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Sammanfattning 
 
Bakgrund: För att patienten ska uppleva att den blir respektfullt bemött av 
sin behandlande sjuksköterska, bör sjuksköterskan uppträda med en 
kommunikation som innehåller både ord och ett kroppsspråk som signalerar 
ett artigt, intresserat och trevligt sätt gentemot patienten. Då får patienten en 
känsla av sammanhang som i sin tur leder till befrämjande av hälsa och 
själslig tillfredställelse. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det viktigt att 
sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bryr sig om patientens lidande och ser 
patienten för den han är. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie 
är att belysa hur patienter upplever bemötande i primärvården. Metod: 
Studien är en systematisk litteraturstudie, där sökningarna gjordes i två olika 
databaser Cinahl och PubMed. Resultatet av sökningarna resulterade i sex 
kvalitativa och två kvantitativa artiklar som i sin tur analyserades och 
kvalitetsgranskades. Resultat: Resultatet visar att patienterna upplevde ett 
gott bemötande om sjuksköterskan presenterar sig, informerar, är tydlig i sin 
kommunikation, samt är närvarande, lyssnar och ser varje patient som en 
unik person. Patienterna känner sig då trygga och lugna i den vårdande 
behandlingen. Slutsats: Slutsatsen är att varje patient anser att ett gott 
bemötande är av stor betydelse i en vårdsituation. Att de ska ses som unika 
och bli behandlande utifrån sina personliga behov och önskemål. Ett gott 
bemötande skapar delaktighet, trygghet och stärker då patientens 
självförtroende. 
 
 
 
 
Nyckelord: Patient, Bemötande, Kommunikation, Sjuksköterska, och 
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INLEDNING 
 
Primärvården i Kalmar läns landsting tog år 2009 fram förhållningsstrategier, hur personal ska 

bete sig gentemot patienter de möter i sitt arbete inom primärvården. Målsättningen är, att 

varje patient som möter personal som är anställd inom Kalmar läns landsting, ska känna att de 

får ett gott bemötande. Samtidigt är det av stor vikt att patienten tar ett eget ansvar när det 

gäller bemötande och kommunikation i vården. 

I sitt arbete träffar sjuksköterskan många patienter med olika behov och förväntningar om vård 

och behandling. Patienten träffar ett fåtal vårdgivare i primärvården. Det är av stor vikt att det 

skapas ett unikt möte i kommunikation och bemötande mellan sjuksköterska och patient. I vårt 

arbete som sjuksköterskor är vår erfarenhet att det finns bristande kunskaper i bemötande och 

kommunikation gentemot patienter i det vårdande mötet. Det väckte vår nyfikenhet att ta reda 

på vad ett gott bemötande innebär för patienten. Därför valde vi att göra en systematisk 

litteraturstudie i ämnet bemötande. 

 

BAKGRUND 
 
Bemötande 
 
Synonymer till ordet bemötande är mottagande, uppträdande, behandling, replik och svar. Om 

det ska bli ett gott och respektfullt bemötande handlar det om på vilket sätt sjuksköterskan 

möter patienten, har förmågan att beröra, hantera och ta i patienten. Bemötande handlar även 

om attityd, kroppsspråk, röstens tonfall, hur samtalet utförs och genomförs eller svar på en 

replik (Fossum, 2007). Statens offentliga utredningar (1997) beskriver bemötande med 

följande ord ” I dagligt tal är bemötande ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig 

mot någon annan person. Det är ett mellanmänskligt samspel som handlar om den inställning 

som personer har till varandra och hur denna visar sig i ord, gester och handlingar” (SOU 

1997:51 s 53). 

 

För att det ska bli ett gott och respektfullt bemötande, betyder det också att sjuksköterskan bör 

bemöta patienten med ett verbalt och kroppsligt språk som signalerar artighet, intresse och ett 

trevligt sätt gentemot patienten. Patienten påverkas även av hur närvarande, fokuserad och 

intresserad sjuksköterskan är i det vårdande mötet (Fossum, 2007).  

Det är viktigt med ögonkontakt, att sitta eller stå i samma nivå som patienten (Fossum, 2007) 

och inte på något sätt visa sig överlägsen, då först kan ett bra bemötande existera (Dahlberg, 
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Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Om patienten ska uppleva att mötet är fritt 

från missförstånd, är det viktigt att patienten blir bemött med förståelse. Likaså är det viktigt 

att sjuksköterskan ger sig tid att se och lyssna på patienten, samt att visa respekt, så att 

patienten får tid att förstå och bearbeta informationen som ges från sjuksköterskan (Fossum, 

2007). När patienter i det vårdande mötet blir korrekt bemötta, beror det oftast på att 

sjuksköterskan har en bra arbetssituation, mår själv bra och kan då göra rätt bedömningar 

utifrån sin professionella kompetens. 

 

Med ett patientperspektiv menas att patienten ska ses som en expert på sin egen hälsosituation. 

Det betyder att patienten är den som vet mest om sitt eget liv. För att patienten i den vårdande 

situationen ska känna välbefinnande, är det viktigt att sjuksköterskan visar en närvaro och 

öppenhet i mötet, så att patienten känner sig respekterad. I ett vårdvetenskapligt perspektiv, är 

det viktigt att sjuksköterskan förklarar varför vissa åtgärder behöver utföras, även om det för 

patienten kan upplevas obehagligt, men är lättare att genomlida om patienten förstår varför 

(Dahlberg et al., 2003). Om patienten får känna sig bekräftad i vården, upplever patienten sig 

som en unik och viktig person och kan då först slappna av i det vårdande mötet med 

sjuksköterskan (Dahlberg et al., 2003; Antonovsky, 2005; Gustafsson, 2004). Om 

sjuksköterskan hela tiden respekterar patientperspektivet med att förklara den medicinska 

betydelsen av att undersökningar måste göras, så har sjuksköterskan förankrat patientens 

integritet (Dahlberg et al., 2003). När patienten upplever en känsla av sammanhang (KASAM) 

i det vårdandet mötet, angående sitt hälsotillstånd, har sjuksköterskan uppnått de tre 

grundbegreppen till KASAM (känslan av sammanhang) begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det leder till befrämjande av hälsa och själslig tillfredställelse (Antonovsky, 

2005). 

 

Det goda mötet 
 
Känslan av att få ett gott bemötande av en annan person är att få en känsla av att vara värdefull 

och bekräftad. Det ger livet en meningsfullhet och ett värde, det är det goda mötet (Ezra, 

2010). Det goda mötet handlar om hur det är att möta en annan människa, beteende och hur 

kroppsspråket är i mötet. Med vilken blick man ser den andra människan och vad som sägs,  

vad som händer och hur man berör varandra i mötet. Det är det som är kärnan i bemötandet. 

Det kan räcka med att två blickar möts för att det ska upplevas som ett gott möte. Det är i 

mötet mellan människor som det avgörs om det blir ett gott eller dåligt möte.  



 

3 

Alla människor behöver känna att de är älskade, bekräftade och sedda (Ezra, 2010). I hjärnan 

finns speciella nervceller som benämns som spegelneuron. De speglar känsloläget och ger en 

omedveten spontan information, om vilken avsikt en människa har. Vid varje möte med en 

annan människa, reflekterar spegelneuronerna den andra människans sinnesstämning och 

smittar av den andres känslor i mötet. Det innebär att när spegelneuronerna i hjärnan aktiveras, 

härmas omedvetet samma beteende som den person man möter. Det har visat sig att man delar 

varandras liv betydligt mer intimt med hjälp av de funktioner som spegelneuronerna har (Ezra, 

2010). 

