bemötande.  
 

Individuellt bemötande 

 

Ett individuellt bemötande handlar om bekräftelse och att bli sedd. Patienter beskriver en 

lättnad av att bli tagen på allvar och få bekräftelse, att bli trodd och lyssnad på. När patienter 

känner sig välkomna, känner de sig också bekräftade som den person de är (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Jangland, Gunningsberg & Carlsson, 2009). Enligt von Essen och Sjödén 

(2003) värderades det högt att sätta patienten i fokus oberoende av situationen. 

Att bli bekräftad och bemött som en enskild individ är viktigt för att inte känna sig mindre 

värd, speciellt när man som patient lägger sitt liv i andras händer. Patienterna beskriver vikten 

av att bli trodd i sin unika upplevelse. Detta exemplifierades kring smärtlindring där 

sjuksköterskan inte ser till den individuella smärtan hos patienterna, vilket resulterar i att 

patienterna inte känner sig trodda i sin egen upplevda smärta (Eriksson & Svedlund, 2007). 

Det är viktigt att se till de individuella behoven hos patienter, då det gör vården mer personlig 

och relaterad till det enskilda behovet (Schmidt, 2003; Attree, 2001). Patienterna som söker 

vård förväntar sig att inte bara bli undersökta utan även sedda och betraktade som unika 

individer. Patienterna förväntar sig även att vården ska vara individuellt anpassad utifrån 

deras unika behov. En av patienterna beskriver en positiv erfarenhet: 

”It was very much more personal, more one-to-one. It was – you knew the care they were giving 

you was specifically for you and not like they were treating the masses. You knew it was for 

you” (Schmidt, 2003, s 395). 

 

Patientcentrerad vård visade på engagemang i patienterna. Då de blir behandlade som 

enskilda individer är detta ett gott bemötande (Eriksson & Svedlund, 2007). Det leder till att 

patienter känner sig värdefulla samt att patienterna fick ett förtroende för sjuksköterskan 
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(Attree, 2001). Patienter vill bli behandlade som de unika individer de är och inte som en 

diagnos eller ett rumsnummer (Schmidt, 2003). När sjuksköterskan inte involverar patienterna 

eller ser till de individuella behov som patienter har leder det till att patienterna känner sig 

exkluderade och oviktiga (Attree, 2001). Att sjuksköterskan kan se den enskilda individen i 

arbetet kallas att arbeta patientcentrerat vilket betyder att se den enskilde som unik person, 

utgå från patienternas individuella behov, bevara patienternas integritet, att patienterna är 

delaktiga och att patienternas resurser tas tillvara. Att sjuksköterskorna frågar hur patienten 

mår ger inte bara en positiv känsla, utan har även en positiv effekt på patienters 

självförtroende. Om sjuksköterskan sitter ner och pratar med patienterna istället för att vara 

stressad upplevs det som om hon är mer koncentrerad på patienterna, än på att utföra den 

medicinska åtgärden eller ge information (McCabe, 2004). 

 

Att se till den enskilda individen är betydelsefullt när privat information ska ges. När 

sjuksköterskan informerar den enskilda patienten samtidigt som andra patienter befinner sig i 

samma rum, upplevs detta av patienterna som att sjuksköterskan antar att de inte vill ha 

informationen privat (Jangland et al., 2009).  

 

Att skapa en relation 

 

En betydande aspekt för ett gott bemötande är att skapa en relation och vara personlig 

tillsammans med patienterna. Det kunde till exempel handla om att sjuksköterskan delade 

med sig av personliga erfarenheter eller personliga detaljer om sitt liv (Attree, 2001). När 

sjuksköterskan blir mer personlig kände patienterna sig accepterade och sedda som personer 

och de var mer än bara en siffra, diagnos eller ett rumsnummer. En väsentlig del för att kunna 

skapa en relation är att sjuksköterskan och patienterna kan prata lite mer på djupet och lära 

känna varandra som personer (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; 

Attree, 2001). Genom personliga samtal upplever patienterna att sjuksköterskan visar intresse 

för dem som enskilda individer och relationen till sin sjuksköterska kunde liknas vid 

relationen till en vän, vilket upplevdes som en positiv del av vårdsituationen och 

relationsskapandet. Patienter uppskattar om sjuksköterskan är vänlig och engagerad i sin 

konversation med patienter (Attree, 2001). De känner då att sjuksköterskan är intresserad av 

patienterna som personer och att de inte bara var en i mängden (Schmidt, 2003). Patienternas 

behov av en utökad och mer nära kontakt med sjuksköterskan kan ibland upplevas som 

splittrad då sjuksköterskan verkar ha tankarna på annat. Patienterna beskriver vikten av att 
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sjuksköterskan verkligen är i ”nuet” i mötet med patienten. Patienternas förmåga att skapa 

nära relationer beror mycket på hur närvarande och engagerad sjuksköterskan är i patienten 

(Merkouris, Papathanassoglou & Lemonidou, 2003). 

