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Sammanfattning 
Bakgrund: Varje dag söker patienter vård av olika anledningar, patienterna hamnar då i en 

utsatt position där de har behov av vård. För att en patient i en utsatt position ska uppleva ett 

vårdande möte krävs att patienten blir delaktig i sin egen vård, samt att sjuksköterskan tar 

hänsyn och respekterar patientens livsvärld. Även samspelet mellan patient och sjuksköterska 

har en betydande roll i det vårdande mötet. 

Syfte: Beskriva patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan inom den somatiska 

vården. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. En systematisk sökning gjordes i databaserna PubMed, 

CINAHL och PsycINFO där 10 artiklar, 9 kvalitativa och en kvantitativ, inkluderades i 

studien. Analysförfarandet gjordes utifrån Lundman & Hällgren Graneheim (2012). 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre kategorier Förhållningssätt, vårdkvalitet och 

kommunikation.  

Slutsats: Litteraturstudien visade på olika upplevelser i mötet med sjuksköterskan och vården. 

Dessutom framkom det vad patienterna saknade och önskade att mötet med sjuksköterskan 

och vården skulle innehålla. Med utgångspunkt i vårdvetenskap och idén att vårdandets syfte 

är att lindra lidande och främja hälsa, kan slutsatsen dras att ett icke bekräftande 

förhållningssätt från sjuksköterskan gentemot patienten inte leder till ett vårdande möte. 
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1 Inledning 
I detta examensarbete kommer patientens upplevelser av mötet med sjuksköterskan att 

behandlas. Enligt Socialstyrelsen (2013) beskriver patienten bemötandet inom vården som 

gott men att det finns vissa delar som brister. De delar som brister är patientinformation, 

patientdelaktighet, samordning och känslan av att bli tagen på allvar. Socialstyrelsen (2013) 

beskriver även att om patienten upplever att mötet med sjuksköterskan inte är vårdande kan 

det leda till att patienten känner sig kränkt, vilket kan leda till bristande respekt och förtroende 

för vården. Detta i sin tur kan leda till att patienten i framtiden undviker att söka vård och 

drabbas av ett onödigt lidande (Socialstyrelsen, 2013). Att vara beroende av vård kan 

förknippas med både positiva och negativa upplevelser. Negativa upplevelser kan handla om 

att patienten känner maktlöshet när vården inte visar ett respektfullt förhållningssätt. De 

positiva upplevelserna kan vara att patienten har ett förtroende för kunskapen i vården och att 

sjuksköterskan ger patienten en känsla av ett gott bemötande (Piredda, Matarese, Mastroianni, 

D'Angelo, Hammer & Marinis, 2015). Därför anser författarna av detta examensarbete att det 

är av stor vikt att beskriva hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan i den somatiska 

vården och vilka faktorer som kan påverka mötet för att undvika ett onödigt lidande.  

 

2 Bakgrund 
2.1 Sjuksköterskans ansvar 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vården så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. I Hälso-och sjukvårdslagen (SFS1982:763) står det 

beskrivet att vården ska bedrivas på ett sådant sätt att det uppfyller kraven på god vård. Det 

innebär att tillgodose patientens behov av trygghet, vara lättillgänglig och respektera 

patientens självbestämmande och integritet. Vården ska arbeta för att förebygga ohälsa.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så bör vården fokusera på att öka patientens 

välbefinnande och därmed deras hälsa, trots sjukdom. I första hand ska vården bekämpa 

sjukdom men syftet ska även vara att stärka patientens livskraft.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det även av stor vikt att sjuksköterskan i mötet är 

medveten om sin kunskap och inte går in med en vet bäst attityd mot patienten. Det är av 

betydelse att förstå att sjuksköterskan är expert på sitt område och patienten är expert på sin 

egen kropp, sjuksköterskans uppgift är att där emellan hitta ett sätt som fungerar för båda 



	 2	

parter. Bridges et al. (2013) beskriver vikten av att det finns ett samspel mellan patienten och 

sjuksköterskan. För att kunna utveckla en relation krävs öppenhet och ärlighet, samt att se till 

patientens bästa som viktiga aspekter för sjuksköterskans bemötande. Det framkommer även 

att dessa aspekter ses som viktiga ur sjuksköterskans perspektiv för att främja värdighet och 

välbefinnande, samt ge stöd och en holistisk vård utifrån patientens behov. Sjuksköterskans 

funktion är att stötta och hjälpa patienten i att ta beslut om sin egen vård (Bridges et al., 

2013). 

 

2.2 Centrala begrepp 
2.2.1 Det vårdande mötet 
Ett vårdande mötet är ett möte mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan förstår och 

stödjer patientens hälsoprocess. Det vårdande mötet ska främja patientens hälsoprocess på ett 

sätt som tar tillvara patientens delaktighet och livsvärld. I det vårdande mötet är interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient till stor del sjuksköterskans ansvar. Ett vårdande möte 

präglas av att patienten är delaktig i sina hälso-och vårdprocesser. Målet är att uppnå ett öppet 

och följsamt vårdande där sjuksköterskan kan använda sin professionella expertkunskap 

samtidigt som det finns en följsamhet för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

2.2.2 Livsvärld 
Livsvärld är ett stort begrepp som innebär den värld som patienten lever i utefter dennes 

upplevelser. Livsvärlden kan exempelvis ändras vid sjukdom, det är ett levande begrepp som 

ändras över tid och på grund av olika händelser i livet (Birkler, 2007). Livsvärld beskrivs 

även som hur vi upplever oss själva och vår omvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

2.2.3 Delaktighet 
Delaktighet är en stor och viktig del i det vårdande mötet. Delaktighet finns beskrivet med 

olika betydelser för olika sammanhang. Då både patienten och sjuksköterskan kan ha olika 

bilder av vad de anser som delaktighet så är det viktigt att sjuksköterskan i mötet försöker ta 

reda på hur patienten uppfattar delaktighet och hur delaktig patienten vill och kan vara (Eldh, 

2009). Om patienten inte blir delaktig i sin egen vård påverkar det både säkerheten och 

resultatet av vården (Dahlberg & Segesten, 2010). För att patienten ska kunna vara delaktig så 

behöver sjuksköterskan även skaffa sig visshet om hur mycket kunskap patienten har om sitt 



	 3	

tillstånd och om det behövs hjälpa patienten att få kunskap för att denna ska kunna uppleva 

delaktighet (Eldh, 2009). 