 

Tillit  
 
Ett gott möte byggs bland annat på tillit. När ett möte går snett mellan människor kan det 

handla om ouppfyllda förväntningar, svikna löften och misstro som i sin tur leder till minskad 

tillit. Om patienten känner misstro till sin behandlande sjuksköterska är det stor risk att 

sjuksköterskans medicinska rådgivning inte har den tilltänkta effekten. Det kan då få stora 

konsekvenser och leda till försämring av patientens hälsotillstånd. När ett bemötande går snett 

mellan patient och sjuksköterska beror det på att patienten inte känner sig trygg, känner 

avsaknad av tillit och risken är stor att missförstånd sker som i sin tur leder till att patienten 

skickar en anmälan till patientnämnden. Om något skulle gå snett och fel i vården behöver det 

inte leda till någon anmälan om patienten känner sig trygg och har tillit till sin behandlande 

sjuksköterska. Patienten skulle känna sig ledsen och besviken, men då vårdgivaren inte 

överger patienten känner sig denne ändå trygg och relationen kommer att behållas. När en 

patient känner sig väl bemött handlar det oftast om att patientens förväntningar har uppfyllts 

(Ezra, 2010). 

 

Misslyckat möte 
 
Människor möter inte alltid varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Individen behöver inte 

vara speciellt gammal innan den livserfarenheten har bekräftats (Birkler, 2007). Om patienter 

upplever att de blir kränkta i det vårdande mötet, kan det förändra patientens människosyn.  

 

Patientens tillit och uppfattning till vårdpersonal kan försämras. I framtiden kan patienten 

utveckla en misstänksamhet och misstro gentemot vårdpersonal om patienten har blivit utsatt 

för en kränkande eller nervärderande behandling (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & 
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Wikander, 2001). Känslan av att inte känna bekräftelse i mötet skapar rädsla, ångest och skam. 

Patienten känner sig obetydlig och upplever sig själv som en börda för sjuksköterskan 

(Dahlberg et al., 2003). 

 
Kommunikation 
 
Kommunikation börjar redan i fosterlivet, där fostret blir medveten om sin mors röst. När 

barnet är fött känner barnet igen sin moders röst som ger trygghet och tröst. Kommunikation 

kommer från det latinska ordet ”communicare”. Det betyder stå i förbindelse med, meddela 

och gemensamhet. Det är viktigt med en bra kommunikation för att få en bra relation och 

kontakt med varandra. Vi känner oss sedda, förstådda och får en känsla av att få respekt. 

(Isgren, Lyckander & Strömberg, 2002). Det finns en skillnad mellan de olika åldersgrupperna 

och beroende på om det är män eller kvinnor som kommunicerar. Kommunikationen skiljer 

sig även mellan traditioner och kulturer. Det är bara människor som kommunicerar med ord i 

sitt språk och därför är språket ett unikt redskap för att förstå varandra. 75 % av all 

kommunikation sker med kroppsspråket (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2002). Människan 

kommunicerar inte bara enbart med talet utan också med syn, hörsel, känsel och doft (King, 

1981). Det är tonfallets nyans, gester, ansiktsuttryck och hur vi möter varandra med blickar 

som tillsammans skapar vårt möte. Vi signalerar budskap till omgivningen både medvetet och 

omedvetet. Ibland har patienter svårt att med ord förklara hur de egentligen känner, men 

kroppsspråket ljuger inte, utan förmedlar attityd och känslor i mötet (Isgren, Lyckander & 

Strömberg, 2002). 

 

Mänskliga relationer upprätthålls och utvecklas genom kommunikation och är en 

grundläggande process i samhället. Språket ses som ett verktyg för att kommunicera med 

varandra. Kommunikation är ett sätt att överföra information mellan två individer, antingen 

genom direkt kontakt öga mot öga eller genom telefon, data, internet eller skrivna ord. Det är 

viktigt att sjuksköterskan i sitt möte med patienten förstår hur betydelsefull kommunikationen 

är (King, 1981). Om mötet mellan människor ska ske med en god kommunikation, betyder det 

att besitta en empatisk förmåga för att kunna läsa av andra människors kroppsspråk. Det är det  

språk som är ordlöst och alltid förekommer människor emellan. I god kommunikation 

anstränger vi oss att vara tydliga (Ezra, 2010). Tankar och känslor används när vi pratar och  

lyssnar, för att förstå och tolka den andra personen i mötet. Är man då i stället frånvarande i 

sina egna tankar och O-fokuserad när samtalet ska genomföras blir det ingen bra 
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kommunikation för den person man kommunicerar med (Ezra, 2010). I ett antal studier visar 

det sig att kommunikation och bemötande skiljer sig beroende på om patienten eller 

sjuksköterskan är av manligt eller kvinnligt kön (Friberg & Öhlén 2009). 

 

Professionell kommunikation 
 
Ordet ”profession” kommer av det latinska ordet professio som betyder yrke. 

Det finns en skillnad på vardaglig kommunikation och den professionella kommunikationen 

på arbetet, då sjuksköterskan i sin yrkesroll inte kommunicerar på samma sätt som i 

privatlivet. Den yrkesmässiga omvårdnadskommunikationen definieras av Eide & Eide som 

att vara hjälpande till andra (Eide & Eide, 2009). 

 

Språkets betydelse 
 
När sjuksköterskan möter patienter från andra kulturer är det viktigt att förstå och respektera 

den andra personens livsbakgrund. För att kommunikationen ska bli meningsfull bör 

sjuksköterskan ge sig tid att förstå den andres tankar och livserfarenheter, för att undvika 

språkliga missförstånd (Fossum, 2007). 

 

En meningsfylld kommunikation innebär att förstå språket. Genom språket förmedlas bland 

annat känslor och upplevelser beroende på hur uttrycksfulla orden är. Om sjuksköterskan och 

patienten inte har förståelse för varandras språk, leder det till att kommunikationen blir 

begränsad. Olika språk ger olika begränsningar och möjligheter. Det är ibland svårt att 

översätta den exakta betydelsen av ett ord till de olika språken. Samma ord i ett språk, kan få 

en helt annan innebörd och betydelse hos mottagaren. Det är svårt ord för ord att få den rätta 

översättningen (Fossum, 2007). Med språket kan minnen, upplevelser och erfarenheter  

beskrivas. Orden i språken kan ha olika betydelse i olika sociala grupper. Ett ord i språket 

betyder en sak för en professionell utövare, medan det betyder något helt annat för en lekman.  

 

Det kan vara svårt att med ord beskriva känslor så som, ilska, rädsla, ångest, trötthet eller 

svaghet. Känslouttryck behöver långa förklaringar för att förmedla den rätta känslan (Fossum, 

2007). 
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Etik  
 
Syftet i den etiska koden ICN för sjuksköterskor är ”Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa samt att lindra lidande”. En bra professionell kommunikation kan främja 

detta (ICN, 2006). Regeringens formulering av ett gott bemötande, beskriver 

människovärdesprincipen i den etiska grundformens proposition 1996/1197:60 om hälso- och 

sjukvårdens olika prioriteringar ”att respektera någons människovärde innebär att man alltid 

och under alla förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte 

i egenskap av det hon har eller gör. Människovärdet innebär att alla människor har vissa 

fundamentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett värdigt liv) som ska 

respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan.” Ur den etiska 

plattformens humanistiska människosyn, finns det möjligheter att ett gott bemötande utvecklas 

om man respekterar patientens värdighet, integritet, trygghet och respekt för patientens 

självbestämmande (SOU 1997:51 s 53). 