 

Att skapa en relation handlar om att känna tillit. En atmosfär av tillit skapas av sjuksköterskan 

genom att hon visar respekt för patienternas önskemål samt att sjuksköterskan också anpassar 

sitt arbete efter patienterna (Larsson et al., 2007; von Essen & Sjödén, 2003). Flera patienter 

tycker att det känns viktigt att kunna lita på sin sjuksköterska och känna ett förtroende för 

henne för att kunna bygga en relation. När patienterna känner tillit till sjuksköterskan skapar 

det tillfredsställelse hos patienterna. Patienterna känner sig då bekräftade och som att 

sjuksköterskan förstår hur de vill ha sin vård (McCabe, 2004). Om patienterna känner tillit till 

sin sjuksköterska är det också lättare att hantera en smärtsam eller stressande situation 

(Larsson et al., 2007). Sjuksköterskans tillit bedöms av patienterna bland annat utifrån om hon 

frågar, tittar på dem och kommer tillbaka som hon lovar. Patienterna känner också att 

sjuksköterskan bekräftar deras känslor när hon visar sympati och omtanke om patienterna 

(Larsson et al., 2007; McCabe, 2004). Det huvudsakliga är att sjuksköterskan förstår 

patientens känslor och inte att eventuella problem nödvändigtvis går att lösa (McCabe, 2004).  

 

Kommunikativ förmåga 

 

Både den verbala och icke verbala kommunikationen visar sig ha betydelse för om 

sjuksköterskan upplevs som genuin eller inte. Det är dock det icke verbala beteendet som 

värderas högst eftersom det visar ett känslomässigt stöd, respekt samt förståelse för den 

enskilda individen. Patienterna beskriver vikten av att vara närvarande som sjuksköterska 

samt att sjuksköterskan ska ha en beredskap att lyssna på patienterna. Att vara närvarande 

nämns här som en patientinriktad process som kräver att sjuksköterskan visar ärlighet, värme 

och empati. Patienterna uppskattar en öppen och ärlig kommunikation och att sjuksköterskan 

är genuin. Många av patienterna får en speciell relation till de sjuksköterskor som upplevs 

som genuina (McCabe, 2004; von Essen & Sjödén, 2003).  

 

För att patienterna ska uppleva ett gott bemötande värdesätts faktorer som att ha ögonkontakt, 

att ta i hand och hälsa, ge ett leende och att aktivt lyssna på det som patienterna har att säga 

(Jangland et al., 2008; McCabe, 2004). Vid aktivt lyssnande spelar sjuksköterskans tålamod 

en stor roll. Tålmodigheten spelar stor roll när sjuksköterskan ska lyssna på det som patienten 
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har att säga. Det värderas även högt att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patienterna 

samt att hon är vänlig under samtalet (Merkouris et al., 2003; Attree, 2001).  

Patienterna anser att tvåvägskommunikation är en bra kommunikationsmetod. Då lyssnar 

sjuksköterskan på vad patienterna har att säga och ägnar också tid åt den enskilda patienten. 

Att ha en tvåvägskommunikation upplevs även som nödvändigt för att skapa en god relation 

och förståelse mellan patient och sjuksköterska. Att erbjuda information och råd om diagnos 

och behandling är nödvändigt för att patienten ska erhålla en förståelse för sin sjukdom och 

sin situation (Attree, 2001; McCabe 2004). Envägskommunikation upplevs däremot av 

patienten som att det stängde av deras förmåga att uttrycka känslor (Eriksson & Svedlund, 

2007). 

Tydlighet visar sig vara centralt i förhållande till språket, att sjuksköterskan pratar enkelt och 

tydligt så att patienten förstår vad som sägs (Jangland et al., 2009). Patienterna uppskattar om 

sjuksköterskan använder sig av ett vardagligt språk och avstår från att använda sig av ett 

formellt fackspråk (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006; Von Essen & Sjödén, 2003). Det stärker 

patienternas självförtroende om de förstår vad sjuksköterskan pratar om och det upplevs då 

som att sjuksköterskan arbetar patientcentrerat (McCabe, 2004). När sjuksköterskan använder 

sig av ett formellt fackspråk upplevs detta som om hon hamnar i en maktposition. Däremot 

med ett vardagligt språk kan patienterna lättare vara med och påverka sina egna beslut 

(Erikssson & Svedlund, 2007).  

 

Tid och stress är andra faktorer som patienterna beskriver påverkar deras vård och 

bemötandet från sjuksköterskan gällande kommunikation. Tiden behövs både för direkta 

åtgärder och för att kunna känna en tydlig kommunikation mellan patienterna. Stress gör att 

sjuksköterskan inte kan tillgodose patienternas behov. Även om patienterna upplever 

sjuksköterskan som kunnig och tillförlitlig, vill de att sjuksköterskan ska spendera mer tid 

med dem (Merkouris et. al., 2003).  

 

En annan faktor som värderas högt i bemötandesituationer mellan sjuksköterska och patient är 

humor (Attree, 2001; McCabe, 2004; Von Essen & Sjödén, 2003). Patienternas självkänsla 

och engagemang ökar när de kan skratta tillsammans med sjuksköterskan och andra 

medpatienter. Att sjuksköterskan delar med sig av sin humor, är glad, ler och kan skratta 

tillsammans med patienterna skapar en positiv upplevelse av vårdtiden (Attree, 2001). Humor 
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anses som engagerande och att humor finns på avdelningen gör att patienterna känner en 

närhet och att sjuksköterskan känns tillgänglig. I citatet nedan beskriver en av dem: 

 
“They’d (staff nurses) have a laugh and a joke with you...that’s what impressed me an awful lot 

about them. They were very friendly, very nice, you could have a good talk, you could even have 

a joke on them...they’d know when you’d be doing a bit of slagging (McCabe, 2004. s 46)”. 