 

2.2.4 Samspel 
Tejeros (2012) påtalar samspelet mellan patient och sjuksköterska som en förutsättning för en 

god vård. Här definieras samspelets grund som ömsesidighet och förståelse i 

kommunikationen. Målet med samspelet är att mötet ska bli terapeutiskt, vilket innebär att 

sjuksköterskan delger sin kunskap för att utveckla en relation som grundar sig i tillgänglighet 

och information. De beskriver att relationen består av patient och sjuksköterska och båda 

parterna har en del i att ömsesidigt visa ett engagemang. Sjuksköterskan bistår med sin 

expertkunskap i relationen och samspelet med patienten vilket också innebär att styra 

relationen till att bli terapeutisk (Tejero, 2012). 

 

3 Teoretisk referensram 
3.1 Lidande 
I detta examensarbete kommer Katie Erikssons teori om lidande att användas som teoretisk 

referensram, där författarna av denna studie valt att inrikta sig på vårdlidande. Detta då 

författarna anser att vårdlidande svarar an mot syftet och så som Eriksson (2003) beskriver 

det: Vårdlidande finns i många olika former och varje människa som utsätts för ett lidande 

förorsakat av vården eller på grund av utebliven vård upplever ett vårdlidande (Eriksson, 

2003).  

 

Enligt Eriksson (2003) finns det tre typer av lidande, sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande innebär lidande som uppkommer i samband med sjukdom och 

behandling, livslidande innebär lidande som innefattar hela livssituationen. Lidande är något 

som alla upplever och är en del av livet. Hur lidandet upplevs är olika från person och person 

och finns i olika dimensioner. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så innebär vårdlidande att 

patienten går miste om det positiva som vårdrelationen borde medföra och då känner sig 

åsidosatt. Eriksson (2003) menar att vårdlidandet finns i olika former, kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Kränkning är det 

vanligaste lidandet inom vårdlidande. Exempel på situationer där kränkning blir ett lidande 

kan vara vid tilltal, personliga frågor, oetisk hållning, att inte bli sedd eller bekräftad samt vid 
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hjälp som inkluderar intima kroppsdelar. Fördömelse och straff beskriver Eriksson (2003) 

som att nonchalera patienten, exempelvis i bemötandet av en “jobbig” patient, samt en 

utebliven blick från vårdpersonalen. Den sista delen i vårdlidande är utebliven vård som 

innebär att sjuksköterskan inte ser vilka behov som patienten har och att sjuksköterskan 

saknar den vårdande dimensionen (Eriksson, 2003). 

 

3.2 Lindra lidande 
Eriksson (2003) beskriver även aspekter som lindrar lidandet i vården. Aspekterna innebär att 

se till att patientens personliga hygien sköts eftersom det värnar om patientens värdighet. 

Även att vara tillgänglig, uppmuntra, stödja, trösta, inge hopp men också kunna dela en känsla 

av hopplöshet. Eriksson (2003) menar också att för att lindra lidandet ska sjuksköterskan vara 

ärlig, uppfylla patientens önskemål, bekräfta, möta med värdighet och individuell vård. Även 

att patienten känner sig förstådd, får svar på sina frågor och känner sig delaktig lindrar 

lidandet.  

 

4 Problemformulering  
Dagligen söker människor hjälp inom den somatiska vården av många olika anledningar, alla 

har det gemensamma behovet av vård och expertis. Enligt Socialstyrelsen (2013) har det 

framkommit att om mötet med vården inte blir vårdande påverkar detta patienternas 

förtroende och föreställningar om vården. Detta kan leda till att onödigt lidande för patienten 

uppstår. Författarna av detta examensarbete anser därför att det är av betydelse att studera 

vilka faktorer som kan påverkar mötet mellan patient och sjuksköterska för att undvika att 

lidande uppstår.  

 

5 Syfte 
Syftet med litteraturstudien har var att beskriva patienters upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan inom somatisk vård. 
 
 
 
6 Metod 
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6.1 Datainsamling 
Litteraturstudien har genomförts utifrån Friberg (2012). En litteraturstudie innebär att 

undersöka ett område genom redan insamlad data. En litteraturstudie genomförs med en 

systematisk datainsamling vilket författarna anser är en strukturerad metodisk sökning av 

tidigare forskning i olika databaser. Studien inkluderades kvalitativa såväl som kvantitativa 

artiklar. Det förekommer kritiska röster gällande denna metod då det beskrivs att forskaren 

kan fabricera och välja ut artiklar utifrån vilket resultat de vill publicera. Här belyses vikten 

av att författarna använder sig av ett kritiskt förhållningssätt (Friberg, 2012).  Författarna av 

denna studie har förhållit till detta och undvikit fabricering genom att vara textnära i analysen 

av artiklarna. Författarna har valt att inkludera de artiklar som svarar an till syftet utan att 

välja utifrån eget intresse.  

