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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation är ett verktyg för att utbyta information mellan individer. 
När information ska förmedlas finns risken att viktig information går förlorad. Att 
viktig information om en patient går förlorad eller misstolkas kan leda till en bristande 
patientsäkerhet. 
Syfte: Syftet var att belysa kommunikationens betydelse för patientsäkerheten. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 
analyserades genom kvalitativ manifestinnehållsanalys. Datainsamlingen gjordes i 
Cinahl, PsycINFO samt PubMed. 
Resultat: Vid analysen framkom tre huvudkategorier 1. Kommunikation, 2. 
Kommunikationshinder och 3. Icke verbal kommunikation, samt åtta underkategorier 
1. Bra och dålig kommunikation, 2. Avsaknad av kommunikation, 3. Anpassad 
kommunikation, 4. Kommunikations träning, 5. Patienten i fokus, 6. Strukturerad 
kommunikation, 7. Behovet av struktur vid överlämnandet, 8. Kroppsspråk. Studien 
visar att kommunikationen har stor inverkar på patientsäkerheten. 
Slutsatser: Kommunikation är ett viktigt område som har stor inverkan på 
patientsäkerheten. Det finns även tecken på att om en redan dålig kommunikation 
finns, så finns en underförstådd acceptans mot detta då kunskap saknas om dess 
betydelse. Detta kan leda till patientfara. För att säkra patientsäkerheten så behövs ett 
”uppvaknade” om kommunikationens betydelse för att en säker vård ska bedrivas
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Definition av begrepp 
I föreliggande studie används ett antal begrepp för att underlätta för läsarna.  
 
Kommunikation – Den metod som används för att överföra information från en 
människa till en annan. Kan innefatta både tal och skrift.  
 
Icke verbal kommunikation/ Kroppsspråk – Den kommunikation som görs i det tysta 
med hjälp av kroppen, tolkas av andra individer. 
 
Patient – Är den person som på något sätt blir vårdad på t.ex. sjukhus. 
 
Vårdare – Den person som utför vården, eller har en vårdande ställning gentemot 
patienten. Innefattar b.la. allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, 
undersköterskor, sjukgymnaster och läkare. 
 
SBAR – (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation.) Ett verktyg för 
strukturerad kommunikation.  
 
Överlämnande – Då en vårdare som har ansvar för en patient överlämnar detta ansvar 
till en annan vårdare. 
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INLEDNING 
 

Intresset för ämnet kommunikation kommer utifrån de tidigare erfarenheter som 
författarna av föreliggande studie har från arbetslivserfarenhet såväl inom sjukvården 
som inom andra icke vård relaterade yrken. Erfarenheter sedan tidigare har visat på att 
kommunikation är ett svårt område där misstolkning kan ske och där författarna 
ställde sig frågan vad det kan ha för inverkan på vården. Detta väckte intresset för 
kommunikationens betydelse inom vården. Med de erfarenheter som författarna hade 
med sig in i studien från vårdrelaterade arbeten så gick det att konstatera att 
kommunikationen var av den största betydelse för att patienternas säkerhet ska kunna 
garanteras. 
 
Frågan som ställdes var vilken betydelse detta har för vården och patientsäkerheten. 
Förhoppningen med denna studie är att kunna belysa vikten av god 
kommunikationens samt öka kunskapen om kommunikationens betydelse för en 
patientsäker vård. I denna studie ska vi fokusera på riskerna för patientsäkerheten när 
informationsflödet inte är optimalt. 
 
BAKGRUND 
 
Kommunikation i vårdsammanhang 
Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2013) står ordet kommunikation för överföring av 
information mellan människor och för detta krävs ett språk som informationen 
uttrycks och delas i. Kommunikation finns i många olika former som t.ex. tal och 
skrift (ibid.). När sedan information ska utbytas mellan människor så finns alltid 
risken att informationen inte anpassas till mottagaren eller att viktig information inte 
presenteras. Enligt NE (2013) står kroppsspråket eller den icke verbala 
kommunikation för de rörelser som en individ använder sig av förutom tal och skrift 
vid kommunikation (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar att i de fall där en 
vårdare inte anpassar vårdandet till patientens livsvärld och på så sätt inte till 
patientens kunskap och förförståelse, uppnås ingen vårdande hållning och därigenom 
ingen hälsofrämjande vård (ibid.).   
 
En god patientsäkerhet innebär att patienter skyddas från skador när de vårdas inom 
hälso- och sjukvården. Arbetet med att skydda patienter från skada innefattar allt från 
att arbeta för att de ej ska få trycksår till att de inte ska smittas av blodsmitta vid en 
injektion. De lagar som styr patientsäkerheten syftar till att förbygga vårdskador 
vilket just är de skador som skulle kunnat undvikas av ett bra och säkert arbete (SKL, 
2013).  
 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är all hälso- och sjukvårdspersonal 
skyldig att jobba för att främja patientsäkerheten och på så sätt arbeta för att förhindra 
att vårdskador uppstår. Det som definieras som vårdskada enligt SFS 2010:659 är 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som om möjligt 
kunnat undvikas genom ett väl utfört arbete med patientsäkerhetens (ibid.). 
 