 

Informativt bemötande 

 

En av förutsättningarna för ett gott bemötande är att känna sig tillräckligt informerad. Att 

känna sig informerad skapar ett självförtroende samt att patienterna känner sig mindre osäkra 

(Attree, 2001; Jangland et al., 2009).  Flera patienter poängterar vikten av att veta vad som 

pågår runt omkring dem (Attree, 2001). Patienter känner sig delaktiga och trygga i sin vård 

när information inte undanhålls ifrån dem eller är missledande. Det uppskattas av patienterna 

att de vet vad som pågår, vad som ska hända och varför. Patienterna upplevde då att de känner 

sig lugna och nöjda med vården (Attree, 2001; Jangland et al., 2009; Larsson et al., 2007; 

Schmidt, 2003).  

 

Ju mer information patienterna får kring den aktuella situationen desto mindre oro känner de 

över sin egen situation samt sitt egna sjukdomstillstånd. Om sjuksköterskan är tydlig och lugn 

vid informationstillfällena bidrar det till att patienterna känner en trygghet i sin situation. När 

patienterna är redo för utskrivning kan de också känna sig säkra och trygga och slipper gå 

hem i ovisshet kring sitt sjukdomstillstånd. De vet att de kan ta hand om sig själva (Larsson 

et. al., 2007). McCabes (2004) studie visar att när sjuksköterskan talar vardagligt och lugnt 

med patienterna får de tillbaka sitt människovärde. De glömmer för ett ögonblick att de är 

mitt i en livsavgörande händelse. 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion  
 

Artiklarna som valdes ut till denna litteraturstudie söktes fram genom databaserna Cinahl och 

PubMed. Enligt Forsberg & Wengström (2008) rekommenderas dessa två databaser vid 

omvårdnadsforskning. Det kan möjligen ses som en svaghet att inte fler databaser användes i 
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artikelsökningen men då sökningen i dessa databaser gav artiklar som tydligt besvarade 

litteraturstudiens syfte valde vi att begränsa sökningen till dessa två databaser. 

 

Till en början gjordes en så kallad inledande sökning utan någon specifik tidsbegränsning, det 

gjorde att vi fick en bra överblick över ämnet samt en avgränsning av området vi skulle 

undersöka (Östlundh, 2006). Vid utformningen av sökorden använde vi oss av Svensk MeSH 

för att söka efter ett engelskt ord som motsvarade det svenska ordet ”bemötande”. Detta gav 

ingen direkt översättning till engelska, vilket blev en svårighet i sökningsprocessen.  Genom 

den inledande sökningen hittades artiklar kring bemötande som resulterade i sökordet 

”encounter” som stod för bemötande. Den systematiska litteratursökningen inleddes därför 

med sökordet ”encounter” som gav ett stort antal träffar. I enighet med Östlundh (2006) ses 

det som en styrka att sökningen begränsades mellan år 2000-2011, då detta ger den mest 

aktuella forskningen inom det valda området. Brister i litteraturstudien kan vara att artiklarna 

är skrivna på engelska. Det kan därför förekomma feltolkningar vid översättningen vilket kan 

ha lett till att data därmed gått förlorat. Artiklarna valdes ut oberoende av diagnos eller kön 

för att inte begränsa antalet träffar. Det resulterade i artiklar med ett brett urval. Att begränsa 

sitt urval till en specifik patientgrupp hade kunnat ge mer specifika resultat till just det valda 

området, men genom att inte begränsa urvalet menar vi att resultatet lättare kan överföras. Till 

exempel har studien av Eriksson & Svedlund (2007) en liten undersökningsgrupp, vilket kan 

resultera i att resultatet i forskningen påverkas.  Det kan i sin tur påverka överförbarheten.  

 

Denna litteraturstudie har en tydlig beskrivning av sökförfarande, urval, och analysprocess 

samt redovisning av resultat vilket vi anser gör att studien är lätt att överföra. Enligt Lundman 

& Hällgren Graneheim (2008) innebär överförbarhet i vilken utsträckning studiens resultat 

kan överföras till liknande situationer eller deltagare. Författarna ska skapa förutsättningar för 

överförbarhet men det är läsaren som avgör om resultat är överförbara till andra kontexter.  I 

enighet med Pilhammar Andersson (2008) anser vi att det har stärkt vårt resultat att vi har läst 

artiklarna i sin helhet flera gånger individuellt, för att senare diskutera dem gemensamt. Vi 

anser ytterligare att det är en styrka att vi poängsatt artiklarna för att tydligare kunna bedöma 

kvaliteten. 

 

Med avseende på trovärdighet är författarnas tolkningar en allmän svaghet. Det är till viss del 

oundvikligt när andra forskares resultat analyseras och presenteras i en ny studie (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att undvika feltolkningar jämförde vi först de meningsenheter som 
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togs fram med sin ursprungstext och dessa fördes därefter in i en ”mindmap” som gav oss en 

bra överblick. Detta ser vi som en styrka då resultatet är väl genomarbetat. Delar av resultatet 

beskrivs med hjälp av citat som enligt Graneheim och Lundman (2008) ökar kategoriernas 

trovärdighet. Citaten har bland annat använts för att tydliggöra vad patienter beskriver som ett 

gott bemötande hos sjuksköterskan.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att identifiera det som patienter beskriver som ett gott 

bemötande inom sluten somatisk vård. Vi ville genom detta belysa de faktorer som kan bidra 

till ett gott bemötande. Resultatet visar att patienter vill bli individuellt behandlade, uppleva 

en god relation till sin sjuksköterska, att sjuksköterskan ska ha en god kommunikativ 

förmåga samt att patienterna känner sig väl informerade kring sin vård.  