 

6.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
I alla sökningarna som gjordes i respektive databaser, vilka inkluderar PubMed, Cinahl och 

Psychinfo, användes avgränsningar på publiceringsår 2006-2016, vilket innebär att de artiklar 

som använts i studien inte är äldre än 10 år. I databaserna Cinahl och Psychinfo gjordes 

avgränsning på Peer Reviewed och Age Groups: Adulthood (18 yrs & older). I Pubmed 

gjordes avgränsningar på humans och Adult (19+ years). Inga avgränsningar gjordes av kön 

eller länder.   

 

6.1.2 Sökningsförfarande och urval 
För att sökningarna skulle innehålla problemområdet och svara upp mot syftet valdes efter 

pilotsökning Nurse-Patient Relations som huvudord i sökningarna. För att rikta in sökningen 

mot syftet valdes en kombination av ord och begrepp för att smalna av sökresultat och för att 

göra det möjligt att hitta de relevanta artiklarna för studien. För att välja relevanta sökord till 

de olika databaserna sökte vi i Medical Subject Headings (MeSH), Cinahl Headings och 

Thesaurus.  
 

Sökningen som gjordes i Pubmed bestod av ämnesord och fritextsökning. Ämnesorden som 

användes var “nurse patient relations”, ”Attitudes” och “Patient Centered Care” som 

författarna ansåg svarade mot syftet. Frisökningen gjordes på orden “patient*” och ”Care*” 
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och det på grund av att sökningen blev för tunn och vi valde att söka med fritextord för att 

bredda sökningen. Se bilaga 1. 
 

Sökningen i Cinahl gjordes med ämnesord som hade en beskrivning som svarade mot syftet. 

Ämnesorden som användes var “nurse patient relations” och “Patient Centered Care”. 

Fritextorden som valdes för att få med patientens upplevelser blev “Attitudes”, ”Care*” och 

”Patient*”. Trunkering användes i sökningen för att bredda resultatet av antalet artiklar. Se 

bilaga1. 
 

Sökningen i Psychinfo gjordes med ämnesordet ”Attitudes”. Valet av ämnesord gjordes 

utefter sökningar i Thesaurus. När vi sökte på “nurse patient relations” fanns inte det så vi 

valde att ha med det som en fritextsökning. “Patient Centered Care”, ”Patient*” och ”Care*” 

användes också som fritextord i sökningen för att försöka bredda sökresultatet. Se bilaga 1. 
 

Efter sökningen lästes alla 118 titlar och de titlar som svarade upp mot syftet lästes sedan 

abstract. Efter att ha läst de 48 abstract exkluderades vissa studier då de var litteraturstudier 

eller inte svarade upp mot syftet. De 17 artiklar som författarna av denna studie bedömde 

uppfylla våra krav utifrån abstract gick vidare till granskning.  

 

6.2 Kvalitetsgranskning 
Alla 17 artiklar granskades utifrån SBU:s  “Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” och ”Mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier” (SBU, 2014). Mallarna utgår ifrån olika kvalitetsaspekter där 

författarna fyllde i ”Ja”, ”Nej”, ”Oklart” eller ”Ej lämpligt” utifrån artiklarnas kvalitet. Sedan 

sammanställdes de olika kvalitetsaspekternas svar och gav ett resultat i ”Låg”, ”Medel/Hög” 

eller ”Hög” nivå av studie kvalitet. Vid granskningen exkluderades 7 artiklar på samma 

kriterier som vid läsning av abstrakt. Utifrån granskningen och läsning av artiklarna valdes 10 

artiklar ut som inkluderades i studien. Artiklarna granskades först var för sig för att sedan 

tillsammans sammanställda och jämföra granskningen. Inga skillnader kunde ses i den 

enskilda granskningen. En artikelmatris har gjorts och ligger som Bilaga 2. 
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6.3 Analys 
Analysen har utgått ifrån Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys 

är vanligt förekommande inom vårdvetenskapen. Kvalitativ innehållsanalys används för att 

tolka olika texter och används inom olika forskningsområden. När författarna studerade 

textinnehållet belyste de likheter och skillnader, detta för att påbörja analysprocessen. En 

analysprocess utgörs av meningsenheter, kondensering, abstraktion, koder och kategorier. 

Författarna läste enskilt artiklarna och valde ut meningsbärande enheterna från analystexten 

för att sedan sätta sig ner ihop för att sammanställa meningsenheterna. Meningsenheterna 

utgörs av utvalda ord eller meningar från analystexten. Författarna kondenserade 

meningsenheterna, vilket innebär att meningsenheterna blir kortare utan att ta bort de 

betydande delarna. De kondenserade meningsenheterna abstraherades sedan, vilket innebär att 

man höjer den teoretiska nivån genom att ge meningsenheterna koder. Koderna beskriver 

meningsenheternas innehåll vilken författarna benämnde efter innehållet i artiklarna. Koderna 

pusslades sedan ihop genom att märkas upp på olika lappar för att på så vis sammanställas till 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 

Tabell 1 Exempel på analysprocess. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Positive 
characteristics 

included having a 
smile, being friendly, 

and outgoing. 

Positiva egenskaper: 
ha ett leende, 
vänlighet och 

utåtriktad. 

Egenskaper Förhållningssätt 

She talked to me 
about everything—
that made me feel 

comfortable. 

Trygghet genom 
samtal med 

sjuksköterskan. 

Information kommunikation 

During the 
interviews, it became 

clear that the 
availability of 

someone to reach 24 
hours a day is 

important when 
problems occur. 

Viktigt att alltid 
kunna nå någon. 

Tillgänglighet Vårdkvalitet 



	 8	

6.4 Forskningsetiska överväganden 
I början av denna systematiska litteraturstudie gjorde författarna sig medvetna om de etiska 

övervägandena. De etiska överväganden inkluderar plagiat, fusk och falskhet vilket inte får 

förekomma. De studier som är inkluderade bör ha ett godkännande från en etisk kommitté 

eller ha noggrant redovisade etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013).  