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
 
För yrken inom hälso- och sjukvård finns det rekommendationer beskrivet i en 

kompetensbeskrivning angående förhållningssätt, kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet. 

Socialstyrelsens dokument angående förhållningssätt avser den grundinställning eller attityd, 

som är kärnan i bemötande eller hur sjuksköterskan hanterar olika situationer och uppgifter. 

Oavsett vårdform eller verksamhetsområde ska sjuksköterskans arbete genomsyras av ett 

etiskt förhållningssätt och grundas på erfarenhet samt att riktlinjer och gällande författningar 

ska följas (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Patientnämnden 
 
Patientnämnden är en opartisk och fristående instans som ska finnas i varje landsting. Dit kan 

personal, anhöriga och patienter vända sig till om det uppstår problem i vården.  

Senaste årsrapporten från patientnämnden visar att anmälningar från patienter angående 

klagomål om otrevligt och nonchalant bemötande, samt brist på empatisk förmåga, har 

minskat i primärvården. När arbetsplatserna tar del av de olika anmälningsärendena lyfter man 

frågan i de olika personalkategorierna och utbildning av vårdpersonal i ämnet bemötande 

verkställs inom primärvården (Stockholm läns landsting 2010). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
 
Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som har inriktat sig på det mellanmänskliga 

synsättet. Det innebär att sjuksköterskan först måste förstå vad som händer i mötet mellan 

patient och sjuksköterska. De viktigaste begreppen i teorin är människan, kommunikationen, 

mening med livet, lidande och mänskliga relationer. Teorin grundar sig på att den mänskliga 

individen är en alldeles speciell, unik person, som inte går att byta ut och som bara lever en 

enda gång på jorden. Sjukdomserfarenheter och lidande kan upplevas olika från individ till 

individ. Det mänskliga lidande är enligt Travelbee ett grundläggande mänskligt fenomen. I 

omvårdnadsarbetet är det viktigt att sjuksköterskan bryr sig om och förstår patientens lidande 

(Kirkevold, 2009). 

 

I relationer mellan människor anser Travelbee att målet uppnås när man har gått igenom de 

fem interaktionsfaserna, ”Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse och kontakt” (Kirkevold, 2009). När två individer möter varandra för 

första gången finns det förutfattade meningar om den andre (Birkler, 2007).  Därför är det 

viktigt att vårdpersonalen inte bildar sig en fel uppfattning i förhand, utan ska se patienten som 

en unik person. För att sjuksköterskan ska kunna förstå patienten som en individ är det viktigt 

att först förstå patientens situation och upplevelser, så att sjuksköterskan inte drar paralleller 

med andra patienter sjuksköterskan tidigare har mött i sitt vårdande (Kirkevold, 2009).  

 

Kommunikationen är enligt Travelbee det viktigaste redskapet mellan patient och 

sjuksköterska. I kommunikationen förmedlar patient och sjuksköterska sina känslor och 

tankar. Om målet för omvårdnaden ska uppnås måste kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska fungera för att sjuksköterskan ska få en förståelse för patientens upplevelser,  

erfarenheter och lidande för sin sjukdom. Det är via kommunikationen som patient och 

sjuksköterska förstår varandra och det är först då i kommunikationen som en mellan mänsklig 

relation kan etableras med den sjuka patienten. När två människor möts pågår ständigt en 

språklig och icke språklig kommunikation. Om sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose 

patientens behov, så har kommunikationen nått sitt syfte. Det är viktigt att sjuksköterskan 

behärskar kommunikationens teknik och finesser så som att känna av den rätta stämningen, ha 

fingertoppskänsla och ödmjukhet i relationen med patienten. Om mötet mellan patient och 
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sjuksköterska störs eller sjuksköterskan inte har en förmåga att förstå och se patienten som en 

unik individ, kommer sjuksköterskan att missa viktig information som patienten förmedlar i 

sitt tal och kroppsspråk (Kirkevold, 2009). 

  

SAUK-modellen 
 
SAUK – modellen utvecklades när patienterna berättade att de inte alltid fick ett bekräftande 

möte i omvårdnaden med sin behandlande sjuksköterska. Därför utformade Gustafsson (2004) 

SAUK - modellen när hon i början av sin avhandling intervjuade patienter. Det kom fram 

under intervjutillfällena att patienterna upplevde sig dåligt bemötta, kränkta, blev inte alltid 

sedda, de kände sig nonchalerade och deras problem togs inte på allvar i mötet med 

sjuksköterskan. I samband med att SAUK - modellen togs fram, fick sjuksköterskorna ett 

verktyg att jobba efter hur de ska bete sig i den bekräftande omvårdnaden. Bokstäverna i 

SAUK – modellen har följande betydelse, (S) står för intresse och sympati, (A) står för 

respekt, accepterande och dialog, (U) står för förståelse som upplevelsemässig innerbörd och 

(K) står för kunskap och kompetens (Gustafsson, 2004). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Kommunikation och bemötande är kärnan i alla interpersonella möten, men det är särskilt 

viktigt mellan sjuksköterskan och patienten. Det har visat sig att patienter skickar anmälningar 

till patientnämnden då de blivit dåligt bemötta. Det är viktigt för sjuksköterskan att få en insikt 

i hur patienter upplever sin situation i en främmande och skrämmande miljö. Det behövs mer 

kunskap om bemötande i primärvården. Därför kommer följande studie att belysa patienters 

upplevelse av bemötande i primärvården. Det ökar kunskapen hos sjuksköterskor om hur 

patienter vill bli bemötta.  

 

SYFTET 
 
Syftet är att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande i primärvården. 
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METOD 
 
Inom medicin och omvårdnad bedrivs alltmer forskning och utveckling. Det är svårt för den 

enskilda sjuksköterskan att snabbt hitta rätt kunskap inom sitt ämnesområde i det ökade 

publiceringsflödet av vetenskapliga artiklar. Det kan vara till stor hjälp om de vetenskapliga 

artiklarna är systematiskt kategoriserade. Det finns olika metoder att använda för att få fram 

relevant kunskap: allmän litteraturstudie (overview), begreppsanalys (concept analysis) och 

systematisk litteraturstudie (systematic review) enligt Forsberg & Wengström (2008). Vi valde 

det senare alternativet till denna studie. För att få fram fakta som uppfyller studiens syfte 

samlades och söktes vetenskapliga artiklar av god kvalitet. I föreliggande studie kommer vi 

därefter att värdera och kritiskt granska de forskningsresultat som presenteras inom området 

bemötande. För att det ska vara en systematisk litteraturstudie, ska frågeställningarna vara 

klart formulerade. Frågeställningen som vi utgick ifrån var hur patienter upplever 

sjuksköterskans bemötande i primärvården (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Inklusions- och Exklusionskriterier 
 
Vid databassökningen inkluderades enbart vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed och 

uppfyllde studiens syfte och problemformulering. Kvalitativa och kvantitativa artiklar av god 

kvalitet inkluderades i denna studie. Vid databasökningen får de vetenskapliga artiklarna inte 

vara äldre än fem - åtta år. Samtidigt exkluderades vetenskapliga artiklar som var skrivna på 

andra språk än det engelska språket samt kvinnor och män under 19 år. Dessutom 

exkluderades studier som var utförda inom andra områden än primärvård. 