 

Att bli individuellt behandlad är något som utmärker sig i resultatet. Patienter beskriver ett 

individuellt bemötande som att bli sedd, trodd, bekräftad och lyssnad på. Genom att de känner 

sig sedda, trodda, bekräftade och hörda känner de sig också viktiga och värdefulla som 

personer och inte bara som en i mängden. De beskriver även att de genom detta kände sig 

inkluderade i sin vård (Eriksson & Svedlund, 2007; Jangland et al., 2009; Schmidt, 2003). 

Enligt Gustafsson (2004) är patientcentrerad vård grundläggande för en bekräftande 

omvårdnad. Målet med patientcentrerad vård är enligt SAUK – modellen att se patientens 

unicitet och att patienten upplever sig själv som en värdefull person. Varje patient är unik och 

ingen omvårdnadssituation är den andra lik, vilket betyder att varje omvårdnadssituation bör 

utformas utifrån den enskilda individen och dennes unika situation. Målet är även att öka 

patientens självkänsla kring sin livssituation, vilket innebär att patienten själv känner en 

förmåga att kunna nå det hon önskar uppnå. Här anser vi i enighet med Gustafsson (2004) att 

genom att bekräfta patienten påvisar vi att vi ser och hör dem och att vården anpassas utifrån 

deras unika behov. Vi anser att en patientcentrerad vård är den mest betydande faktorn för ett 

gott bemötande men utifrån egna erfarenheter ser vi även svårigheter med en patientcentrerad 

vård. I vissa fall är vårdtiderna korta som till exempel vid ett mottagningsbesök och 

möjligheten att vårda varje patient utifrån dess unika behov kan därför bli svårt. Vi anser även 

att tiden spelar roll då den inte alltid räcker till, vilket också försvårar patientcentrerad vård. 

Däremot beskriver Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:732) att sjuksköterskan har en 
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skyldighet att anpassa vården till den enskilda individen gällande såväl behandling som 

hälsotillstånd. 

  

För ett gott bemötande menar patienterna att det är betydelsefullt att skapa en relation till sin 

sjuksköterska. För att våga öppna sig för någon annan angående sin livssituation krävs tillit 

och trygghet (Attree, 2001). Detta bekräftas av Gustafsson (2004) som menar att tillit, 

öppenhet och trygghet behövs för att bilda en god relation mellan patienterna och 

sjuksköterskan. I patienternas fall behövs det för att kunna överlämna delar av sig själv till 

andra och samtidigt behålla sin självständighet. Vi håller med Gustafsson (2004) gällande 

betydelsen av tillit och trygghet för att skapa en god relation. Om trygghet saknas eller vid 

fruktan av att inte bli bekräftad i mötet kan patienten dölja sina besvär inför sjuksköterskan 

med syfte att bevara sjuksköterskans värdering av patienten. Konsekvenserna blir att 

sjuksköterskan inte förstår och att patienten inte upplever sig förstådd.  

 

SAUK – modellens sympatifas står för att stärka patientens trygghet och säkerhet i 

omvårdanden genom att sjuksköterskan medverkar till att utveckla en delad värld. 

Sjuksköterskan delar då patientens oro, uttrycker en medkänsla, visar omsorg och är 

emotionellt engagerad (Gustafssson, 2004). I enighet med Gustafsson (2004) tror vi att om 

sjuksköterskan är lyhörd och visar omtanke om patienten främjas patientens chanser till att 

våga vara delaktig i omvårdnadsprocessen. I och med detta kan patienten påverka och ha mer 

kontroll över sin egen livssituation.  

 

Sjuksköterskan sociala kompentens har enligt oss varit en central del för det som definierats 

som ett gott bemötande. Individuellt bemötande, att skapa en relation, den kommunikativa 

förmågan samt det informativa bemötandet påverkas alla av sjuksköterskans sociala 

kompentens. Fosbinder (1994) styrker även detta då han beskriver att patienterna värderar 

sjuksköterskans sociala kompetens som en viktig faktor vid vårdandet. Patienter upplever att 

de får en starkare relation till de sjuksköterskor som lägger tid på att lära känna patienterna 

samt de som har en personlig touch på sitt sätt att vårda. Vårdsituationen blir lättare och mer 

avslappnad då de kan skapa en relation till sin sjuksköterska. Relationer skapas lättast då 

humor genomsyrar samtalen och det underlättar att ha gemensamma intressen, kultur eller 

bakgrund.  

 

Sjuksköterskans kommunikativa förmåga är något som patienterna värderade högt. Såväl den 
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verbala som den icke verbala kommunikationen visade sig ha betydelse för om sjuksköterskan 

upplevdes som genuin eller inte (McCabe, 2004). Av erfarenheter från vår VFU har vi märkt 

att vissa patienter kan vara mer eller mindre tystlåtna och vissa kan ha problem med såväl 

hörsel som tal. Vi anser därför att det är viktigt att förhålla sig till detta som sjuksköterska då 

kunskap om icke-verbal kommunikation är en förutsättning för att kunna tyda patientens 

önskemål. Vårt resultat visar också på att både verbal och ickeverbal kommunikation har stor 

betydelse för att kunna möta patienter på olika nivåer (McCabe, 2004). Detta stöds också av 

Wiman, Wikblad & Idvall (2006) som menar att den verbala kommunikationen är viktig. 

Patienterna i studien uttalar att de uppskattar sjuksköterskor som kan använda ett vardaglig 

och lättförståeligt språk och inte använda sig av fackspråk som de inte förstår sig på. Vi anser 

att genom att sjuksköterskan använder sig av ett språk som patienterna förstår förebyggs 

missförstånd mellan sjuksköterskan och patienten. Detta ger effektivisering av vården och vi 

anser att det också höjer vårdkvaliteten. 