Om artiklarna inte hade ett godkännande av en etisk kommitté eller på ett tydligt vis 

presenterade sina etiska överväganden valde författarna av denna litteraturstudie att värdera 

artiklarna som lägre kvalitet i kvalitetsgranskningen.  

 

7 Resultat 
Analysprocessen som gjordes med syftet att undersöka patienternas upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan i den somatiska vården innehöll 129 koder och gav tre kategorier 

förhållningssätt, vårdkvalitet och kommunikation.  
 

7.1 Förhållningssätt 
Sjuksköterskans brist på respekt för patientens rutiner beskrivs som ett stort hinder och 

lidande i vården (Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Patienter beskrev att 

sjuksköterskans förhållningssätt är av stor betydelse för deras känsla av trygghet i vården. 

Patienter uttryckte att om sjuksköterskan uppmärksammar hur patienten mår och på så vis 

tillgodo ser deras behov upplevde patienterna en känsla av välbefinnande (Vaismoradi, 

Salsali, Turunen & Bondas, 2011; Jones, 2015). Patienter upplevde att ärlighet är viktigt, att 

till exempel inte säga en sak och göra en annan beskrivs som en viktig del för patienterna för 

att de ska kunna känna sig trygga (Kvåle & Bondevik, 2008).  Att sjuksköterskan tog sig tid 

för att prata med patienterna ger dem en ökad känsla av trygghet. Även att sjuksköterskan 

kom då patienten behöver hjälp inger trygghet och en känsla av att få en bra vård (Gellerstedt, 

Medin & Karlsson-Rydell, 2014).  

 

Enligt patienterna ingår det i ett positivt förhållningssätt att le, vara vänlig och utåtriktad. 

Många patienter beskrev att genom ett bra förhållningssätt kan de glömma att de tidigare 

blivit bemötta med ett negativt förhållningssätt (Jones, 2015; Kvåle & Bondevik, 2008). Om 

patienter upplevde sjuksköterskan som kunnig och kompetent leder detta till en god kvalité på 

vården. Det patienterna tyckte utmärkte kvalitén var om sjuksköterskan kunde förklara på ett 
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tydligt sätt hur deras medicin skulle tas och även hade bra tips på vad patienten skulle göra för 

att uppnå ett bra hälsotillstånd (Dhalivaal, 2011; Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013). 

Patienterna var nöjda med den information de fick av sjuksköterskorna. Många upplevde att 

sjuksköterskorna hade mycket kunskap och att de kunde uttrycka sig klart och förståeligt 

(Stenner, Courtenay & Carey, 2015). 

 

Det är av stor vikt hur sjuksköterskan pratar och ställer frågor. Patienterna beskrev en känsla 

av att känna sig till besvär vilket resulterade i att patienterna kände en tveksamhet i att be om 

hjälp. Det negativa mötet mellan patient och sjuksköterska visade sig leda till att patienten 

inte bad om hjälp när hon/han behövde det, vilket ledde till en stor säkerhetsrisk (Jones, 

2015). Tillräckligt med tid för diskussion är viktigt för att det ska kunna utvecklas en större 

förståelse och trygghet mellan patient och sjuksköterska (Stenner, Courtenay & Carey, 2015). 

En del patienter upplever att de inte kan få svar på alla sina frågor av sjuksköterskan. En 

sjuksköterska tipsade då patienten om att skriva upp alla sina frågor och på så vis minnas dem 

och fråga läkaren, detta upplevde patienten som ett väldigt bra tips (Kvåle & Bondevik, 

2008). Om sjuksköterskan var trevlig och omtänksam så kände sig patienterna trygga. Det 

resulterade i att patienterna kunde uttrycka sig bättre och sjuksköterskan fick en större 

förståelse för deras situation och livsstil. Kontinuitet sågs som en stor del i att förbättra 

relationen och därmed skapa en trygghet. Patienten blev mer bekväm med att ta upp sina 

problem och hitta lösningar, samt att kontinuiteten skapade en större förmåga till att förstå 

informationen som gavs (Stenner, Courtenay & Carey, 2015). 

 

7.2 Vårdkvalitet  
För att kunna uppnå en vård av hög kvalité är det viktigt att patienten får information på ett 

tydligt och förståeligt sätt. För att personalen ska kunna utveckla sin förmåga att göra detta är 

det viktigt att få feedback från patienterna (Dreesen, Foulon, Vanhaecht, Pourcq, Hiele & 

Willems, 2015). Många patienter upplever att kontinuitet (att träffa samma sjuksköterska) 

möjliggör att en mer personlig relation kan utvecklas vilket leder till ett ökat förtroende för 

sjuksköterskan (Stenner, Courtenay & Carey, 2015). Tillgänglighet, att kunna nå någon, ses 

som en stor del i att känna trygghet. Även kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan sågs 

som viktiga delar i att känna trygghet (Dreesen, Foulon, Vanhaecht, Pourcq, Hiele & 

Willems, 2015). Det är viktigt att patienternas värdighet är i fokus. Det innebär att 

patientsäkerhet inte bara är att tillgodose patienternas närings och sömnbehov, utan även att 
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patienten känner sig respekterad under sin vårdvistelse (Vaismoradi, Salsali, Turunen & 

Bondas, 2011; Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Brist på visad omsorg gör att 

patienten inte känner förtroende vilket leder till en osäkerhet hos patienterna. De flesta 

patienter uttryckte en önskan om att vården ska vara mer individanpassad då de upplever att 

det finns brist på de individuella lösningarna i vården (Gellerstedt, Medin & Karlsson-

Rydells, 2014). Patientcentrerad vård beskrivs vara positivt relaterat till hälsoresultatet 

(Radwin, Cabral & Wilkes, 2009). 