Kommunikation är ett av de viktigaste och mest använda verktyg som finns till 
förfogande för vårdare. Det är väldigt lätt att det brister i kommunikationskedjan och 
detta kan innebära fara för patienten (Socialstyrelsen, 2013a). Det är viktigt att hitta 
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ett säkert och bra flöde för kommunikationen, så att det kan säkerställas att minimalt 
med information förloras i kommunikationskedjan (Socialstyrelsen, 2013b). SBAR är 
ett verktyg för en strukturerad kommunikation av viktig information inom vården. De 
används för att öka patientsäkerheten och därigenom undvika onödiga vårdskador 
(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2013). Det uppstår en stor kostnad för 
den extra tid som behövs för att patienten ska få en utökad vårdtid (SKL, 2013; World 
Health Organisation [WHO], 2013). De har även visat sig att de flesta vårdskador är 
lindriga och de flesta av dem skulle kunna förebyggas med bättre rutiner och t.ex. 
standardiserad kommunikation (SKL, 2013). I en studie av Beckett och Kipnis (2009) 
ses att ett införande av en standardiserad kommunikationsmetod (SBAR) för 
överlämnande/rapport av patienter ökar patientsäkerheten, genom att förbättra 
kommunikationen och relationen mellan vårdarna (ibid.). Enligt WHO (2013) är 
patientsäkerheten ett globalt problem och det finns bevis för att en av tio patienter 
skadas när de vårdas på ett sjukhus. Det har visat sig att det även är en mycket stor 
ekonomisk fördel att bedriva en patientsäker vård eftersom detta minskar de mycket 
stora extra kostnader som en icke säker vård medför (ibid.). 
 
Information mellan vårdpersonal 
Vid överlämnande av patienter så är ett av de största problemen bristande 
kommunikation. Den personen som ger informationen har ett stort ansvar att anpassa 
informationen så att den är på en sådan nivå att den som får informationen förstår 
innebörden (Telem, Buch, Ellis, Coakley & Divino, 2011). Jefferies, Johnson och 
Nicholls (2012) menar att det måste finnas en viss kunskap för att tolka den skriftliga 
informationen och den kunskap som förvärvas genom erfarenhet (ibid.). Enligt Park 
och Sung (2005) så upplever patienterna att vårdarens brist på att anpassa 
informationen till patients förförståelse är ett av det största hinder för en bra 
kommunikation mellan vårdare och patient (ibid.).  
 
Det finns tre typer av sätt att få information vid överlämnandet av patienter enligt 
Johnson och Cowin (2013), de olika sätten att hämta information är genom verbal 
överlämning, skriftlig överlämning så som en skriftlig rapport i hand på en annan 
vårdare och/eller genom datoriserad journalföring. Om kritisk information inte 
kommuniceras så kan avgörande tid för patientens hälsoprocess/tillfrisknande minska. 
Informationen som kommuniceras verbalt måste även journalföras så att den finns 
tillgängligt för all sjukvårdspersonal (ibid.). Bristen på återkoppling av 
kommunikation kan leda till missförstånd, detta kan i sin tur leda till felbehandling 
och att kritisk information om patientens sjukdomstillstånd får förlorad (Vilensky & 
MacDonald, 2010). När överlämnandet av patienten sker vid vårdrummet där andra 
patienter kan befinna sig finns det risk att sekretessen röjs (Johnsson & Cowin, 2013). 
Detta påverkar patientsäkerheten då det är en av sjukvårdens krav att inte utge någon 
sekretessbelagd information (SFS 2010:659, § 12-16). 
 
Information till patienten 
Det gäller även att vårdaren både har och tar sig tid för att framföra viktig information 
till patienten på ett lugnt och stillsamt sätt. Detta för att den information som patienten 
behöver ska nå fram (Park & Sung, 2005). Enligt Roback et al. (2012) uppger 80 % 
av de tillfrågade i studien att bra kommunikation mellan vårdpersonal och patient är 
viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Medan 78 % av de tillfrågade i studien 
uppger att god kommunikation mellan vårdpersonal är en viktig faktor för att främja 
patientsäker vård (ibid.). När ingen kommunikation sker så kan en osäkerhet uppstå, 
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vilket ej främjar patientsäkerheten. Det bör finnas en öppen kommunikationslinje 
mellan vårdpersonal där det finns möjlighet att diskutera utan att klandra varandra för 
eventuella misstag som kan ske i en vårdande miljö (May & Plews-Ogan, 2012). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som belyer betydelsen 
av god kommunikation för patientsäkerheten eftersom vårdvetenskapen har som mål 
att vården ska vara hälsofrämjande. Då hälsa är målet med vårdandet måste en 
förståelse finnas för hur hälsan påverkas av patientens livsvärld. Därmed har denna 
studie fokus på studien hur ett livsvärldsperspektiv för att belysa hur viktig en 
fungerande kommunikation är för patientsäkerheten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livsvärlden är något som är unikt för varje människa och påverkas av hur världen 
runt omkring är och upplevs både psykiskt och fysiskt. Den är inte bunden till någon 
tid utan påverkas av nutid, dåtid och framtid. Vid all kommunikation påverkas 
livsvärlden och berör såväl vårdare som patient på ett positivt eller negativt sätt. Detta 
kan leda till feltolkningar och missförstånd som kan äventyra patientsäkerheten 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kommunikation påverkar livsvärlden och därmed 
hälsan på ett eller annat sätt. Willman (2009) beskriver hälsa som ett tillstånd av 
friskhet, god fysisk form, välmående och att vara vid god vigör. Det handlar om att 
vara i balans som människa både fysisk och psykiskt. Hälsan är något som är 
individuellt för alla människor och något som upplevs eller känns en avsaknad av 
(ibid.).  
 
Hälsan tiger still brukar sägas, vilket kan förklaras genom att reflektion över hälsan ej 
sker när den upplevs, utan det blir istället så att när hälsa saknas sker reflektion. Då 
vårdaren vill ta del av hur patienten upplever sitt liv och om hälsa eller ohälsa infinner 
sig, måste en god kommunikation finnas för att göra detta möjligt. En bristande 
kommunikation i sin tur kan leda till missförstånd, lidande, utanförskap och ett hot 
mot patientsäkerheten (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Patientens delaktighet påverkas genom kommunikation mellan vårdare och patient. 
För även om vårdaren ofta har mer kunskap om sjukdomen så vet den inte hur 
sjukdomen uppleves just av denna patient (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför 
viktigt att ett utbyte sker av kunskap och information mellan patient och vårdare för 
att en så bra vårdmiljö som möjligt ska kunna uppnås, där målet är att främja 
hälsoprocessen. Skulle inte detta ske finns det risk att viktig information går förlorad 
om patienten som kan var livsavgörande och där med påverka patientsäkerheten. 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013a) så är en brist på god kommunikation en av de 
vanligaste orsakerna till olika vårdskador (ibid.). Detta kan då innebära en direkt fara 
för patientsäkerheten ifall kommunikationen inte fungerar. Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) så är det hälso- och sjukvårdspersonalens 
uppgift att motverka vårdskador. Det är även sjuksköterskans uppgift att främja hälsa 
och se till patientens behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan ska bemöta 
patienten med respekt samt vara lyhörd och låta patienten vara delaktig i sin egen 
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vård (Socialstyrelsen, 2005). Denna studie fokuseras på kommunikation ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv.  
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vilken inverkan har kommunikation på patientsäkerheten? 
Vilken betydelse har kommunikationen i vården för patientens livsvärld, hälsa och 
delaktighet? 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa kommunikationens betydelse för patientsäkerheten. 
 