  

Vårt resultat visar på att patienterna anser att en av förutsättningarna för ett gott bemötande är 

att känna sig tillräckligt informerade (Attree, 2001; Jangland et al., 2009). Genom att ge 

information och att patienten känner att vården är anpassad just till deras behov skapar det ett 

starkare självförtroende och en mindre osäkerhet hos patienten. Detta stärks även av Walker, 

Brooksby, McInerny & Taylor (1998) som menar att brist på information leder till rädsla, 

obehag och ångest hos patienterna. Att känna sig tillräckligt informerad ger även en 

upplevelse av att vara delaktig i sin vård vilket i sin tur ger självförtroende hos patienten 

(Attree, 2001; Jangland et al., 2009; Larsson et al., 2007; Schmidt, 2003). Då patienterna 

upplever trygghet i sin vårdsituation skapar det ett starkare självförtroende och patienten kan 

vara mer delaktig i sin vård genom att ställa frågor och delge önskemål (Gustafsson, 2004). 

Enligt Eide och Eide (2006) är tillräcklig information en förutsättning för att etablera trygghet 

hos patienten, vilket gynnar samarbetet mellan patient och sjuksköterska. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:732) är det sjuksköterskans skyldighet att informera patienten så 

att denne känner sig väl informerad. Vid brist på information upplever patienterna ovisshet 

och kan då välja att söka information på annat håll genom exempelvis böcker eller vänner 

(Walker et al., 1998).  Vi anser inte att detta gynnar ett gott bemötande då informationen inte 

är anpassade till den enskilda patientens behov. 

 

Resultatet visar tydligt på att patienterna värderar delaktighet högt,  vilket därför gör SAUK – 

modellen till en relevant modell att använda sig av i omvårdnadsarbetet. Då modellen är 
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inriktad på patientcentrerad omvårdnad och målet med modellen är att skapa trygghet, 

delaktighet och stärka patientens självkänsla genom bekräftelse gick den att applicera på vårt 

syfte och resultat. De begrepp som används i teorin var överensstämmande med de begrepp 

som återkommande definierades av patienterna som väsentliga i mötet med vården. Däremot 

indikerar resultatet på att alla SAUK – modellens faser inte behöver användas grundligt för att 

patienterna ska uppleva en starkare självkänsla och trygghet i sin vårdsituation då alla 

patienter har sina individuella förutsättningar. Så genom att använda SAUK – modellen har vi 

som sjuksköterskor ett verktyg för att förbättra omvårdnaden utifrån patientens perspektiv och 

behov. 

  

Förslag till fortsatt forskning  
 

I denna litteraturstudie har endast bemötande inom sluten somatisk vård belysts. Det hade 

därför varit intressant att se till studier med syfte att jämföra om patienternas upplevelse av 

bemötande från sjuksköterskan skiljer sig från att vårdas på sjukhus jämfört med vård i 

hemmet. Skiljer sig upplevelsen av bemötande vid en vanlig undersökning jämfört med att 

vårdas inne på en vårdavdelning? Det skulle även vara intressant med mer forskning som 

begränsat sitt urval till exempelvis genus, diagnos, ålder eller kultur. Vi anser att det skulle 

vara intressant med denna typ av studie därför att vi anser att ett gott bemötande ska finnas 

oavsett patientgrupp. Genom att kunna öka kunskapen hos sjuksköterskor kring ett gott 

bemötande blir detta i sin tur till gagn för patienten.  

 

 

SLUTSATS 
 

De flesta människor har eller kommer någon gång i livet att ha kontakt med vården. Patienten 

förväntar sig då ett gott bemötande från vårdpersonal vilket gör det viktig att sjuksköterskan 

reflekterar över hur hon kan möta och bekräfta patienten vid mötet. Våra upplevelser från 

tidigare VFU är att bemötandet har en stor inverkan på patienternas upplevelse av 

vårdtillfället.  Patienternas upplevelse av bemötandet påverkas redan vid första mötet med 

sjuksköterskan och kommer att bedömas under hela vårdtiden.  

Genom vårt resultat har vi dragit slutsatsen att upplevelsen av bemötande kan påverkas på 
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många olika sätt. När patienterna upplevde att vården var individuellt anpassad till den 

enskilda individen, att sjuksköterskan hade en god kommunikativ förmåga samt att 

patienterna kunde uppleva en relation till sin sjuksköterska bidrog det till att patienterna 

kunde uppleva ett gott bemötande. Sjuksköterskans bemötande värderas inte bara vid den 

enskilda patientens vård utan påverkas även då patienterna läser av bemötandet i den 

omgivande miljön. Det kan vara i samband med att en rumskamrat vårdas, likaväl som när 

sjuksköterskan pratar med övrig personal i korridoren. Vi hoppas att denna uppsats kan leda 

till att öka förståelsens hos sjuksköterskor kring hur mycket bemötandet påverkar patienten. 