 

Patienterna påtalade vikten av att kunna sitta ner och diskutera, exempelvis provsvaren, både 

de som var bra och de som var dåliga. Att sitta ner och diskutera, att behandlas som en individ 

upplevde patienterna som väldigt viktigt. Sjuksköterskans kunskap gjorde att kvalitén på 

förklaringen och informationen blev bättre, dessutom såg sjuksköterskan till och tog hänsyn 

till patienternas historia och personlighet. Sjuksköterskan tog även in andra aspekter så som 

andra sjukdomar, hälsa och livsstil (Stenner, Courtenay & Carey, 2015; Kvåle & Bondevik, 

2008). Patienten förlitar sig på att sjuksköterskan ska se och möta deras behov. Patienterna 

beskriver att ingen annan kommer att hjälpa dem och patienten blir då tvungen att förlita sig 

på att sjuksköterskan hjälper dem att må bättre. För att sjuksköterskan ska kunna möta upp 

patientens behov på bästa sätt så krävs det att förtroende har utvecklats (Jones, 2015). Något 

som ingav ett ökat förtroende för sjuksköterskan var då sjuksköterskan upplevdes som lyhörd 

och kunnig inom sitt område (Radwin, Cabral & Wilkes, 2009). 

 

Patienterna upplevde okunskap i sjuksköterskans arbete som en otrygghet i vården, 

exempelvis om patienten inte kände sig trodd. Patienten upplevde då känslor av övergivenhet 

och osäkerhet (Dreesen, Foulon, Vanhaecht, Pourcq, Hiele & Willems, 2015; Vaismoradi, 

Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Tidsbrist leder till att sjuksköterskan inte har tid att ta reda 

på vad patienten har för behov vilket i sin tur leder till att patienten upplever en bristande 

vårdkvalitet. Ett negativt möte gör att patienten blir obekväm och känner att hon/han är till 

besvär (Kvåle & Bondeviks, 2008; Jones, 2015).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient ses som ett samarbete för att hitta olika lösningar. 

Sjuksköterskan visar intresse för patientens välbefinnande och uppmuntrar patienten till att 

förbättra sin hälsa, vilket leder till att patienten blir mer motiverad till att jobba tillsammans 

med sjuksköterskan för att uppnå en förbättrad hälsa. Samspelet är enligt patienterna viktigt, 
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och att sjuksköterskan ställer frågor för att visa intresse för patientens hälsa. Patienterna 

beskrev också en terapeutisk aspekt att vara inblandade i beslut om sin vård eftersom det 

hjälpte dem att känna kontroll. Aspekterna som patienterna uppmärksammade som viktiga för 

samspelet och för att känna sig delaktig var information, logisk grund för ny behandling, 

möjlighet att ställa frågor och att sjuksköterskan frågade patienten om hon/han var nöjd med 

förslag på behandlingsalternativ (Stenner, Courtenay & Carey, 2015; Jones, 2015). 

 

7.3 Kommunikation 
Nästan alla patienter menar på att det är viktigt att kunna kommunicera med sjuksköterskan 

för att undvika problem och uppleva trygghet (Dreesen, Foulon, Vanhaecht, Pourcq, Hiele & 

Willems, 2015; Dhalivaals, 2011). Patienterna beskrev att kommunikationen med 

sjuksköterskan hade en stor inverkan på deras upplevelse av mötet (Jensen, Vedelø & 

Lomborg, 2013). Patienterna uttryckte att det var viktigt att sjuksköterskan kunde förklarade 

varför vissa åtgärder görs och varför de behöver göras. Inte bara att sjuksköterskan säger att 

detta ska göras, utan även förklara varför (Stenner, Courtenay & Carey, 2015). 

 

Kommunikation, så som kroppsspråk, tal, ansiktsuttryck och tonfall påverkar mötet 

(Gellerstedt, Medin & Karlsson-Rydell, 2014). Vissa patienter upplever att det är viktigt att 

sjuksköterskan har ett tydligt kroppsspråk och snälla ögon. Patienter upplever att 

sjuksköterskan kan sända ut positiv energi genom att ha ett leende på läpparna. 

Sjuksköterskan kan också genom sitt sätt att kommunicera utstråla trygghet (Gellerstedt, 

Medin & Karlsson-Rydell, 2014; Jones, 2015; Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 

2011). Negativa egenskaper hos sjuksköterskan beskrivs som att ha ett argt ansiktsuttryck, ett 

dåligt humör eller att vara oförskämd. Om sjuksköterskan var oförskämd eller på märkbart 

dåligt humör beskrev patienterna det som ett stort hinder till att utveckla ett förtroende. Detta 

ledde till att patienterna kände sig obekväma och inte ville fråga sjuksköterskan om hjälp. 

Patienter upplevde det som väldigt obehagligt om sjuksköterskan pratade med ett negativt 

tonfall (Jones, 2015; Gellerstedt, Medin & Karlsson-Rydell, 2014).  

 

Patienterna beskriver att vara i behov utav vård upplevs som att vara i en utsatt position. 

Patienter upplever att mötet med en sjuksköterska som verkar vara arg gör det svårt att be om 

hjälp då patienterna upplever en rädsla för att de ska blir arga på dem. En sjuksköterska som 

inte pratar med patienterna resulterar i att patienterna känner sig obekväma. Brist på 
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kommunikation ses av patienterna som en ovilja att hjälpa och upplevs som ett hinder för att 

patienter ska kunna utveckla ett förtroende (Jones, 2015). Då patienten upplevde att de satt 

ner med sjuksköterskan som en jämlike, kunde sjuksköterska och patient dela olika 

uppfattningar och professionell information. Detta gjorde att patienterna upplevde sig 

delaktiga i sin vård. Då patienten och sjuksköterskan arbetar tillsammans utvecklas deras 

relation till en tröstande mellanmänsklig relation (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & 

Gehrke, 2011; Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013).  