Ett etiskt hänsynstagande har bejakats i samband med de urval av vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för den kvalitativa forskningen. 

 

Datainsamling  
 
Det är viktigt redan från början att göra en ordentlig litteratursökning och dokumentera varje 

steg hur man går till väga. Informationsökningen är den process som är direkt avgörande för 

hur slutresultatet kommer att presenteras enligt Friberg (2006). 

Sökningen började med en inledande litteratursökning för att få ett grepp över det 

ämnesområde som ligger till grund för litteraturstudie enligt Östlund (2006). När 

ämnesområdet tillräckligt hade avgränsats började nästa fas, den egentliga litteratursökningen. 
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Systematiska litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed under perioden 

september – oktober 2012. Vi valde följande databaser för att de uppfyller kriterierna i 

området omvårdnad inom hälso- och sjukvård enligt Forsberg & Wengström (2008). För att få 

tips och idéer så har vi gjort manuella sökningar utifrån litteratur översikternas referenslistor, 

artiklar, böcker och tidskrifter enligt Friberg (2006) och Granskär & Höglund-Nielsen (2008). 

 

Databassökning 
 
I databassökningen togs följande nyckelord fram ”patient”, ”bemötande”, ”kommunikation”, 

”sjuksköterska”, och ”primärvård”. Sökorden översattes till engelska med hjälp av Mesh-

databasen (ämnesordlista, som beskriver de olika ämnesdokumenten). Enligt Mesh blev det 

följande översättningar till engelska ”patient”, ”treatment”, ”communikation”, ”nurse”, och 

”primary health care”. Vi begränsade sökningarna genom att använda oss av peer-reviewed i 

Cinahl och Academic Journals i PubMed. För att söka bredare eller ta bort vissa sökord 

använde vi oss av en teknik som heter Booleska sökoperatorer, orden AND, NOT och OR 

användes för att smalna av, utöka och begränsa. Vi prövade med att söka med trunkering för 

att få med alla ordens böjningsformer exempel sjuksköterska, sjuksköterskan och 

sjuksköterskor, men upptäckte att det inte tillförde mer material till studien enligt Friberg 

(2006). Forsberg och Wengström (2008) anser att de artiklar som skall användas i en 

litteraturstudie ska utgå från senaste publicerade forskningen och ska inte vara äldre än fem - 

åtta år. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har studerats. Det var mestadels kvalitativa 

artiklar under de här åren. Några av artiklarna var publicerade i flera olika databaser (bilaga 

1). 

 

Urval av artiklar 
 
Urvalet av artiklar gjordes genom en kombination av sökord som motsvarade denna studies 

syfte. Artiklarnas rubriker och abstract lästes igenom och de artiklar som motsvarade denna 

studies syfte togs med. Enligt Friberg (2006) ska arbetet innehålla vetenskapliga artiklar. Vi 

granskade samtliga artiklar i Ulrich Periodicals Directory. Samtliga var vetenskapliga och av  

god kvalité. Sex av sexton artiklar valdes ut till följande studie. Två artiklar fick författarna 

fram genom manuell sökning. 

  

 



 

11 

Kvalitetsgranskning 
 
De artiklar som hittades lästes noggrant igenom av oss båda och diskuterades sen så att vi hade 

liknande uppfattning och förståelse för dess innehåll, då de var skrivna på engelska. De 

inkluderade artiklarna i en systematisk litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström 

(2008) vara av hög kvalité. Vi har följt de mallar som finns presenterade för kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar i boken (bilaga 2 och 3). Poängsättningen utfördes enligt de 

befintliga granskningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa artiklar i sin helhet. Nej svar 

ger noll poäng och Ja svar ger en poäng för varje fråga. Maxpoängen för den kvalitativa 

granskningsmallen är 27 poäng och för den kvantitativa granskningsmallen är det 17 poäng, 

bedömningen är låg, medel eller hög (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2006). 

 

Analys 
 
Vi följde Fribergs textanalysmetod (2006) som är en metod där man analyserar utvalda 

artiklar. Metasyntes är ett tillvägagångssätt där redan publicerat forskningsresultat analyseras, 

tolkas och sammanställs. Forskningsfrågan ska framstå som kärnan i hela studien (Polit & 

Beck, 2012). Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att förstå dess innehåll och dess 

betydelse. Korta sammanfattningar från varje artikels resultat utfördes. Vårt syfte var att få 

fram patienters uppfattningar om hur de blir bemötta i vården och artiklarna sorterades utifrån 

åsikter och gemensamma slutsatser som gav fyra nya grupperingar. De fyra grupperingarna är 

patienttillfredsställelse vid bra bemötande och god kommunikation, undermålig 

kommunikation och bemötande, etnisk bakgrund och anmälningar till patientnämnden. De 

genomlästa artiklarnas tidigare resultat tolkades och beskrivs till ett nytt resultat (Friberg, 

2006). 

 

Forskningsetiska övervägande 
 
De vetenskapliga artiklarna som har inkluderats i denna studie, innehåller en bra etisk kvalitet 

och är godkända av en etisk kommitté (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det har getts ut 

riktlinjer från vetenskapsrådet för att god medicinsk forskning ska bibehållas, det innebär att  

det inte får förekomma fusk och ohederligheter, vilket innebär att man i forskningsprocessen 

inte får förvränga, plagiera eller stjäla andras forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 

2008). 
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RESULTAT 
 
Patienttillfredsställelse vid bra bemötande och god kommunikation 
 
Patienttillfredsställelse ökar i ett möte mellan patient och sjuksköterska, om sjuksköterskan ger 

sig tid inför varje ny patientkontakt och vid varje nytt arbetspass, med att presentera sig, hälsa 

på patienten och informera om arbetspassets agenda. Bra att sjuksköterskan informerar 

patienten när nästa möte ska äga rum. När sjuksköterskan tar sig lite extra tid med patienten 

upplevs det som ett bra bemötande och en god kommunikation sker (Henderson, Van Eps, 

Pearson, James, Henderson & Osborne, 2007).  

Sjuksköterskan som vårdar en sjuk patient måste visa en öppen attityd och kommunicera väl 

med patienten. I en allvarlig situation bör sjuksköterskan stärka patientens värdighet och 

uppfylla dennes behov. Sjuksköterskan måste vara tydlig i kommunikationen, vara 

uppmärksam, närvarande, lyssna och svara patienten med ett bra bemötande (Wiman & 

Wikblad, 2004).  

 

Patienterna känner sig lugna och trygga när de vet att de kan lita på sin sjuksköterska om 

sjuksköterskan uppträder ärligt, tillgängligt, engagerat och har en förståelse för sina patienter. 