Enligt oss är SAUK – modellen som användes som teoretisk referensram en bra modell för att 

kunna arbeta med bemötande i mötet med patienten.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Sökschema 
 
CINAHL  

Söknr. Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstract 

Urval Använda 

artiklar 

1. Patient 215753     

2. Encounter 2818     

3. Nursing care 17908     

4. Patient 

perspective 

422     

5.  Quality care 28663     

6. Nurse-patient 

relations 

7848     

7.  Nurse-patient 

communication  

 69 69 15 1 1 (Nr. 5) 

8.  Patient 

satisfaction 

14965     

9. 2 AND 3 103 103 23 0 0 

10. 2 AND 4 12 12 6 0 0 

11. 2 AND 5 150 150 30 1 1 (Nr. 9) 

12. 2 AND 8 111 111 16 1 1 (Nr. 2) 

13.  8 AND 3 798     

14. 8 AND 5 2234     

15. 13 AND 5 470     

16. 13 AND 6 99 99 25 4 4 (Nr. 1, 5 

6 & 7) 

17. 3 AND 4 24 24 8 2 2 (Nr. 4 & 

8) 

18.  11 AND 1 102 102 18 3 4 (Nr. 1,  

3,  5 & 6) 

19. 15 AND 6 76 76 21 3 3 (Nr. 1, 5, 

& 6)  
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PUBMED 

 

Söknr. Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstract 

Urval Använda 

artiklar 

1. Patient 1601739     

2. Encounter 15471     

3. Nursing care 135966     

4. Patient 

perspective 

15720     

5. Quality care 99754     

6. Nurse-patient 

relations 

10315     

7. Nurse-patient 

communication 

6430     

8. Patient 

satisfaction 

39985     

9. 2 AND 3 1223     

10. 2 AND 4 246     

11. 2 AND 5 809     

12. 2 AND 3 4798     

13. 8 AND 3 4798     

14. 8 AND 5 8171     

15. 14 AND 6 405     

16 15 AND 4 34 34 10 1 1 (Nr. 4) 

17. 3 AND 4 2042     

18. 17 AND 2 45 45 14 2 2 (Nr. 3 & 

9) 

19. 17 AND 6 458     

20. 19 AND 5 97 97 22 2 2 (Nr. 4 & 

5) 

21. 19 AND 7 132 132 20 2 2 (nr. 4 & 

5) 
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22. 19 AND 8 71 71 12 1 1 (Nr. 4) 
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Bilaga 2 – Modifierad checklista 
 
Originalversionen är tagen av Forsberg och Wengström (2008). Justeringar visas i röd färg. Ja 
och nej-frågor som besvarades med ”ja” gav 1 poäng och ”nej” eller ”vet ej” ger 0 poäng.  
 
 
Checklista för kvalitativa artiklar. 
 
 
A. Syftet med studien? Är syftet beskrivet?                                                           ( 1 poäng ) 
 
Vilken metod har använts? Är metoden beskriven?                                                 ( 1 poäng ) 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja / Nej                                                                                                                      ( 1 poäng ) 
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?                             ( 1 poäng ) 
(Inklusions- eller exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
Ja / Nej 
 
[Var genomfördes undersökningen?]            
 
Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?   ( 1 poäng ) 
 
Vilken urvalsmetod användes?   Finns det angivet?                                                 ( 1 poäng )     
 Strategiskt urval 
 Snöbollsurval 
 Teoretiskt urval 
 Ej angivet 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status, samt annan relevant demografisk 
bakgrund). Är undersökningsgruppen beskriven?                                                    ( 1 poäng ) 
 
Är undersökningsgruppen lämplig?                                                                          ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Ja / Nej                                                                                       ( 1 poäng ) 
Beskriv: 
 
Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor används etc.)? ( 1 poäng ) 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
Ostruktuerade intervjuver, halvstrukturerande intervjuver, fokusgrupper, observationer, video-
/bandinspelningar, skrivna texter eller anteckningar. Finns det beskrivet?             ( 1 poäng ) 
 
Är data sytematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?                       ( 1 poäng )   
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D. Dataanalys 
 
[Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?] 
 
[Ange om  
 Teman är utvecklade som begrepp 
 Det finns episodiskt presenterade citat 
 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
 Svaren är kodade] 
Finns begrepp, teman och kategorier beskrivna? Finns citat presenterade? Är svaren kodade?                                                                                                                
( 3 poäng ) 
 
Resultatbeskrivning: 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja / Nej                                                                                                                      ( 1 poäng ) 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?                                                             ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?                  ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja / Nej  Kan vi följa forskningsprocessen genom beskriven metod?                      ( 1 poäng ) 
  
[Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?] 
Ja / Nej 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 
orginaldata, sumering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja / Nej                                                                                                                     ( 1 poäng ) 
 
E. Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?                       ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat?                                                             ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Har resultaten klinisk relevans?                                                                              ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Diskuteras metodlogiska brister och risk för bias?                                                  ( 1 poäng ) 
Ja / Nej 
 
Finns risk för bias?                                                                                         ( Nej = 1 poäng ) 
Ja / Nej  
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Vilken slutsats drar författaren? Är det tydligt beskrivet?                                       ( 1 poäng ) 
 
[Håller du med om slutsaserna?] 
Ja / Nej 
[Om nej, varför inte?] 
Besvaras syftet?                                                                                                       ( 1 poäng ) 
 
Ska artikeln inkluderas? 
Ja / Nej                                                                                                                    ( 1 poäng ) 
 
 
Max poäng: 28 poäng 
 
Hög kvalité: 22-28 poäng 
Medel kvalité: 15-21 poäng 
Låg kvalité: 0-14 poäng 
 
Källa: Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2003). Att göra systematiska 
litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 1. utg. 
Stockholm: Natur och kultur 
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Bilaga 3 – Modifierad Checklista  

 

Originalversionen är tagen av Forsberg och Wengström (2008). Justeringar visas i röd färg. Ja 

och nej-frågor som besvarades med ”ja” gav 1 poäng och ”nej” eller ”vet ej” ger 0 poäng. 
 