METOD 
 
Studien utgick från en kvalitativ ansats eftersom avsikten med studien var att utifrån 
ett vårdvetenskapligt synsätt belysa vikten av kommunikation för patientsäkerhet. En 
kvalitativ ansats låg till grund för den systematiska litteraturstudiens genomförande, 
där tio vetenskapliga artiklar användes och analyserades. 
 
Hermeneutiken är en teori som handlar om förståelse, det innebär att information 
aktivt tolkas och förstås relaterat till sin förförståelse, vilket innebär att då fenomen 
tolkas och förstås genom olika ansatser så saknas absolut sanning utan sanningen är 
föränderlig (Nortvedt & Grimen, 2006; Forsberg & Wengström, 2008) till skillnad 
från empirism där den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är att allt bara kan 
bevisas genom erfarenheter som människan kan uppleva genom sina sinnen (ibid). 
 
Datainsamling 
Kravet på samtliga artiklar som ligger till grund för resultatet i studien var att de 
skulle vara vetenskapligt granskade och fått ett etiskt godkännande. De skulle handla 
om kommunikation, patientsäkerhet samt vara publicerade mellan åren 2005-2013. 
Artiklarna skulle även ha en kvalitativ ansats för att spegla studiens syfte. 
 
Innan studien tog sin början genomfördes en provsökning för att undersöka utbudet av 
vetenskapliga artiklar i de olika databaser som fanns till förfogande. Författarna till 
föreliggande studie gjorde två grundsökningar på begreppen communication, patient 
safety, och hand off samt communication, patient safety, nurse-patient relation. 
Sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed Samt PsycINFO. Sökorden som användes 
kom från respektive databas headings/thesaurus för att anpassas till databasens 
sökmotor och få ut så relevant information som möjligt. Efter att författarna fått hjälp 
av en utbildad bibliotekarie fortsatte en utvidgad sökning där de flesta artiklar valdes 
ut till studien. I de sökningar som gjorde sattes ämnesorden in i sökningen i olika 
kombinationerna för att öka möjligheten för att hitta relevant material (bilaga 1). Vid 
samtliga sökningar gick författarna igenom abstracten på de funna artiklarna. I de fall 
osäkerhet uppstod så användes Ulrich´s periodical directory (2013) för att granska 
ifall artiklarna var godkända och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
Datainsamling genomfördes i samråd och systematiskt av båda författarna till studien.  
 
Som Forsberg och Wengström (2008) skriver så är det viktigt att det finns en 
sökstrategi för en litteraturstudie (ibid.). En sökning gjordes därför i Pubmed med 
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sökorden ”Communication”, ”Patient Safety” och ”Handover”. Denna sökning gav 68 
träffar varav en inkluderades till studien (bilaga 1). 
  
Flertalet sökningar gjordes i Cinahl med sökorden ”Communication”, ”Patient 
Safety”, ”Qualitative Studies”, ”Nurse-patient relation”, ”Qualitative Validty” och 
”Information”, dessa sökningar gjordes i olika kombinationer. Ett exempel på utförd 
sökning är ”Communication”, ”Patient Safety”, ”Qualitative Studies” samt 
”Qualitative Validity”, vilket resulterade i fyra träffar varav en artikel inkluderades 
(bilaga 1). 
 
Kvalitetsbedömning  
Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) kvalitétsbedömningsmall valdes och 
användes för att studiens resultat skulle öka i trovärdighet. De artiklar som valdes ut 
bedömdes som ”Bra” enligt bedömningsmallen (ibid.) (bilaga 2). Tio artiklar valdes 
ut som speglar den vetenskapliga forskning som finns inom området (bilaga 3). 
Kvalitetsbedömningen skedde till att börja med enskilt av författarna till föreliggande 
studie för att var och en av författarna skulle skapa sig sin egen uppfattning om 
kvalitén för att sedan göra bedömningen tillsammans enligt rekomendationer i  
Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011). 
 
Dataanalys 
Analysen av artiklarna skedde enligt Granhiem och Lundmans (2004) kvalitativa 
manifesta innehållsanalys. Bearbetningen av artiklarna började med att författarna 
läste igenom artiklarna var för sig flertalet gånger, för att sedan skapa sig en 
uppfattning av artiklarnas innehåll. Efter det fortsatte författarna av föreliggande 
studie att diskuterade artiklarnas innehåll och relevans till studiens resultat  samt 
analyserade  och tillsammans valde ut meningsbärande enheter som sammanfattades 
för att skapa en god överblick av artiklarnas innehåll. Meningsbärande enheter 
bildade koder där likheter och skillnader delades upp i olika kategorier (ibid.) (bilaga 
4). 
 
Författarnas förförståelse 
Författarna har vid analysen försökt lägga sin egen förförståelse åt sidan för att inte 
tolka de valda artiklarnas resultat på ett sådant sätt där den egna studiens resultat 
påverkas. Ett sätt att undvika den egna förförståelsen var att låta var och en av 
författarna läsa artiklarna flertalet gånger individuellt, för att sedan analysera dem 
gemensamt och på så sätt undersöka ifall tolkningen var densamma. Som Wiklund 
(2003) skriver så finns alltid förförståelsen med och då även alltid de tidigare 
erfarenheter och upplevelser. 
 