Det är sjuksköterskan som har det största ansvaret för att det ska bli en bra kvalité i mötet, så 

att det upplevs positivt i samspelet mellan sjuksköterska och patient. Patienterna känner sig 

mest bekväm med en sjuksköterska som visar en äkta empatisk inlevelse och sympati 

gentemot patienten (McCabe, 2004).  

 

För att patienten ska uppleva optimal behandling och tillfrisknande, bör de få tillgång till 

tillräcklig och relevant information och uppmuntras till att uttrycka sina behov. Samtidigt som 

det är viktigt att sjuksköterskan inger förtroende, respekt och förståelse. På vilket sätt 

sjuksköterskan kommunicerar speglar en viktig roll hur patienten upplever sin återhämtning 

från sjukdom. Patienten uppfattar att kommunikationen är mer betydelsefull än vad 

sjuksköterskan gör. Patienternas önskemål är att sjuksköterskan talar lugnt och har  

ögonkontakt för att patienten ska känna sig bekräftad i mötet. Patienten värdesätter om 

sjuksköterskan sätter sig ner, lyssnar på patientens problem, visar äkta engagemang, respekt 

och medkänsla. När patienter är oroliga och sjuka är det av stort värde att sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens individuella behov för att hålla patienten kontinuerligt informerad 

om sitt hälsotillstånd. Patienter tycker att det är viktigare att sjuksköterska bemöter dem med 
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ett intresserat och vänligt omhändertagande än att kommunicera med medicinska termer 

(Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009).  

 

Kvalitén på mötet mellan patient och sjuksköterska varierar beroende på hur sjuk patienten är, 

men för att patienten ska uppleva mötet framgångsrikt är det viktigt med god kommunikation 

och social kompetens från sjuksköterskan. Patienter värdesätter ett bra bemötande när 

personalen har en bra samarbetsförmåga och attityd gentemot varandra, som i sin tur genererar 

en god kommunikation mot patienten (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 

Det finns en skillnad hur patienter och sjuksköterskor upplever ett respektfullt bemötande. 

Sjuksköterskorna upplever att de uppträder respektfullt mot patienterna i större utsträckning än 

vad patienterna själva upplever (Papastavrou, Efstathiou, Tasangari, Suhonen, Leino-Kilpi, 

Patiraki, Karlou, Balogh, Palese, Tomeietto, Jarsosova & Merkokuris, 2012).  

För att nå patienttillfredsställelse i den vårdande behandlingen är det viktigt att 

kommunikationsprocessen är av hög kvalité. Det beror även på hur sjuksköterskan agerar i sitt 

kroppsspråk och använder sitt verbala språk hur patienten tar emot informationen (Jangland, 

Gunningeberg & Carlsson, 2009).  

 

Undermålig kommunikation och bemötande 
 
När patienter drabbas av ett akut insjuknade och söker vård, förloras plötsligt kontrollen över 

livssituationen och de hamnar i en beroendeställning gentemot den omhändertagande 

personalen. Den vårdande sjuksköterskan som tar hand om patienten glömmer bort att tala 

direkt till denne och talar istället med övriga kolleger över huvudet på patienten under 

omhändertagandet. De visar i sitt bemötande en likgiltighet och undermålig kommunikation 

gentemot patienten (Wiman & Wikblad, 2004). Tidspressen på bemötande påverkas av hur 

sjuk patienten är, då livsuppehållande parametrar är viktigare än kommunikationen i det akuta 

mötet (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007).  

 

Undermålig kommunikation från sjuksköterskan kan äventyra patientens känsla av säkerhet 

och trygghet. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter visar att det måste ske en 

förbättring i vården (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009).  

Patienter upplever frustration när sjuksköterskan prioriterar sina andra uppgifter mer än att 

kommunicera med dem. De uppfattar då att sjuksköterskan inte är engagerad i patienten som 
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individ. Det går inte att skylla på en hög arbetsbelastning att kommunikationen inte blir bra 

mellan patient och sjuksköterska (McCabe, 2004). 

 Patienter upplever också att de blir nonchalant bemötta när sjuksköterskor inte passar tiden, 

inte svarar på frågor, mumlar något till svar eller skrattar bakom ryggen. En del patienter 

känner sig inte välkomna i det vårdande mötet om sjuksköterskan inte vet vad de heter. Det är 

också frustrerande om sjuksköterskan inte tar patientens beskrivna problem på allvar. Patienter 

upplever att de blir dåligt bemötta om inte vårdpersonalen hälsar dem välkomna med att ta i 

hand, titta i ögonen, eller att mötet mellan patient och sjuksköterska blir avbrutet av andra 

störande moment till exempel att telefonen ringer eller att någon kollega kommer in på 

rummet och frågar om något (Jangland, Gunningeberg & Carlsson, 2009).  

 

Om den ekonomiska balansen i hälso- och sjukvården försämras leder det till nedskärningar av 

personal som i sin tur ger en ökad arbetsbelastning för den redan befintliga personalstaben. 

Risken ökar att patienterna upplever att bemötandet av sin behandlande sjuksköterska blir 

stressigt och oengagerat (Henderson et al., 2007). 

Patienter som är långvarigt sjuka upplever ofta att de blir dåligt bemötta och misstrodda av 

vårdpersonal. Skillnader märks mellan kvinnor och män, ålder och utbildningsnivå. Kvinnor 

upplever i större utsträckning än män att de får ett sämre bemötande av vårdpersonal i form av 

likgiltighet, misstrohet, respektlöshet och anonymitet (Upmark, Borg & Alexandersson, 2007).   

 
Etnisk bakgrund 
 
Fler kvinnor än män upplever att mötet med professionell vårdgivare uppfattas som negativt, 

om man har en annan etnisk bakgrund (Upmark, Borg & Alexandersson, 2007).  

En del patienter upplever att de blir diskriminerade på grund av deras etniska bakgrund i 

vården av vårdpersonal (Jangland, Gunningeberg & Carlsson, 2009).  

 
Anmälningar till patientnämnden 
 
Anmälningarna till patientnämnden minskar om patienten får ett bra bemötande av sin 

behandlande sjuksköterska (Henderson et al., 2007). Det vanligaste klagomålet till 

patientnämnden är dåligt bemötande. Om sjuksköterskorna utvecklar sin 

kommunikationsteknik och förbättrar sin attityd i sitt vårdande möte, kommer anmälningarna 

om klagomål på bemötande att minska till patientnämnden (Jangland, Gunningeberg & 

Carlsson, 2009). 
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METODDISKUSSION 
 
Vi använde systematisk litteraturstudie som metod, vilket innebär att man kritiskt granskar och 

sammanställer befintligt forskningsmaterial (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 

2012). En inledande sökning utan begränsning av tidsperioder gjordes, vilket resulterade i en 

bra avgränsning inom området vi skulle undersöka (Östlundh, 2006). Vi tog tillvara på 

bibliotekariens kompetens i datasökning vid Västervik sjukhus. 