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen belyser forskaren litteraturstudiens styrkor och svagheter samt eventuella 

brister i genomförandet som har betydelse för resultatet. Forskaren diskuterar studiens 

genomförande och granska arbetet utifrån ett kritiskt förhållningssätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna diskuterar hur genomförandet av studien har påverkat 

resultatet med hjälp av kvalitetsindikatorerna trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet.  

 

Trovärdighet innebär hur trovärdigt resultatet är och bör beskrivas kontinuerligt genom hela 

forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Trovärdighet handlar också 

om hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på analysen (Garanskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) så innebär tillförlitlighet 

noggrannhet, precision och riktighet under hela forskningsprocessens gång. Giltighet handlar 

om hur sant resultatet är, det anses giltigt om det lyfter fram det som var avsett att skrivas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

innebär överförbarhet i vilken utsträckning resultatet kan överföras på andra grupper och 

situationer. De nämner även att författarna kan skapa förutsättningar för överförbarhet men att 

det är läsaren i slutändan som avgör om resultatet kan överföras till en annan kontext 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Författarna av detta examensarbete har utgått från Friberg (2012) i metoden och Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) i analysen. Friberg (2012) valdes i metoden då författarna av 

denna studie ansåg att den hade en utförlig beskrivning som passade för arbetet. I analysen 
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valdes Lundman & Hällgren Graneheim (2012) då författarna ansåg att tillvägagångssättet var 

tydligt beskrivet. Friberg (2012) beskriver att metoden inte ska exkludera kvalitativa eller 

kvantitativa artiklar vilket författarna valde att hålla sig till. Författarna anser att användandet 

av både kvalitativa och kvantitativa artiklar ökar trovärdigheten i studien då ingen del av 

forskningen i ämnet exkluderas.  

 

Förförståelse innebär att forskaren sedan tidigare har erfarenheter och upplevelser av 

fenomenet som undersöks. Detta kan innebära att forskaren har förutfattade meningar vilket 

kan sätta prägel på analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelse är vår 

grundsyn som ingår i det mänskliga tänkandet. När forskarna blir medvetna om sin 

förförståelse skapas en öppenhet, en öppenhet för att kunna ta in verkligheten. (Augustinsson, 

2012). Förförståelse beskrivs som både positivt och negativt, en förutsättning för att kunna se, 

uppfatta och utveckla förståelse och kunskap inom ämnet. Den kan alltså användas som ett 

redskap men den kan också bli till ett hinder för att kunna se något nytt (Rosberg, 2012). En 

av anledningarna till att författarna valde detta ämne var då de uppfattat att mötet med 

sjuksköterskan inom den somatiska vården kan se väldigt olika ut och har stor påverkan på 

patientens upplevelse av vården. Författarna har erfarenheter och upplevelser av att både vara 

vårdpersonal och patient. Som författarna tidigare beskrivit så har vi också upplevelsen av att 

vården ser olika ut. Författarna har under hela arbetets gång diskuterat sin förförståelse med 

varandra för att bli medvetna om dem och på så vis förhindra att förförståelsen färgar av sig i 

resultatet. Författarna valde att försöka sätta sin förförståelse inom parantes i denna 

systematiska litteraturstudie.  

 

I urvalet har författarna valt att ha inklussionskriterier men inte exklussionskriterier. Detta 

anser författarna kan anses som en styrka då författarna inte ville riskera att urvalet skulle 

begränsas vid användning av exklussionskriterier. Inklussionskriterien som användes för årtal 

var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Det anser författarna är en styrka då innehållet 

i artiklarna håller en aktuell relevans jämfört med om författarna inte hade haft någon tidsram 

i artiklarna. Författarna har även reflekterat över att relevant forskning kan ha funnits i äldre 

forskning och det i sin tur kan ha påverkat resultatet för detta examensarbete. Författarna 

valde även att inkludera ålder som ett inklussionskriterie, detta anser att alla informanter i 

artiklarna är över 18 år. Författarna diskuterade detta då de ville beskriva upplevelserna av 

mötet med sjuksköterskan skulle resultatet kunnat bli ett helt annat om de hade inkluderat 
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barn i studien. Författarna bestämde sig för att beskriva vuxnas upplevelser av mötet och det 

kan ses som en svaghet då barns upplevelser inte beskrivs i arbetet.  

 

Sökningsförfarandet gjordes utifrån olika databaser vilket författarna av detta examensarbete 

anser ökar trovärdigheten då det ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar. Under 

pilotsökningen testade författarna att söka med många ämnesord i samma sökning, men 

resultatet blev då för litet, vilket resulterade i ett otillräckligt material. Därför valdes i 

respektive databaser att sökningarna skulle innehålla både ämnesord och fritextord vilket gav 

ett bredare resultat med ett större antal artiklar. Författarna såg en styrka i att pilotsökningen 

testades med olika ämnesord och fritext ord för att hitta en bra kombination av dem för att få 

ett bra underlag till studien. För att vidga sökningarna så användes trunkering på vissa av 

nyckelorden och även booleska operatorerna “AND” och “OR” enligt Fribergs (2012) 

sökningsförfarande. Även dubbletter återfanns i de olika databaserna vilket författarna anser 

beskriver att en systematisk sökning gjorts med relevanta sökord utifrån de olika databasernas 