Forskningsetiska aspekter 
Kravet var att de artiklar som används till föreliggande studie ska vara granskade 
enligt Helsingforsdeklarationen (2008), för att tillgodose att individen integritet tagits 
i beaktning. Saknades granskning enligt Helsingforsdeklarationen (2008) så skulle 
artiklarna vara godkända av etiska kommittéer, innehålla etiska diskussionsavsnitt 
eller skulle individerna visat intresse samt gett sitt samtycke till att deltaga. Sökning 
av material till denna studie har främst skett i databaser som har den etiska 
granskningen som krav för att publicera artiklar. Ett objektivt perspektiv antogs, för 
att inte gå miste om värdefull information i artiklarna samt för att bästa resultat skall 
uppnås.  



	  

	   7	  

  
RESULTAT 
 
Genom analysen framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 
Kategorierna redovisas i Tabell 1. 
  
Tabell 1.  Kategorier 
Huvudkategorier Underkategorier 
 
 
 
Kommunikation 

Bra och dålig kommunikation 
 
Avsaknad av kommunikation mellan 
vårdare 
 
Anpassad kommunikation 
 
Kommunikationsträning 
 
Patienten i fokus 
 

 
Kommunikationshinder 

Strukturerad kommunikation 
 
Behovet av struktur vid 
överlämnandet. 
 

Icke verbal kommunikation Kroppsspråk 
Kommunikation 
 
Alla problem med kommunikationen kunde direkt eller indirekt leda till att patienter 
skadades (Nagpal et al., 2012). 
 
Bra och dålig kommunikation 
Bra kommunikation beskrevs som läglig och strukturerad (Reilly, Marcotte, Berns 
och Shea, 2013). Samtidigt gick det att se ett samband mellan dålig kommunikation 
och ostrukturerad eller bristande kommunikation (Farahani, Sahragard, Carrol & 
Mohammadi, 2011). Dålig eller avsaknad av kommunikation kunde leda till 
patientfarliga incidenter där medicinsk behandling missades och även att patienter 
tappade förtroendet för vårdarna (ibid.). Bra kommunikation skulle ha ett relevant 
innehåll samtidigt som den skulle presenteras lägligt/lämpligt. Ett strukturerat 
kommunikationsmedel önskades av de delaktiga i studien (Reilly et al., 2013).  
 
Majoriteten av de 30 tillfrågade patienterna i studien uppgav att felbehandlingar 
berodde på dålig kommunikation. Det kunde förklaras genom brist på 
kommunikation, missad kommunikation eller dåligt samarbete mellan vårdpersonalen 
som orsakade detta. Den negativa kommunikationen kunde också handla om dålig 
attityd från vårdpersonalen som var riktad mot dem själva, familjemedlemmar eller 
andra patienter. Många av de tillfrågade kände sig allmänt misstrodda och negligerad 
av vårdpersonalen på grund av dålig kommunikation. Ett oprofessionellt bemötande 
bidrog också till risk för felbehandlingar som kunde handla om att vårdpersonalen 
visade att de inte hade tid för patienten, negligera patientens uttalande, att 
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vårdpersonalen talade om sina egna problem med patienten eller bjöd ut en patient på 
arbetstid. Allt detta bidrog till en dålig kommunikation (Kooienga & Stewart, 2011) 
 
Avsaknad av kommunikation mellan vårdare 
Avsaknaden av kommunikation hade nästan alltid en negativ inverkan på den vård 
som patienten fick, det visade sig att allt från vårdtekniska moment till uppföljningar 
ofta missades som ett resultat av dålig kommunikation (Reilly et al., 2013) Bristande 
kommunikation mellan vårdare kunde leda till att patienter fick olika direktiv 
angående sin vård och detta kunde leda till misstro till vårdpersonalen (Farahani et al., 
2011). Bristande kommunikationen kunde handla om att inte få ett besked i tid eller 
att inte bli lyssnad till. Vårdpersonal som inte talade med de anhöriga om patientens 
problem skapade en känsla av att bli i åsidosatta och missade. Där det väckte frågor 
som ”om jag fått veta problemen i tid så kanske jag kunnat göra en skillnad” 
(Kooinga & Stewart, 2011). 
 
Anpassad kommunikation 
Kommunikationssvårigheter skapades genom att inte anpassa den information som 
gavs till patienterna och deras kunskapsnivå, genom att använda ett medicinskt språk 
som var utanför patientens kunskaper vilket skapade ett oklart och felaktigt budskap 
som missuppfattades av patienterna (Farahani et al., 2011). Användandet av 
medicinska termer skapade förvirring och rädsla hos patienterna, som kunde tro att en 
enkel undersökning var något komplicerat med risk för att komplikationer skulle 
tillstöta och de skulle avlida (ibid.). Bristande kommunikation som inte var anpassade 
till en patients kunskap kunde leda till att patienten avled med ett hjärtstillestånd 
under en motionsrunda, för att patienten inte förstått sitt hälsotillstånd (Farahani et al., 
2011). 
 
Kommunikationsträning 
Kommunikationsträning för vårdpersonalen bidrog till att förbättra kommunikationen 
samt minska stressen för patienten, då detta tidigare varit ett stressmoment för 
patienterna att inte kunna kommunicera (Radtke, Tate & Happ, 2011). 
Vårdpersonalen tänkte mer på hur de kommunicerade och hur de kunde ta hjälp av 
kroppsspråket för att förmedla vad de ville uppnå med kommunikationen. En del av 
vårdpersonalen inrikta sig mer på vad de verkligen ville få ut av konversationen för 
att kunna hjälpa patienten snarare än att tillgodose deras behov att kommunicera. Den 
förbättrade kommunikationen ledde till att ångesten minskade och välbefinnandet 
ökade samt snabbare återhämtning för patienten. Det ökade även de naturliga 
kommunikationsstrategierna t ex att få ögonkontakt och patientens uppmärksamhet, 
samt ge feed-back på patientens respons. Det blev även viktigt för vårdpersonalen att 
rapportera över hur patienten kommunicerar för att underlätta för annan vårdpersonal 
och vidare konversationer mellan vårdare och patient (ibid.).  
 