Eftersom vi arbetar som sjuksköterskor inom primärvården valdes följande ämnesområde om 

bemötande ur ett patientperspektiv. Vår erfarenhet är att många patienter upplever ett dåligt 

bemötande i kontakten med primärvården. Sökningar gjordes på det svenska ordet 

”bemötande” i databaserna och det gav inga relevanta träffar. För att få fram ett bra resultat 

sökte vi på ordens engelska betydelse och fick fram en ansenlig mängd inom området 

bemötande. Ett antal abstracts genomlästes och diskuterades och exkluderades då syftet inte 

uppfylldes. Därefter smalnade vi av sökorden alltmer. Vi diskuterade och analyserade 

sökordens resultat och på grund av det stora urvalet begränsades antal artiklar som ingår i 

studien. Om en intervjustudie hade utförts kunde det har setts som en styrka och vi kan ha fått 

ett annat resultat. Men på grund av begränsade resurser och tid valdes en systematisk 

litteraturstudie. Det kan ha varit en svaghet eller en styrka. Sökorden kunde även ha utvidgats 

till ett större urval av sökord till exempel anhörigas upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande, patienters upplevelser av bemötande vid telefonrådgivning och vad det kan få för 

konsekvenser.  

 
Inklusions- och Exklusionskriterier 
 
Innan vi utförde databassökning bestämde vi vad som skulle ingå i inklusions- och 

exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2008). För att studiens syfte skulle uppnås 

inkluderades enbart artiklar som belyste patienters upplevelse av bemötande i vården och 

artiklarna fick inte vara äldre än åtta år. En systematisk litteraturstudie ska enbart grundas på 

aktuell forskning. Artiklar som handlade om kvinnor och män under 19 år valdes bort, lika så 

de artiklar som handlade om alkoholism, psykiatri, kroniskt sjuka och gravida (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att få fram ett hanterbart material kan relevanta artiklar ha missats i 

samband med begränsningen av årtal och inklusions- och exklusionskriterier. Likaså 

exkluderades artiklar skrivna på andra språk än det engelska språket. Vilket kan ses som både 

en svaghet och styrka. 
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Databassökning 
 
Databaserna Cinahl och PubMed användes eftersom de uppfyllde kriterierna i området 

omvårdnad inom hälso- och sjukvård enligt Forsberg & Wengström (2008). Om sökningar 

hade gjorts i andra databaser kunde mer eller annat material ha påträffats, men då samma 

artiklar hittades i Cinahl och PubMed ansågs en datamättnad vara uppnådd. Artiklar skrivna på 

engelska användes i denna studie. Vid sökningarna användes peer-reviewed artiklar i Cinahl 

och Academic Journals i PubMed för att begränsa sökningarna till vetenskapliga artiklar, 

vilket kan ha gjort att vi missat artiklar som mycket väl kan ha ingått i denna studie.  Genom 

primärsökningen i Cinahl och PubMed hittades sex artiklar. Det utfördes även en sekundär 

sökning som resulterade i ytterligare två artiklar. Samtliga artiklar kontrollerades i Ulrich 

Periodicals Directory som styrkte att artiklarna var vetenskapliga och trovärdiga. Artiklarna 

som framkom hade både kvalitativ och kvantitativ design. 

Enligt Polit & Beck (2012) ger det ett vidare perspektiv om man använder sig av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 
 
Vi valde att använda Forsberg & Wengströms (2008) granskningsmallar eftersom 

kvalitetsgranskningen enkelt kan återupprepas av läsaren se (bilaga 2 & 3). Genomgående höll  

de åtta vetenskapliga artiklarna en medelhög och hög standard enligt poängsättningen i 

mallarna. Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i en artikelmatris se (bilaga 4).  

 

Analys 
 

Textanalys enligt Friberg (2006) användes där vi analyserar utvalda texter genom att använda 

metasyntes som tillvägagångssätt. Det innebär att vi granskar, sammanställer och analyserar 

redan publicerat forskningsmaterial. De enskilda resultaten av granskningen jämfördes och 

tolkades för att uppnå en logisk och gemensam slutsats. Trovärdigheten kan förstärkas med 

denna metod (Polit & Beck, 2012). 

 

Trovärdighet och överförbarhet 
 
För att resultatet ska tolkas trovärdigt innebär det i vilken grad resultatet är tillförlitligt. Det 

finns två sätt att demonstrera det på. Det ena sättet är att säkerställa trovärdighet och det andra 
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att läsarna uppfattar att trovärdigheten är påvisad (Polit & Beck, 2012). Noggrann beskrivning 

över alla delarna i metoden säkerställer trovärdigheten i den systematiska litteraturstudien. 

Population eller kontext är till vilken grad resultatets överförbarhet kan tillämpas på (Polit & 

Beck, 2012). Samtliga artiklar i denna studie belyser patienters upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande i primärvården. Resultatet visar en hög trovärdighet. 

 

RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande i primärvården. Resultatet visar på fyra faktorer av bemötande i 

vården. Faktorerna är patienttillfredsställelse vid bra bemötande samt kommunikation, 

undermålig kommunikation och bemötande, etnisk bakgrund och anmälningar till 

patientnämnden.  

 

Patienttillfredsställelse visar sig öka mellan patient och sjuksköterska om sjuksköterskan inför 

varje ny patientkontakt börjar med att presentera sig. I varje patientmöte uppskattade patienten 

att sjuksköterskan gav patienten extratid för reflektion, då upplever patienten ett bra 

bemötande (Henderson et al., 2007). Enligt Fossum (2007) handlar ett gott bemötande på 

vilket sätt sjuksköterskan bemöter patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan har en empatisk  

förmåga, pratar med en lugn harmonisk röst och svarar på patientens frågor på ett fokuserat 

och intresserat sätt. När sjuksköterskan vårdar en patient som är sjuk är det viktigt att 

kommunicera väl. Ha en öppen attityd gentemot patienten för att stärka patientens värdighet 

och uppfylla patientens önskningar. Sjuksköterskan ska samtidigt vara närvarande, 

uppmärksam, svara på patientens frågor och vara tydlig i sin kommunikation (Wiman & 

Wikblad, 2004). 

 

Vi anser att statens offentliga utredningar (1997) beskriver bemötandet på ett bra sätt. 

Bemötande handlar om hur någon uppträder och uppför sig gentemot en annan person. Det 

handlar även om den individuella inställningen som personer har till varandra i det 

mellanmänskliga samspelet och hur det visar sig i ord, gester och handlingar (SOU 1997:51 s 

53). 
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Enligt Mc Cabe (2004) känner sig patienten mest bekväm med sjuksköterskor som visar ett 

äkta engagemang och inlevelse och samtidigt uppträder ärligt, är tillgänglig och har förståelse 

för patienten som de vårdar. Om det ska bli ett gott och respektfullt bemötande enligt Fossum 

(2007) bör sjuksköterskan signalera artigt med ett verbalt och kroppsligt språk samtidigt vara 

intresserad och trevlig gentemot patienten. Enligt Fossum är det också viktigt att 

sjuksköterskan befinner sig i samma nivå som patienten och har ögonkontakt när de 

kommunicerar. Dahlberg et al., (2003) menar att om ett bra möte ska existera får 

sjuksköterskan inte på något sätt visa sig vara överlägsen patienten.  