Checklista för kvantiativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier) 
 
Syftet med studien? Är syftet tydligt beskrivet?                                                         ( 1 poäng ) 
  
Är frågeställnigarna tydligt beskrivna? 
Ja/Nej 
 
Är designen lämplig utifrån syftet?                                                                             ( 1 poäng ) 
Ja/Nej 
 
Vilka är Inklusionskriterierna?  
Vilka är exklusionskriterierna?  
Finns inklusions- eller exklusionskriterier beskrivna?                                               ( 1 poäng ) 
 
Är undersökningsgruppen representativ?                                                                    (1 poäng ) 
Ja/ Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? Tydligt beskrivet?                                               ( 1 poäng ) 
   
Vilket antal deltagare inkluderas i undersökningen? Tydligt beskrivet?                    ( 1 poäng ) 
 
Är powerberäkning gjord?                                                
Ja/Nej   
 
 
Vilka mätmetoder användes? Finns beskrivna mätmetoder?                                      ( 1 poäng ) 
 
Var reliabiliteten beräknad?                                                                                         ( 1 poäng ) 
Ja/Nej 
 
Var validiteten diskuterad?                                                                                          ( 1 poäng ) 
Ja/Nej  
 
Hur stort var bortfallet? Finns det beskrivet?                                                              ( 1 poäng ) 
 
Fanns en bortfallsanalys?                                                                                             ( 1 poäng ) 
Ja/Nej                
 
Vilka var huvudresultaten? Tydligt beskrivet?                                                           ( 1 poäng ) 
 
Vilka slutsatser drar författaren? Tydligt beskrivet?                                                   ( 1 poäng ) 
 
Kan resultatet generaliseras till en annan population?                                                ( 1 poäng ) 
Ja/Nej 
 
Kan resultatet ha klinisk betydelse?                                                                           ( 1 poäng ) 
Ja/Nej     
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Ska artikeln inkluderas?                                                                                          ( 1 poäng ) 
Ja/Nej 
 
 
 
Max poäng: 16 poäng 
 
Hög kvalité: 12-16 poäng 
Medel kvalité: 8-12 poäng 
Låg kvalité: 0-8 poäng 
 
Källa: Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2003). Att göra systematiska 
litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 1. utg. 
Stockholm: Natur och kultur 
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 Bilaga 4 – Artikelmatris 

 Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Författare: Attree, M. 
Titel:  Patient´s and 
relatives experience and 
perspectives of good and 
not so good quality care 
Tidskrift: Journal of 
advanced Nursing 
Årtal: 2001 
Land: England  

Syftet är att undersöka 
patienters och 
närståendes uppfattning 
om kvalité i vården samt 
identifiera 
nyckelkriterium som 
används för att utvärdera 
kvalité i vården genom 
att beskriva aktuella 
erfarenheter i vården 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in. Deltagarna valdes 
utifrån ändamålsenligt 
urval. 

”Good quality care” 
karaktäriserades som 
individualiserad, 
patientfokuserad och 
relaterad till behov. Vård 
beskriven som ”Not so 
good” var vård som 
endast går på rutin, utan 
tanke på behov och där 
vårdpersonalen var 
distanserad och inte 
involverade patienterna  

Hög (22 poäng) 

2. Författare: Eriksson, 
U. & Svedlund, M. 
Titel: Struggling for 
confirmation – patients 
experience of 
dissatisfaction with 
hospital care 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

Syftet är att belysa 
patienters upplevelse av 
missnöje med somatiskt 
vård.  

Kvalitativ metod. 
Narrativa intervjuer med 
öppna frågor och 
individuella följdfrågor 
baserade på en 
intervjuguide. 

Resultaten visade 
patienters strävan efter 
att bli bekräftad, känslan 
av att inte bli betrodd i 
sjukvården och vad 
patienterna blivit tvungna 
att offra på grund av 
bristen på behandling. En 
känsla av att vara en 
”jobbig” patient uppkom 
också. Resultaten visade 
även på bra bemötande, 
bekräftande vårdgivare 
och hopp, en vilja att gå 
vidare i livet. 

Hög (26 poäng) 

3. Författare: Jangland, 
E., Gunningberg, L., & 
Carlsson, M. 
Titel: Patients´ and 
relatives´ complaints 
about encounters and 
communication in health 
care: Evidence for 
quality improvement. 
Tidskrift: Patient 
Education and 
Counseling 
Årtal: 2009 
Land: Sverige 

Att beskriva patienters 
och närståendes klagomål 
till den lokala 
"patientnämnden" om 
bemötande och 
kommunikation i vården. 

Kvalitativ metod. 105 
klagomål kring 
bemötande och 
kommunikation hos den 
lokala "patientnämnden" 
analyserades utifrån 
innehållsanalys.   
 

Resultaten analyserades 
till tre huvudkategorier 
"att inte få information 
eller ges möjlighet till 
delaktighet", "inte bli 
bemött på ett 
professionellt sätt" och 
"att inte få vård eller 
praktiskt stöd". 
Otillräcklig information, 
otillräcklig respekt och 
otillräcklig empati 
beskrevs som de 
vanligaste orsakerna till 
ett negativ professionellt 
bemötande. 