Patienten i fokus 
Patienten var i behov av uppmärksamhet när denne lades in på en avdelning och 
vårdpersonalen ansträngde sig då för att tillgodo se deras behov och lösa de problem 
som uppstått. Detta skapade tillit till vårdpersonalen som gynnade kommunikationen 
mellan dem (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Förbättringar för att gynna en bättre 
kommunikation sa de tillfrågade var att vårdpersonalen skulle bli bättre på att lyssna, 
att sakta ner tempot och bara lyssna på vad patienten hade att säga, även mer 
patientanpassad vård där patientens skulle stå i första rummet. Detta skulle bidra till 
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en bättre kommunikation och mindre felbehandlingarna enligt de tillfrågade 
(Kooienga & Stewart, 2011). 
 
Kommunikationshinder 
 
Vissa arbetsrutiner som inte tillgodosåg patientens behov och önskemål samt ökad 
arbetsbörda gjorde att kommunikationen mellan vårdare och patienten försämrades 
Detta kunde göra patienterna ångestfyllda över att inte ha kontroll över sitt 
hälsotillstånd (Fakhr-Movahedi et al., 2011). 
 
Strukturerad kommunikation 
Kommunikation som saknar struktur upplevdes som hinder för en bra kommunikation 
(Reilly et al., 2012). Det upplevdes även som att stress och den stora 
arbetsbelastningen var ett hinder för en god kommunikation. Ett samband mellan 
kommunikationshinder och dålig kommunikation gick att finna i att alla iblandade 
inte kunde medverka när det kom till vården av en patient. En underförstådd 
acceptans kunde finnas vid dålig kommunikation och när kommunikationen inte 
fungerade så gjorde mottagaren av informationen ingen ansträngning för att få tillbaka 
adekvat information. Journalsystem som inte var kompatibla med varandra upplevdes 
som hinder för att informationsflödes skulle bli bra och således även 
kommunikationsflödet (ibid.).  
 
Behovet av struktur vid överlämnandet. 
Behovet av strukturerad kommunikation var uppenbart för de iblandade samt behovet 
av en checklista för att all viktig information angående patienterna skulle framkomma 
(Nagpal et al., 2012). Brist av standard eller struktur kunde göra det svårt för vårdarna 
att ge och ta emot information (Reilly et al., 2013). 
 
Kommunikationen kunde delas upp i ett överlämnande i tre stadier, ”källa” den 
person som hade informationen, ”överlämnande” när information skulle föras vidare 
till nästa part och ”mottagare” den person som tog emot informationen (Nagpal et al., 
2012). Ifall det brast på någon av dessa tre punkter så fanns en bristande 
kommunikation. När en patient skulle överlämnas till en annan avdelning var det 
viktigt att all kritisk information överfördes genom effektiv kommunikation till de nya 
vårdarna. En bristande kommunikation mellan enheter innebar att all viktig 
information inte kunde kommuniceras. Användandet av flera olika 
kommunikationsmetoder såsom t ex pappersjournal, personliga konversationer, 
telefonkonversationer ledde till att information gick förlorad(ibid.). Om inte all 
information om patientens hälsotillstånd fanns med i ett överlämnande när en patient 
skulle lämnas till t ex operation så kunde det leda till att viktiga preoperativa 
kontroller inte genomfördes och detta hade stor inverkan på patientsäkerheten. Många 
av de fel som kunde uppstå berodde på ett icke optimalt överlämnande och 
ostrukturerat överlämnande där inte all information kommunicerades eller att för 
mycket information som inte var relevant kommunicerades. Detta kunde leda till 
allvarliga komplikationer och i värsta fall död. Det var inte alltid personal med 
kännedom om patienten som medverkade vid överlämnandena d.v.s. de personer som 
hade den bästa kunskapen om patienten som gjorde överlämnandena (Nagpal et al., 
2012; Chin et al., 2013).  
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Icke verbal kommunikation 
 
Tydlig och systematiskt skriven kommunikation var viktigt för patientsäkerheten 
samtidigt som det även skulle följas upp av kommunikation ansikte mot ansikte. 
Informationen som lämnades skulle vara kort och relevant, det visade sig vara mycket 
viktigt att informationen var tydlig. När överlämnandet skedde mellan avdelningar var 
det viktigt att meddela relevant information till mottagande enhet så att de kunde 
förbereda sig mentalt och fysiskt. Det var viktigt att även patienterna informerades om 
att de skulle flyttas till en annan avdelning (Siemsen et al., 2012). 
 
Vid kommunikation med svårt sjuka patienter där patienten många gånger låg nersövd 
upplevde vårdpersonalen det svårt att föra ett samtal när det inte fick någon respons 
och där det mer handlade om envägskommunikation. Detta gjorde att vårdandet 
försämrades då vårdpersonalen inte visste vad patienterna verkligen ville eller inte 
ville. Delar av vårdpersonalen upplevde detta frustrerande då de bara fick spekulera 
medan andra som hade mer erfarenhet kände sig mer vana vid situationen och inte 
reflekterade särskilt mycket över det. En del av vårdpersonalen föredrog att ta hand 
om patienter som låg nersövda istället för de som var vakna då de slapp kommunicera 
(Alasad & Ahmad, 2005). 
 
Kroppsspråk 
Det framträdde fyra olika sätt som ett överlämnande kan ske på ur ett icke talat 
perspektiv och av dessa fanns det de som var mer lämpade att använda ur ett 
patientperspektiv jämfört med andra. Fokus vid ett överlämnande bör ske genom att 
den som gör överlämnandet och den som tar emot informationen sitter tillsammans 
och har blicken på samma journal. Den slutsats som kunde dras var att desto mer 
vårdarna jobbar ”ihop” vid ett överlämnande desto mer patientsäkert blir det (Frankel 
et al., 2012).  
 