 

Om patienten får en chans till tillräcklig relevant information, samt att sjuksköterskan 

uppmuntrar patienten att berätta om sina önskemål och behov, ökar optimal behandling och 

tillfrisknande. Sjuksköterskans sätt att kommunicera spelar en viktig roll. Det handlar om att 

ge patienten förtroende, respekt och förståelse. Följande forskare har kommit fram till samma 

resultat när det gäller patientens upplevelse av bemötande. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan sätter sig ner, lyssnar på patientens önskemål och oro, sitter i samma nivå och 

har ögon kontakt. Då upplever patienten att sjuksköterskan visar ett äkta engagemang, 

medkänsla och respekt (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Vilket ökar möjligheten till 

optimal återhämtning och tillfrisknande från sjukdom. Patienterna själva tycker att det är 

viktigt att sjuksköterskan bemöter dem på ett vänligt och intresserat sätt, istället för att  

kommunicera med medicinska termer (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Det stämmer 

väl överens enligt Antonovskys (2005) framtagande av begreppet KASAM (känslan av 

sammanhang) att när patienten känner en känsla av sammanhang i det vårdande mötet 

angående sitt tillstånd, så har sjuksköterskan uppnått de tre grundbegreppen till KASAM. 

Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet som befrämjar hälsa och själslig tillfredställelse. 

 

Omvårdnadsteoretiker Joyce Travelbee som har inriktat sig på det mellanmänskliga synsättet, 

menar att sjuksköterskan måste ha förståelse för vad som händer i ett möte mellan patient och 

sjuksköterska. Teorin grundar sig på att individen är en alldeles speciell och unik person 

(Kirkevold, 2009). Oberoende om patienten är väldigt sjuk eller inte är kvalitén på mötet lika 

viktigt för att patienten ska uppleva att mötet är framgångsrikt. Det har även visat sig att 

patienterna värdesätter om personalen bemöter varandra på ett trevligt sätt, som i sin tur 

genererar i en god kommunikation och bemötande gentemot patienten (Wiman, Wikblad & 

Idvall, 2007). Enligt Papastavrou et al., (2012) finns det en skillnad på hur sjuksköterskor och 
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patienter upplever ett respektfullt bemötande. Sjuksköterskorna upplever själva att de 

uppträder mer respektfullt mot patienterna än vad patienterna själva upplever. Det stämmer väl 

överens med vår egen erfarenhet, när vi som sjuksköterskor i det vårdande mötet bemöter 

patienter med ett intresserat, kunnigt och fokuserat förhållningssätt. Då upplever vi att 

patienterna får ett bra bemötande men patienterna själva upplever att de får ett dåligt 

bemötande när vi som sjuksköterskor inte kan uppfylla patienternas önskemål och behov.  

Jangland, Gunningeberg & Carlsson (2009) säger att det beror på hur sjuksköterskan agerar i 

sitt kroppsspråk och använder verbala ord hur patienter kan tillgodogöra sig information i det 

vårdande mötet. Det är av stor vikt att kvalitén på kommunikationsprocessen är hög. Enligt 

Ezra (2010), får en person en känsla av värdefullhet och bekräftelse i det goda mötet. Ezra 

(2010) tar även upp hur viktigt det är med ögonkontakt, uppträda trevligt och hur man berör 

varandra för det är kärnan i ett gott bemötande. Denna uppfattning stämmer väl med 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. 

 

Birkler (2007) beskriver att människor inte alltid bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Den 

livserfarenheten bekräftas redan i tidig ålder. När sjuksköterskor kommunicerar dåligt, kan det 

äventyra patienters känsla av trygghet och säkerhet. Sjuksköterskor bör öka sin medvetenhet 

till att förbättra kommunikationen i vården (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Om det  

blir nerskärningar i vården och minskad personaltäthet, får det inte leda till att sjuksköterskan 

bemöter patienten stressigt och oengagerat (Henderson et al., 2007). 

 

Sjuksköterskan bör tänka på att kommunikation skiljer sig mellan kulturer, traditioner, 

åldersgrupper, män och kvinnor (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2002). Den grundläggande 

processen i samhället upprätthålls när mänskliga relationer utvecklas genom 

kommunikationen (King, 1981). King (1981) anser att sjuksköterskan måste få en förståelse 

för hur betydelsefull kommunikationen är i mötet med patienter.  

 

Patienter upplever sig bli nonchalant bemötta när sjuksköterskor inte hälsar, ger dålig 

ögonkontakt, inte tar i hand, är dåliga på att passa tider, inte svarar på frågor, mumlar och 

skrattar bakom ryggen på patienterna. Patienter känner sig ovälkomna i det vårdande mötet, 

när sjuksköterskor inte kommer ihåg deras namn. Patientens frustration ökar om deras 

problem inte tas på allvar (Jangland, Gunningeberg & Carlsson, 2009). 
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Gustavsson (2004) utvecklade SAUK-modellen när patienters upplevelser var att de inte alltid 

fick ett bekräftande omvårdnadsmöte med sin behandlande sjuksköterska. Patienterna 

upplevde sig dåligt bemötta, kränkta och nonchalerade, om sjuksköterskan inte tog deras 

problem på allvar. I och med att SAUK-modellen togs fram fick sjuksköterskorna ett verktyg 

att jobba mot hur de ska bete sig mot patienter i det bekräftande omvårdnadsmötet 

(Gustavsson, 2004).  

 

Upmark, Borg & Alexandersson (2007) visar att patienter upplever att de får ett dåligt 

bemötande i större utsträckning, om de är långvarigt sjuka. Kvinnor upplever sig få ett sämre 

bemötande än män i form av respektlöshet, misstrohet, likgiltighet och anonymitet. Kvinnor 

upplever mer än män att de får ett dåligt bemötande av professionell personal, om patienten 

har en annan etnisk bakgrund (Upmark, Borg & Alexandersson, 2007). Det har även visat sig i 

en del studier att det skiljer sig i bemötande och kommunikation, om sjuksköterskan eller 

patienten är man eller kvinna (Friberg & Öhlén, 2009). Professionell kommunikation skiljer 

sig mot vardaglig kommunikationen, vilket betyder att sjuksköterskan kommunicerar på ett 

sätt när hon är inne i sin yrkesroll och på ett annat sätt i privatlivet (Eide & Eide, 2009). Enligt  

den etiska koden ICN (2006) kan en bra professionell kommunikation främja hälsa, förebygga 

sjukdom samt lindra lidande.  

Dåligt bemötande är det vanligaste klagomålet till patientnämnden. Om sjuksköterskan 

förbättrar sin kommunikation och attityd i sitt vårdande möte, kommer anmälningarna till 

patientnämnden om klagomål på bemötande att minska (Jangland, Gunningeberg & Carlsson, 

2009). Det styrks även av Henderson et al., (2007). 

 

Travelbee menar att i omvårdnadsarbetet är det viktigt att sjuksköterskan bryr sig om 

patientens lidande och ser patienten för den han är (Kirkevold, 2009).  

 

Vår uppfattning stämmer väl överens med de åtta vetenskapliga artiklarnas resultat som ingår i 

denna studie. Hur patienter upplever ett gott bemötande när sjuksköterskan hälsar, har 

ögonkontakt, pratar med vänliga verbala ord och har ett professionellt kroppsspråk. Då känner 

patienten sig trygg, bekräftad och sedd i det vårdande mötet. Anmälningarna till 

patientnämnden kan på så sätt minskas även om ett fel har begåtts. 
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Det är självklart att man ska bemöta varandra på ett trevligt sätt, men i stressade situationer är 

det lätt att glömma hur viktigt det är för patienten att få ett bra bemötande. 

. 