ämnesord. Sökningsförfarandet gjorde författarna tillsammans då de ansåg att de hade lite 

kunskap om att söka i de olika databaserna och kunde ta hjälp av varandra och då tillsammans 

med personal på universitetsbiblioteket. Författarna anser att sökningsförfarandet kan anses 

som en styrka då de hjälptes åt samt hade hjälp av kunnig personal. Utifrån artiklarnas titlar 

valdes artiklar ut för att läsa abstrakt, detta anser författarna kan ses som en svaghet då vissa 

titlar ibland inte kan spegla innehållet. Författarna ser det även som en styrka då minsta 

tveksamhet av relevans fanns i titel lästes abstract för att kunna utgöra artikelns relevans till 

examensarbetes syfte. Utifrån läsning av abstract valdes artiklar ut för att läsas i fulltext, det 

anser författarna som en logisk gång då irrelevanta artiklar valdes bort och tiden istället lades 

på de relevanta artiklarna. Detta kan också anses som en svaghet då abstract avgjorde om de 

skulle läsas i fulltext, relevanta artiklar kan ha missats då abstracten kan ha varit missvisande i 

relevans emot syftet. Alla artiklar som författarna valde att inkludera i studien var skrivna på 

engelska vilket resulterade i att författarna behövde översätta resultaten i artiklarna till 

svenska i samband med analysprocessen. Detta kan ha medfört att författarnas tolkning och 

översättning kan skilja sig från ursprungstexten i artiklarna vilket kan ses som en svaghet. 

Författarna har försökt göra översättningarna så textnära som möjligt genom att läsa meningar 

flera gånger och använda sig av lexikon. För att försäkra sig om att materialet utgick från en 

vetenskaplig grund så valde författarna att artiklarna skulle vara peer-reviewd. Peer-reviewed 

innebär att artikeln genomgått granskning innan den accepterats för publicering (Forsberg & 
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Wengström, 2013). Då det inte finns möjlighet att göra denna avgränsning i databasen 

PubMed så använde författarna Ulrischweb för att säkerställa att artiklarna därifrån var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

Kvalitetsgranskningen i detta examensarbete har utgått ifrån SBU:s granskningsmallar. 

Författarna valde dessa då de ansåg att de var tillförlitliga då de innehåller kommentarer om 

tankegångar kring kvaliteten i artiklarna. Författarna anser att resultatet av granskningen 

kunde ha sett annorlunda ut utifrån en annans granskning då de bygger på kunskaper i ämnet, 

detta kan ses som en svaghet. Författarna anser sig ha varit noga vid granskningen utefter 

deras förkunskaper i ämnet. Författarna granskade artiklarna enskilt för att sedan 

sammanställa granskningen, detta gjordes för att kunna urskilja likheter och skillnader som 

sedan kan diskuteras utifrån granskningsmallens relevans och förkunskaperna i ämnet. 

Författarna ser granskningen som en styrka då de enskilda granskningarna överensstämde vid 

sammanställning.  

 

I analysprocessen valdes författarna efter noggrann läsning av artiklar att ta ut meningsenheter 

enskilt för att sedan sammanställa dem, tillvägagångssättet gjordes för att uppmärksamma 

tolkning i analysen och se vilka likheter och skillnader författarna hittade i meningsenheterna. 

Författarna anser att denna del av analysprocessen kan ses som en styrka då författarna 

använde sig av syftet för att plocka ut meningsenheterna samt att vid sammanställningen hade 

författarna liknande resultat. Meningsenheterna kondenserades tillsammans för att sedan 

göras till koder och kategorier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

tillförlitligheten om två författare har läst materialet samt har genomfört analysen 

tillsammans. Analysprocessens tillvägagångssätt har genomförts genom att lappar pusslar 

ihop koderna till kategorier för att öka relevansen för innehållet i kategorierna.  

 

Majoriteten av artiklarna i studien är gjorda utanför Sverige vilken kan påverka 

överförbarheten då resten av världen inte har samma vård som i Sverige. Däremot är 

majoriteten av artiklarna publicerade inom en femårsperiod vilket visar att artiklarna 

innehåller aktuell forskning.  
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8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka patienters upplevelser av mötet med 

sjuksköterskan inom den somatiska vården. I resultatdiskussionen lyfts resultatets utifrån de 

tre kategorierna förhållningssätt, vårdkvalitet och kommunikation. Författarna av denna 

litteraturstudie anser att det är av stor vikt att bli medveten om patienternas upplevelser av 

mötet med sjuksköterskan då de anser att det kan ha betydelse för vårdkvaliteten. 

 

I resultatet framkom det att lidande kan uppstå då sjuksköterskan inte respekterar patientens 

rutiner (Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Enligt Eriksson (2003) så kan 

sjuksköterskan minska lidandet på olika sätt, exempelvis genom att uppmuntra och stödja 

patienten. Även genom att möta patienterna med vänlighet. Jones (2015) beskrev att det är av 

stor vikt på vilket vis patienterna blir bemötta. Då patienterna blev mötta med vänlighet och 

god energi så upplevde de ett vårdande möte och även en känsla av trygghet. Resultatet visar 

även att om patienten kände en trygghet så upplevdes det lättare för patienten att uttrycka sig 

på ett tydlig vis, vilket medförde att sjuksköterskan fick en större förståelse för patienten 

(Gellerstedt, Medin & Karlsson-Rydell, 2014).  Enligt Eriksson (2003) så kan lidandet i 

vården lindras genom att patienten känner sig sedd och förstådd.  

 

I resultatet framkom det även att patienter upplevde mindre bra möten med vården. Detta 

många gånger på grund av ett negativt förhållningssätt som även medförde en otrygghet och 

därmed ett vårdlidande (Vaismoradi et al., 2011). Enligt Eriksson (2003) så är vårdlidande de 

lidande som uppkommit på grund av utebliven vård. Vårdlidande finns i många olika former 

och är olika för varje patient som upplever detta lidande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

innebär vårdlidande att patienten går miste om det positiva som en vårdrelation borde 

medföra. Resultatet visar att om patienterna kände att de var till besvär så ledde det till ett 

vårdlidande då patienten drog sig för att fråga om hjälp och därmed söka vård. Detta kan även 

bli en säkerhetsrisk då patienten inte får den vård den behöver (Jones, 2015). 