Hög (27 poäng) 

4. Författare:  Larsson, 
I. E., Sahlsten, M. J. M., 
Sjöström, B., 
Lindencrona, C., S., C. & 
Plos, K., A., E.  
Titel:  Patient 
participation in nursing 
care from a patient 
perspective: A Grounded 
Theory Study.  
Tidskrift: 
Scandinavian journal 
of caring sciences 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

Syftet är att utforska 
innebörden av 
patientdeltagande i 
omvårdnad utifrån ett 
patientperspektiv.  

Intervjuer i 
fokusgrupper. 
Grounded Theory.  

.Patienterna betonade 
vikten av att samarbeta 
för att förbättra 
patientdelaktighet. 
Huvudkategorin ”insikt 
genom övervägande” 
genererades utifrån fyra 
sammanhängande 
kategorier: ”Obliging 
atmosphere”, ”Emotional 
response”, 
”concordance” och 
”Rights”. 

Hög (25 poäng) 
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5. Författare: McCabe, 
C.  
Titel: Nurse-Patient 
communication: an 
exploration of patients 
experience 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing Årtal: 
2004 
Land: Irland 

Syftet är att utforska och 
skapa påståenden 
relaterade till patienters 
erfarenheter om hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar med 
patienter 

Kvalitativt perspektiv 
med en hermeneutisk 
fenomenologisk ansats. 
Ändamålsenligt urval har 
gjorts. Åtta patienter 
intervjuades. 

Fyra teman uppstod, 
”brist på 
kommunikation”, 
”närvarande”, ”empati” 
och ”vänliga 
sjuksköterskor”. Studien 
visade att sjuksköterskor 
kan kommunicera bra 
med patienter så länge de 
använder en ansats som 
är patientcentrerad.  

Hög (25 poäng) 

6. Författare: 
Merkouris, A., 
Papathanassoglou, E., & 
Lemonidou, C.  
Titel: Evaluation of 
patient satisfaction with 
nursing care: quantitative 
or qualitative approach? 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies. Årtal: 2003  
Land: Grekland. 

Syftet är att utifrån en 
kvalitativ och kvantitativ 
utvärdering åstadkomma 
ett resultat kring 
patientens tillfredställelse 
med sjuksköterskans 
omvårdnad, som i sin tur 
kan tillämpas inom 
vården. 

Kvalitativ & kvantitativ 
metod.  Patienterna fick 
först svara på enkätfrågor 
med en fyrgradig 
Likertskala. Därefter en 
semistrukturerad intervju 
med öppna frågor som 
baserades på 
enkätfrågorna. 
Kvantitativ data 
analyserades med SPSS-
Statistikcal Package for 
Social Science software 
(version 10.0). Kvalitativ 
data analyserades med en 
innehållsanalys med en 
fenomenologisk 
inriktning. 

Kvantitativ data: Högst 
betyg var relaterat till 
tekniska aspekter på 
vården samt till 
sjuksköterskors respons 
på patienters krav 
medans till exempel 
utbildning av patienterna 
skattades som lägst 
tillfredställande. 
Kvalitativ data: 
Uppfattningen om 
sjuksköterskor som svaga 
för organisatoriska 
begräsningar låg till 
grund för patienters 
klagan/missnöje med 
vården.  

Artikeln är granskad 
både utifrån kvalitativ 
checklista och utifrån 
kvantitativ checklista. 
 
Kvalitativ: Medel (21 
poäng) 
 
Kvantitativ: Hög (14 
poäng) 
 

7. Författare: Schmidt, 
L. A.  
Titel: Patients` 
perceptions of nursing 
care in the hospital 
setting 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2003 
Land: USA  

Syftet är att upptäcka 
patienternas upplevelse 
av omvårdnaden 
de får på sjukhus. 
 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Intervjuer med åtta 
nyligen utskrivna 
patienter från sjukhus i 
USA. Alla med 
somatiska sjukdomar. 

Fyra kategorier bildades: 
att se den enskilda 
individen, 
att förklara, 
reagera/svara på 
patientens önskningar 
eller symptom,  
övervaka/ se efter 
patienten. 

Hög (27 poäng) 

8Författare: von Essen, 
L. & Sjödén, P-O. 
. Titel: The importance 
of nurse caring behaviors 
as perceived by Swedish 
hospital patients and 
nursing staff 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 

Syftet är att identifiera 
patienters och 
vårdpersonals 
uppfattningar av 
betydelsefulla 
omvårdnadsbeteenden.. 
 

En fenomenologisk 
studie som baserats på 
CARE- Q – modellen. 
Studiedeltagarna, 
vårdpersonal och 
patienter, fick dela in ett 
antal påståenden om 
sjusköterskans beteende i 
viktiga och mindre 
viktiga. Resultaten 
jämfördes sedan med 
korrelations tester mellan 
de två grupperna. 

Resultaten visade på 
skillnader i hur de två 
grupperna rankade 
påståendena. Medicinsk 
kunskap, känslomässig 
samverkan, 
kommunikation och 
lyssna på patienten 
raknades högt. 

Hög (23 poäng) 
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9. Författare: Wiman, 
E., Wikblad,. & Idvall, E. 
Titel: Trauma patients´ 
encounters with the team 
in the emergency 
department – A 
qualitative study. 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Stusies. 
Årtal: 2006 
Land: Sverige   
 
 
 
 
 
 

Att utforska 
traumapatienters 
uppfattningar av 
traumateamets 
bemötande. 

Kvalitativ induktiv 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant 
och analyserades enligt 
kontextuell analys. 

Resulterade i tre 
huvudkategorier: att veta 
hur, kommunikation och 
engagemang. Flexibilitet 
mellan fysisk och 
psykosocial vård 
önskades. 

Hög (26 poäng) 