SLUTSATS 
 
Patienter av idag är pålästa om sina sjukdomar i en helt annan utsträckning, än vad de var förr 

i tiden. I dagens samhälle vill de flesta patienter vara delaktiga i den vård och behandling som 

erbjuds. Hälso – och sjukvården måste förutom att producera vård och behandling, även se till 

att viktiga hörnstenar uppfylls så att patienters behov av bra bemötande tillgodoses, att de blir 

delaktiga i sin vård och känner sig väl omhändertagna. Patienter från förr i tiden var 

tacksamma av vad som erbjöds från vårdgivaren i förhållande till dagens patienter som är 

betydligt mer pålästa och kunniga om sin sjukdom. Det har skett en värderingsförskjutning 

från passivt deltagande till delaktighet i val av vård och behandling. Kunskapsnivån är 

betydligt högre hos dagens patienter än dåtidens patientgrupp. Hälso – och sjukvården måste 

hitta nya vägar att kommunicera med patienter, eftersom utvecklingen av hälso- och sjukvård 

sker i allt snabbare takt. De begränsande ekonomiska ramarna och nyfikenhet hos dessa 

dagens pålästa patienter, kommer med stor sannolikhet inte alls vara lika nöjda och tålmodiga  

i framtiden. Det är av stor vikt att sätta fokus på patienter och kommunikation i vården, visar 

olika undersökningar. För att patienter ska känna sig trygga krävs det att patienten är delaktig i 

vårdprocessen och får rätt information. Om patienten får rätt information och är delaktig i 

vårdprocessen, leder det till nöjda patienter och som i sin tur leder till en positiv 

läkningsprocess. Vårdskador och missnöje minskar om det är en god kommunikation mellan 

patienter och vårdgivare. Gemensamt för alla länder är att stärka patientens roll i hälso- och 

sjukvården även om det kan se olika ut länder emellan. Patienter befinner sig i samband med 

sin sjukdom i en sårbar situation, det kan då vara svårt att tillgodogöra sig all information, från 

vårdgivaren i och med att vårdgivaren besitter kunskap om patientens sjukdom och då hamnar 

patienten i underläge. Därför är det viktigt att stärka patientens ställning, så att patient och 

vårdgivare kan mötas på samma plan. För att stärka patientens rätt har det skett ett antal 

lagändringar från 1990-talet. Från 1999 i hälso- och sjukvårdslagen fastslås patienters rätt till 

delaktighet och anpassningsbar information i vård och behandling (Larsson, Palm & Rahle 

Hasselbalch, 2008). 

 
När det första mötet sker mellan sjuksköterska och patient, läggs grunden till all framtida 

kontakt i den vårdande relationen. Patienten tar för givet att mötet med sjuksköterskan sker 
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med omtanke och respektfullhet. Ibland kan patienten bemöta sjuksköterskan med ilska, 

aggression, rädsla och frustration. Sjuksköterskan är inte alltid helt mentalt förberedd på att 

situationen kan uppstå. Patienterna förväntar sig att alla möten i vården ska vara trygga och 

goda. Vi har i det dagliga arbete som sjuksköterskor inom primärvården upptäckt, att 

patienterna inte alltid blir bra bemötta av sin vårdande sjuksköterska. I Sverige förbereder inte 

alltid vårdutbildningarna sina studenter, på att det kan ske konflikter i mötet med andra 

människor. De räknar med att den utbildande sjuksköterskan ska bemöta sina patienter trevligt 

och professionellt enligt Carlander et al., (2001). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

ska patienters självbestämmande och integritet byggas på respekt, samt skapa goda relationer 

mellan patient och sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). När patienter får ett gott bemötande 

praktiserar sjuksköterskan sin kunskap och färdighet i patientomvårdnaden och ser varje 

enskild patient som en unik person (Warelow, Edward & Vinek 2008). I den här 

litteraturstudien har vi tagit reda på hur patienter upplever bemötande i primärvården. 

Patienternas uppfattning om bemötande i det vårdande mötet skiljer sig från sjuksköterskornas 

uppfattning. Önskvärt vore att kunskapen hos sjuksköterskor ökar angående bemötande och få  

en förståelse för vilken betydelse det får för patienten. Vi har ett önskemål om att denna studie 

ska komma till gagn för studerande inom vårdutbildningar och personalutbildningar inom 

Hälso- och sjukvården. 

 

FORTSATT FORSKNING 
 

Det vore av stort intresse att utöka forskning inom området bemötande i vården och se vad det kan få 

för framtida konsekvenser för patienter. Det kan även vara intressant att ta reda på om det finns 

skillnader beroende på ålder, diagnos, kultur eller genus. Vi tycker det skulle vara av ett stort intresse 

att ta reda på, med en liknad studie om alla får ett gott bemötande oavsett vilken patientgrupp man 

tillhör.  
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Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1 p.  
□ Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet? 1p.  
□ Strategiskt urval  
□ Snöbollsurval  
□ Teoretiskt urval  
□ Ej angivet  
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund.)  
Är undersökningsgruppen lämplig? 1 p.  
Ja □ Nej □  
 
C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 1 p.  
Ja □ Nej □  
Beskriv:  
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 1 p.  
Beskriv:  
□ Ange datainsamlingsmetod: väl beskrivet: 1 p.  
□ Ostrukturerade intervjuer  
□ Halvstrukturerade intervjuer  
□ Fokusgrupper  
□ Observationer  
□ Video-/bandinspelning  
□ Skrivna texter eller teckningar  
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
 
 
 



 

 

D. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
Ange om:  
□ Teman är utvecklade som begrepp 1 p.  
□ Det finns episodiskt presenterade citat 1 p.  
□ De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 1 p.  
□ Svaren är kodade 1 p.  
Resultatbeskrivning:  
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja□ Nej□ 1 p.  
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
 
E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Stöder insamlade data forskarens resultat?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja □ Nej □ 1 p.  
Finns risk för bias?  
Ja □ Nej □ nej =1 p.  
Vilken slutsats drar författaren?  
Håller du med om slutsatserna?  
Ja □ Nej □  
Om nej, varför inte?  
Ska artikeln inkluderas?  
Ja □ Nej 
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besökare och 73 
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Att undersöka hur 
sjukskrivna personer 
upplever bemötandet från 
vårdpersonal och om det 
påverkar deras 
självförtroende och om 
det finns någon skillnad 
mellan män och kvinnor 

Kvalitativ studie. 
Frågeformulär som 
skickades ut till 10 100 
personer som varit 
sjukskrivna senaste 6-8 
månaderna.  

Svarsfrekvensen var 58 
procent varav 32 av 
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vårdpersonalen . 

Medel 
16/27 

7 Wiman, E & Wikblad, K. 
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Sverige 
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Nursing: Caring and 
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Att klarlägga vad som 
händer i ett akut möte 
mellan patient – 
sjuksköterska. 
Även undersöka om 
omvårdnadsteoretikernas 
filosofi tillämpas. 

Kvalitativ studie. 
Videofilmning under 5 
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sjuksköterskor 
observerades. 

Studien visar under akuta 
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patienter var 
sjuksköterskan dålig på 
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Hög 
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International Journal of 
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Trauma patients´ 
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Att undersöka hur 
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upplever mötet med 
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Kvalitativ induktiv 
studie. Intervjuer. 
23 patienter. 17 från ett 
universitetssjukhus och 6 
från ett länssjukhus. 
Samtliga hade lindriga 
skador. 
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