Enligt resultatet så var det av stor vikt för patienterna att kunna sitta ner och diskutera 

provsvaren, oavsett om de var bra eller dåliga. Även här i resultatet så framkommer det att 

sjuksköterskans kunskap, som visades genom bra förklaringar och information som patienten 

förstod, gjorde att patienten kände sig tryggare (Dreesen, Foulon, Vanhaecht, Pourcq, Hiele & 

Willems, 2015). Enligt Erikssons (2003) beskrivning av att vara tillgänglig och utföra en 
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individuell vård är det av stor vikt att sjuksköterskan är tillgänglig. Detta för att sitta ner och 

prata med patienten ger en ökad förståelse, samtidigt som sjuksköterskan kan delge sin 

kunskap till patienten.  

Många patienter önskar att vården skulle vara mer individanpassad, vilket de anser skulle leda 

till en större trygghet (Gellerstedt et al., 2014). Det stärks även av Radwin, Cabral & Wilkes 

(2009) då det beskriver att patientcentrerad vård är relaterad till ett positivt hälsoresultat. 

Enligt Eriksson (2003) så kan lindandet i vården lindras genom att sjuksköterskan tillgodoser 

patientens individuella vårdbehov.  

Resultatet beskrev att patienterna upplevde att kommunikationen med sjuksköterskan hade en 

stor inverkan på hur de upplevde mötet (Dreesen et al., 2011). Detta var även utmärkande i 

Dhalivaals (2011) studie. Enligt Eriksson (2003) så kan sjuksköterskan genom 

kommunikation visa sig tillgänglig för patienten vilket anses vara en åtgärd som lindrar 

lidande. Hon beskriver även betydelsen av att patienten känner sig förstådd och bekräftad 

genom att få svar på sina frågor. För patienterna var det av stor vikt att känna sig delaktig, 

vilket kunde upplevas då sjuksköterskan såg patienten som en jämlik (McMurray, Chaboyer, 

Wallis, Johnson & Gehrke, 2011). Enligt Eriksson (2003) så kan lidande lindras genom att 

patienten upplever sig delaktig i sin egen vård.  

 

Patienterna ansåg att sjuksköterskans kroppsspråk hade stor betydelse för utvecklandet av ett 

förtroende dem emellan. Ifall sjuksköterskan mötte dem med ett argt ansiktsuttryck eller ett 

dåligt humör så drog sig patienten från att fråga om hjälp (Gellerstedt et al., 2014). Något som 

också ses som ett hinder enligt (Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas (2011)  är då 

patienterna upplever att de inte blir respekterade, vilket även det leder till en form av 

vårdlidande. Enligt Eriksson (2003) förekommer kränkningar inom vården vilket innebär att 

patienten känner sig dåligt bemött. Det kan till exempel uppstå då patienten inte känner sig 

sedd eller bekräftad. Utebliven vård och att inte se till patientens behov innebär enligt 

Eriksson (2003) att sjuksköterskan saknar den vårdande dimensionen. 

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Enligt Socialstyrelsen (2013) beskrivs mötet med vården som god men att brister finns. 

Eriksson (2003) beskriver vårdlidandet och att området behöver mer forskning. Patienten och 
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sjuksköterskans möte beskrivs av Jones (2015), patienterna upplevde mötet som negativt och 

på grund av det drog sig patienterna för att be om hjälp vilket leder till en säkerhetsrisk.  

 

När författarna intresserade sig för ämnet och började läsa på beskrev litteraturen i böcker 

mycket om hur det vårdande mötet skulle vara. Författarna började söka efter patienternas 

egna upplevelser av mötet blev materialet mindre. Ämnet påverkar alla inom vården och 

författarna anser därför att fortsatt forskning kan ge en större kunskap i framtiden. Författarna 

anser att fortsatt forskning kan ske med interventionsstudier för att kunna ge information och 

kunskap för att arbeta förebyggande med syftet att uppnå vårdande möten inom vården. 

Författarna anser även att fortsatt forskning med empiriska studier kan hjälpa utvecklingen 

mot en mer vårdande vård.  

 

10 Rekommendationer för praxis 
Resultatet av patienternas upplevelser av mötet med sjuksköterskan i den somatiska vården 

har stor betydelse och sågs med både negativa och positiva aspekter. Patienterna beskriver 

upplevelser av det positiva mötet och de olika anledningarna till varför mötet blev ett bra och 

vårdande möte. I det negativa mötet beskrevs vad patienterna saknade och önskade från 

sjukvården. Författarna anser därför att denna systematiska litteraturstudie kan vara av stor 

betydelse och till hjälp för sjuksköterskestudenter och blivande sjuksköterskor genom att 

delge material för att öka den blivande vårdpersonalens medvetenhet om betydelsen av mötet 

med vården.  
 

11 Slutsats 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att skildra patienternas upplevelser av mötet, 

både de positiva och negativa upplevelserna. Resultatet i studien visade på de olika 

upplevelserna av det vårdande respektive hindrande mötet, samt vad patienterna saknade och 

önskade att mötet skulle innehålla. Det icke vårdande mötet innehöll känslor av utsatthet, 

otrygghet, rädsla, bekvämlighet, försummelse, okunskap, misstro, ovisshet och respektlöshet. 

De upplevde även en brist i förtroende och individuell vård. Upplevelserna av det vårdande 

mötet speglade att känna förtroende, trygghet, respekt, bekvämlighet, delaktighet, bekräftelse, 

förståelse, värdighet och medkänsla. Patienterna såg även i det vårdande mötet att de blev 

omhändertagna, behandlade med ärlighet, fick kompetent vård och en god kommunikation.  
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