DISKUSSION 
 
Ett samband gick att finna mellan dålig, avsaknad och icke anpassade 
kommunikation. En dålig kommunikation ledde till en bristande patientsäkerhet, där 
det fanns risk för skada och/eller död. Information som inte var anpassad till 
patientens kunskap visade sig leda till onödigt lidande. En bristande ordning och 
struktur i informationsflödet kunde leda till att kritisk information inte 
kommunicerades. Det visade sig viktigt att rätt information kommunicerades vid 
överlämnandet, vilket innebar att varken för lite eller för mycket information skulle 
kommuniceras. En dåligt strukturerad kommunikationsmetod upplevdes även som ett 
hinder för en god kommunikation. Kommunikationsträning ledde till bättre 
kommunikation och gjorde vårdpersonalen mer medvetna om hur de kommunicerade 
med språk och kroppsspråk, vilket gynnade säkerheten i vården och patientens 
tillfrisknande.  
 
Metoddiskussion 
 
För att uppnå studiens syfte var det lämpligt att välja en kvalitativstudie eftersom 
fokus låg på den subjektiva upplevelsen. Diskussion fördes angående metodval men 
relaterat till det valda syfte så beslutades att en litteraturstudie var det bästa 
alternativet för att nå ett så relevant resultat som möjligt. Författarna diskuterade att 
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genomföra en intervjustudie men tidsbegränsningen var det som avgjorde att det inte 
var ett möjligt alternativ, samtidigt som brett perspektiv eftersträvades.  

Eftersom ett så brett perspektiv som möjligt eftersträvades inkluderades samtliga 
parter på en vårdinrättning, d.v.s. både ett vårdare-patientperspektiv och ett vårdare-
vårdare perspektiv. Detta visade sig vara bra då det fanns bristande tillgång på 
vetenskapliga artiklar av god kvalité som på ett relevant sätt speglade studiens syfte. 
Det är dock möjligt att detta beslut att inkludera flera perspektiv gjorde att inte bästa 
möjliga riktat resultat uppnåddes, då båda perspektiven inkluderades. Hade författarna 
däremot valt ett perspektiv, finns det möjlighet att ett mer ingående resultat om ämnet 
kunde ha uppnåtts i studien. Däremot har valet av ett brett perspektiv fångat in en 
bredare bild av problemområdet. Detta har skapat en bättre helhet av problemområdet 
än vad det skulle gjort ifall enbart ett perspektiv valts. 

De svagheter som kan ses i studien är att de valda sökorden i den systematiska 
litteratursökningen kunde kombinerats på andra sätt, samtidigt som det visade sig 
finnas ett bristande utbud av artiklar som fanns tillgängliga genom universitetet som 
var relevanta till studiens syfte. Då det fanns en stor upplevd tidspress under 
artikelsökningen så kan det diskuteras ifall sökningen skedde på så utförligt och 
optimalt sätt som möjligt, samtidigt som det enbart fanns ett begränsat antal artiklar 
som var relevanta till syftet tillgängliga i fulltext genom universitetet. Hade vi haft 
tillgång till samtliga vetenskapliga artiklar som fanns att tillgå så hade troligtvis ett 
mer tillförlitligt resultat varit möjligt, då det fanns många artiklar som speglade 
studiens syfte på ett bra sätt som dock inte fanns tillgängliga i fulltext. Dock kan man 
påstå att artiklar som valdes bedömdes ha god kvalité, enligt den mall som användes. 

De sökord som användes i början av sökning kontrollerades emot svenska Mesh’s 
ämnesordslista för att göra sökningen så systematisk som möjligt. Relevanta 
synonymer plockades ut för att en så effektiv och bred sökning som möjligt skulle 
kunna genomföras. Hjälp togs av universitetets bibliotekarie för enligt Forsberg och 
Wengström (2011, s80-81) att få så effektiv sökning som möjligt och för att minska 
tidspressen (ibid.). Universitetsbibliotekets experter på området gjorde det möjligt att 
nå en sökning av ännu bättre kvalité och att nå ett bättre urval av artiklar. Detta ses 
som en styrka i studien då Universitetsbibliotekets experter på området har stor 
kunskap på området.  

Samtliga artiklar som valdes till studien kontrollerades i via Ulrichsweb TM global 
serials directory (2012), detta för att säkerställa att de var godkända och publicerade i 
vetenskapliga artiklar. Ett antal inklusionskriterier valdes för att stärka studien 
(Granheim & Lundman, 2004). Vilket innebar att artiklarna som valdes skulle vara 
etiskt granskade, ha en kvalitativansats, belysa studiens syfte samt att de skulle vara 
publicerade inom en åtta års period för att innehålla kunskap som icke var föråldrad. 
Samtliga artiklar som inkluderades till studiens resultat var peer-rewied, vilket anses 
bidra till att öka studiens trovärdighet. Den kvalitésbedömningsmall som användes 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) ansågs stärka studiens resultat och trovärdighet. 
Bedömningsmallen användes för att bestämma kvalitén på resultatartiklarna och 
enbart de artiklar som bedömdes som ”bra” inkluderades i studien. Detta gjordes för 
att ett hög lägsta nivå skulle uppnås. 
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Samtliga artiklar analyserade till en början enskilt av författarna till föreliggande 
studie. Författarna markerade ut relevant information som belyste syftet och läste 
artiklarna flertalet gången för att sedan diskutera tillsammans och jämföra ifall båda 
författarna ansågs att samma information var relevant. Sedan fortsatte analysen i 
grupp och meningsbärande enheter valdes ut, kondenserades och kodades. Detta 
gjordes för att dela in resultatet i kategorier. Detta sätta att analysera artiklarna på 
anses stärka studien då författarna av föreliggande studie valde ut relevant 
information utan varandras påverkan och såldes minskade risken för feltolkning.  

