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SAMMANFATTNING 
 

Inledning 

Bemötandet beskrivs på ett likvärdigt sätt enligt teoretiker, lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Ett 

bra bemötande grundar sig i empati, respekt för autonomi och en förmåga att lyssna till patienten. 

Ett bra bemötande från sjuksköterskan påverkar patientens förståelse för hälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskans bemötande påverkar patientens upplevelse av vården och påverkar samspelet 

mellan sjuksköterska och patient. Samspelet ger förutsättningar för att identifiera vårdbehov samt 

planera vården så att den blir individuellt anpassad för varje enskild patient. 

 

Syfte 

Att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för hur bemötande från sjuksköterskor uppfattas av 

patienter inom somatisk slutenvård. 

 

Metod 

En litteraturöversikt av nio vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Artiklarnas resultat bearbetades och sammanställdes till kategorier. 

 

Resultat 

Patienterna var övervägande nöjda med bemötandet de fick från sjuksköterskorna. De uppskattade 

det breda kunskapsregister som sjuksköterskan besitter och kan förmedla. Det patienterna var mest 

nöjd med var informationen de fick. Det patienter var mindre nöjda med var hur informationen gavs. 

Ett holistiskt synsätt och ett patientcentrerat arbetssätt med gott om tid och individanpassad 

information var några av faktorerna som framstod som betydelsefulla för hur patienter upplever 

bemötandet ifrån sjuksköterskor inom slutenvården. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans möjlighet att strukturera informationen i dialog med patienten skulle skapa en 

tryggare patient och en bättre upplevelse av bemötandet. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, patient, kommunikation, upplevt bemötande, information 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction 

The interaction between nurses and patients are described in a similar manner according to theorists, 

regulators and supervisors. Good interaction with the patient is based on empathy, respect for 

autonomy and the ability to listen to the patient. Good interaction between nurses and patients 

affects patients understanding of health and illness. Nurses’ attitudes affects the patients experience 

of care and affect interactions between nurses and patients. Good interaction provides the tools to 

identify the patient´s needs and plan the care so that it´s individually tailored for each patient. 

 

Aim 

To examine the factors those are of importance for good interaction between nurses and patients in 

somatic inpatient care. 

 

Method 

A literature review of nine scientific articles that were found in the search engines PubMed and 

Cinahl. Results from the articles were processed and sorted into categories. 

 

Results 

Patients were mostly satisfied with the interactions they encountered from nurses. They appreciated 

the nurse’s knowledge. The patients were satisfied with the information they received. The patients 

were less satisfied with the way information was given.  A holistic approach, a patient-centered 

approach and patient-centered information along with plenty of time were some of the factors that 

emerged as significant for how patients experienced good interaction from nurses in inpatient care. 

 

Conclusion 

The nurse’s ability to structure information in a dialogue with the patient would create a better nurse 

patient interaction and a better experience of inpatient care. 

 

Key word: Nurse, patient, communication, perceived interaction, information 
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BAKGRUND 

 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är bemötande av patienter, att kunna lyssna på och förstå 

patienter så långt det är möjligt. Patienters lidande kan minska om sjuksköterskan kan lyssna och 

förstå patienters syn på hälso- och sjukvård (Ronsten, 2004). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) ställer krav på en god vård. Vården ska bygga på respekt 

för patienten. Personalen ska främja säkerhet och goda kontakter med patienten samt tillgodose 

dennes behov. 

 

International Council of Nurses och Svensk sjuksköterskeförening om ett gott bemötande 

Enligt International Council of  Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor innebär bra omvårdnad 

ett bra bemötande. Sjuksköterskan ska kunna ge information som är anpassad till individens 

bakgrund, kulturella och sociala möjligheter och behov (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2011). 

Enligt SSF (2011) har bemötande och omvårdnad sin utgångspunkt i en humanistisk syn. Målet med 

en god vård är att bemöta varje patient med respekt oavsett ålder, kön och bakgrund. 

 

Socialstyrelsens syn på bemötandet 

Omvårdnadens grunder bygger på ett bra bemötande och det är sjuksköterskan som lägger grunden 

för bemötandet, något som i sin tur har betydelse för hur vårdprocessen kommer att fungera 

(Socialstyrelsen, 2012). Ett bra bemötande från sjuksköterskan definieras som förmåga att 

kommunicera med patienter och anhöriga samt förmåga att vara lyhörd och empatiskt. I mötet med 

patienter och närstående är det viktigt att stödja och vägleda under hela behandlingen för att uppnå 

bästa möjliga medverkan från patienter. Anpassad undervisning och information till patienter och 

anhöriga är en del av bemötandet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Teoretiska definitioner av bemötande 

Bemötandet är enligt Fossum (2009) ett flerdimensionellt begrepp som bland annat handlar om 

kroppsspråk, att kunna lyssna och att visa förståelse samt empati. Ett bra bemötande inom vården 

kan uttryckas som förmåga att vara hjälpsam, lyhörd och artig mot patienten så att denne känner 

trygghet. Ett bra bemötande är viktigt för att patienter och sjuksköterskor ska kunna förstå varandra 

och på så sätt kunna skapa en effektiv vård. 