Författarna försökte lägga sin egen förförståelse åt sidan i föreliggande studie för att 
få ett resultat som speglar verkligheten på bästa sätt (Granheim & Lundman, 2004). 
Men som Wiklund (2003, s52-53) skriver så går de aldrig vara riktigt objektiv i 
förhållande till sin tillvaro, då alltid ens tidigare kunskaper, erfarenheter och 
förväntningar finns med. Detta då alla våra upplevelser spelar in i den levda 
verkligheten (ibid.). 

Den kommunikation som belyses i denna studie är relevant för alla yrkesverksamma 
inom vården och därmed även allmänsjuksköterskan. Ett brett perspektiv valdes så att 
ingen bra och relevant forskningen skulle missas globalt och detta visar sig även i 
spridningen på de utvalda artiklar som hade ursprung från USA, Storbritannien, 
Danmark, Iran, Jordanien och Australien. Studien är baserad på tio vetenskapliga 
artiklar och att enbart använda sig av så få artiklar gör studiens överförbarhet svår. 
Däremot går det att konstatera att studiens resultat inte belyser viktig och relevant 
forskning på området kommunikation och dess betydelse.   

Resultatdiskussion 

Studien belyser tydligt att avsaknaden av strukturerad kommunikation kan orsaka 
patientfarliga situationer och ett onödigt lidande för patient och att det vara av största 
vikt att införa metoder för att detta problem ej ska fortgå. I en studie av De Meester, 
Verspuy, Monsieurs och Van Bogaert (in press), infördes en metod för att strukturera 
kommunikationen inom vården som medför en mer tydlig och effektiv 
kommunikation. Detta ökar patientsäkerheten avsevärt då dödligheten minskar från 
16 personer per 1000 till 5 personer per 1000 vid ett införande av att ett strukturerat 
sätt för kommunikation, i detta fall SBAR (ibid). Även i en studie av Street et al. 
(2011) så ökar patientsäkerheten med införandet av ett strukturerat 
kommunikationsverktyg, SBAR (ibid.). Genom att införa ett standardiserat 
kommunikationssätt kan tydligheten öka om vilken kritiskt information som bör 
kommuniceras vid ett överlämnande. Genom att det blir ett standardiserat sätt att 
genomföra informationsöverlämnandet på så vet alla inblandande vad som ska 
kommuniceras och bör då veta ifall det är någon kritisk information som ej 
framkommit.  
 
I en studie av Street et al. (2011) anser en majoritet av vårdpersonalen att det mest 
effektiva sättet att genomföra ett överlämnande på var att använda sig av båda verbal 
och skriftlig information (ibid). Det går att utgå ifrån att använda sig av både verbal 
och skriftlig teknik för en god kommunikation, samt att använda sig av SBAR 
tekniken som enligt Street et al. (2011) och De Meester et al. (in press) hävdar ökar  
patientsäkerheten.  
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Det visar sig viktigt att kommunikationen ska anpassas till den kunskapsnivån som 
patienten befinner sig på. Detta för att patienten ska kunna vara delaktig i sin egen 
vård. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur viktigt det är att patienten är 
delaktig i sin egen vård, detta för att hälsa och välbefinnande ska kunna utvecklas 
(ibid.). Som vårdare finns även ett ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763, 2a § och 2b §) som skriver att patienten ska vara delaktig i sin egen vård, 
samtidigt som patienten ska få en individuellt anpassad information om b.la. sitt 
hälsotillstånd och undersökningsmetoder (ibid.). Ifall inte kommunikationen anpassas 
mellan vårdarna så kan även det leda till patientfara, detta då den mottagande inte kan 
avgöra vilken del av informationen som är den kritiska och mest relevanta, ifall denne 
saknar kunskap (Fairbanks, Bisantz & Sunm, 2007). En studie av McCabe (2004) 
visar ytterligare tecken på att kommunikationen bör anpassas till patienten och även 
hur viktigt det är att se till varje patient som en unik individ. Patienterna i studien 
beskriver även hur det uppskattade när kommunikationen var öppen och ärlig 
angående deras sjukdomstillstånd samtidigt som den kommunicerades på ett sätt som 
de kunde förstå (ibid). 
 
Kommunikationshinder som kunde uppstå i vårdsituationer kunde bero på stress och 
stor arbetsbelastning för vårdpersonalen, vilket bidrog till att vårdpersonalen inte hade 
tid att kommunicera med patienterna. Patienten fick då ingen möjlighet att påverka sin 
egen vård, utan lämnas helt i sjukvårdens händer. Här tas inte hänsyn till patientens 
delaktighet och unika livsvärld som är viktig för att kunna bedriva en bra och säker 
vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Då vårdarna slutade reflektera över hur de kommunicerade med patienterna som låg 
nedsövda, finns det risk att man inte längre har ett vårdande sätt där patienten inte 
längre är i fokus. Reflektion skapar eftertanke hur vården ska gå till och rätt 
kommunikation blir ett hjälpmedel att lyckas förmedla till patienten och andra vårdare 
hur den ska fortlöpa på bästa sätt, detta gynnar vårdandet och där med 
patientsäkerheten (Nortvedt och Grim, 2006). 
 
Det kroppsspråk som används av vårdaren spelar stor roll för hur patienterna uppfattar 
vårdaren, detta då patientens tolkningar av situationen spelar roll. Det bör finnas med 
i tanken att varje individ kan och gör sin egen tolkning av varje situation, då 
tolkningar inte är så precisa och inte alltid speglar verkligheten bör vårdaren var extra 
noga i patientnära situationer (Eide & Eide, 2009). Vid kommunikationsträning där 
vårdpersonalen lärde sig att utveckla sin kommunikation med patienten, det kan bland 
annat handla om att använda kroppsspråket mer samt reflektion över användandet av 
kommunikations metoder. Det bidrog till att patienten kände en minskad stress vid 
konversationer för att de kunde bli förstådda och lyssnade till på ett annat sätt. När 
patienten tillåts bli delaktig i sin egen vård, ges möjlighet för vårdarna att ta del av 
kunskap som bara patienten har. Samt ger det möjlighet för patienten att kunna 
påverka sin egen vård och där med sin egen livsvärld. Detta höjer patientens 
välbefinnande och gynnar hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Då det visade sig att kroppsspråket var en stor del av kommunikationen och hade 
betydelse för den information som uppfattas. Det är därför viktigt att som vårdare ha 
det i åtanke vid alla kommunikation med patienten vilka signaler som sänds ut. Det 
kan vara så att talspråket säger en sak och kroppsspråket något helt annat. God 
kommunikation sker med en blandning av kroppsspråk och talspråk, där de 
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kompletterar varandra för att få en så optimal kommunikation som möjligt mellan 
patient och vårdare (Haskard, DiMatteo & Heritage, 2009). 
 
Det var många gånger den bristande erfarenheten som ledde till otillräcklig 
kommunikation. På samma sätt beskriver Sheldon, Barret och Ellington (2006), för att 
få en säker och effektiv kommunikation inom vården krävs det utbildning. Utbildning 
inom kommunikation skulle läggas till vid både grund som vidareutbildningar för att 
få mer kunskap om hur säker och effektiv kommunikation säkerställs (ibid).  
 
Det fanns ett samband på hur kommunikationen fungerade och vårdpersonalens 
bemötande. Ett dåligt bemötande, där vårdpersonalen kunde vara nonchalanta eller 
hade nonchalant attityd mot patienten kunde leda till att patienten kände sig kränkt 
och misstrodd. Detta ledde till en försämrad kommunikation som ökade risken för 
felbehandlingar och där med en risk för patientsäkerheten. Det är vårdpersonalens 
uppgift att ha en hållning som bjuder in patienten till att skapa en vårdrelation där god 
kommunikation är en av nyckel funktionerna (Nortvedt och Grim, 2006). Som Eide 
och Eide (2009) skriver så kan aldrig vårdarna avgöra ifall det varit en bra 
kommunikation eller inte, detta är upp till patienterna och anhöriga att avgöra (ibid.).  
 
Framtida forskning 
 
Kommunikation är ett stort område som är svårt att få ett grepp om, då det mängder 
med aspekter att ta hänsyn till. Det finns en mängd forskning på området, men då det 
är ett stort område med mängder av aspekter så krävs det mer forskning. Nya metoder 
behöver utvecklas för att säkerställa en god vård för patienterna även i framtiden, då 
ämnet ständigt behöver utvecklas för att ligga i fas med resterande del av vården. 
Framtida forskning bör mera konkret beröra kommunikations betydelse för 
patientsäkerheten. Föreliggande studie visar på att mer forskning på området behövs. 
 
Slutsats 
 
Resultatet visar att kommunikation är ett viktigt område som har stor inverkan på 
patientsäkerheten. Det finns även tecken på att om en redan dålig kommunikation 
finns, så finns en underförstådd acceptans mot detta då kunskap troligen saknas om 
dess betydelse. Detta kan leda till patientfara.  För att öka patientsäkerheten så behövs 
mer utbildning om kommunikationens betydelse för vården. Föreliggande studie visar 
även tydligt på behovet av att kommunikationen behöver genomföras på ett 
standardiserat och strukturerat sätt och där är SBAR tekniken ett väl lämpat verktyg. 
Studien visar även på behovet av att se det unika i varje människa och vikten av att 
förstå sig på det unika i varje individ, detta genom att anpassa kommunikationen och 
den information som ges till en patient angående dennes sjukdomstillstånd så att den 
kan förstå och vara delaktig i sin egen vård.
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Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 
Cinahl 2013-04-09 Communication* 

AND 
Patient Safety* 
AND 
Hand off** 
AND 
Qulitative 
Studies** 
OR 
Qualitative 
Validity** 
 

53 053 
 
1078 
 
54 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Cinahl 2013-04-09 Comminication* 
AND 
Patient Safety* 
AND 
Qualitative 
studies** 
OR 
Qualitative 
Validity** 

53 053 
 
1078 
 
 
 
 
33 

 
 
 
 
 
 
 
6 

Pubmed 2013-04-09 
 

Communcation 
AND 
Patient Safety 
AND 
Handover 

473 696 
 
4186 
 
68 

 
 
 
 
1 

PsycINFO 2013-04-27 Communication 
AND 
Nurse 
AND 
Qualitative Studies 

28 206 
 
946 
 
87 

 
 
 
 
2 

PsycINFO 2013-04-27 Communication*** 
AND 
Qualitative 
AND 
Nurses 

26 630 
 
1265 
 
68 

 
 
 
 
1 

Alla sökningar gjorda med Peer Rewied och årtal 2005-2013 som standard. 
* Cinahl Heading, MM – Exact Major Subject Heading, Explode. 
** MH – Exact Subject Heading, Explode. 
*** MJ – Word in Major Subject Heading. 
 



Bilaga 2   
Kvalitetsbedömningsmall  

	   20	  

 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 175-176).  
 
Beskrivning av studien  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Patientkarakteristiska:  Antal:  

Ålder:  
Man/kvinna:  
 

Är kontexten presenterad?      Ja  Nej  Vet ej  
 
Etiskt resonemang?      Ja Nej  Vet ej  
 
Urval  
- Relevant?        Ja Nej  Vet ej  
- Strategiskt?        Ja  Nej  Vet ej  
 
Metod för  
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?     Ja  Nej  Vet ej  
- datainsamling tydligt beskriven?     Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?      Ja  Nej  Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?     Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?       Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?      Ja  Nej  Vet ej 
  
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?    Ja  Nej  Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?      Ja  Nej  Vet ej  
 
Genereras teori?       Ja  Nej  Vet ej 
  
Huvudfynd 
  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Bra   Medel   Dålig  

 
Kommentar:  
 
 
Granskare (sign.)