 

 

Birkler (2007) uttrycker bemötande som vård och omsorg. Det innebär ansvar och åtagande från 
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sjuksköterskan gentemot patienten. Det betonas att ordet omsorg betyder kärlek till de närmaste. 

Sjuksköterskans roll är att försöka förstå patientens situation för att kunna agera utifrån patientens 

tillstånd och önskningar. Det övergripande målet för ett bra bemötande är att värna om patientens 

hälsa och välbefinnande. Bemötande och vård av sjuka människor baseras på teoretiska kunskaper 

och praktiska färdigheter. En grundläggande ideologi om vad ett bra bemötande är diskuteras i olika 

omvårdnadsteorier. 

 

Omvårdnadsteoriers syn på bemötande 

Florence Nightingale såg patienter som individer i utsatta situationer när de vände sig till vården. 

Sjuksköterskan hade kunskap att kommunicera och informera patienterna. Florence Nightingale 

ansåg att vårdmiljön var viktig för patienterna och sjuksköterskan skulle kunna skapa goda miljöer 

så att patienterna kände sig trygg och inte upplevde ångest. Den enkla men verksamma detaljen som 

ett bekvämt rum, värme och frisk luft kunde ge känslor av välbefinnande. Florence Nightingale såg 

sjuksköterskan som en person som främjar bekvämlighet och skapade en miljö där patienterna 

upplevde välbefinnande, mycket tack vare ett bra bemötande (Söderhamn, 1997). 

 

Joyce Travelbee (1971) ansåg att sjuksköterskans uppgift var att stödja patienterna i samband med 

lidande. Sjuksköterskan skulle hjälpa patienter att hantera och hitta en mening i sin situation. Varje 

människa ansågs var unik enligt Travelbee och sjuksköterskan skulle bemöta patienter på ett 

individuellt sätt. Varje individ skulle ses som en helhet. Det var viktigt att sjuksköterskan kunde 

lyssna, visa respekt och finnas vid patientens sida. Det goda bemötandet skulle bidra till att skapa 

förtroende, empati och att hjälpa patienter hantera lidande. 

 

Katie Erikssons (2001) omvårdnadsteori har sin grund i kristen tro där människan är en helhet med 

själ, kropp och ande. Katie Eriksson menar att hälsan är medfödd och understöds av naturlig vård. I 

vissa situationer blir människan en patient. Vården måste då utgå från patienters individuella behov. 

En patient har olika behov såväl fysiska som andliga. Sjuksköterskans roll är att vara närvarande i 

mötet med patienten för att stödja patientens fysiska och andliga behov. Det ska göras med hänsyn 

till patienters autonomi vilket ger en positivt påverka på hälsan. 

 

Humanismens och naturvetenskapens syn på bemötandet 

Humanismen utgår från en människosyn där människan anses ha förmåga att särskilja vad som är 

rätt och fel. Det understryks att sjuksköterskan ska bemöta och behandla människan utifrån dennes 

egna specifika behov och utgå från varje enskild individs livsituation. Vidare beskrivs människan 

som en helhet bestående av kropp och själ (Arlebrink, 2008; Birkler, 2007; SSF, 2011). 
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Ett annat sätt att se och bemöta människan på utgår från ett naturvetenskapligt perspektiv där 

personen uppfattas som ett objekt. Ur det perspektivet uppmärksammas patientens medicinska 

problem, där de patologiska processerna och de sjuka organen i kroppen står i centrum, istället för 

hela individen. Med utgångspunkt enbart i det naturvetenskapliga perspektivet förlorar 

sjuksköterskan intresse för patientens specifika behov om det inte kan härledas till något medicinskt 

fel i kroppen (Arlebrink, 2008). 

 

Patientcentrerad vård som en del av bemötandet 

Enligt Socialstyrelsen (2012) har patienter olika behov och sjuksköterskans uppgift är bland annat 

att ta tillvara dessa behov och att göra patienten delaktig i sin vård. Patientcentrerad omvårdnad är 

tillsammans med patientens delaktighet något som verkar positivt på vårdens resultat. Varje 

människa har insikt om sin egen kropp och en känsla för hur de upplever ohälsa, något som ändras 

när en individ söker vård och blir beroende av andras kompetens och välvilja. Vid beslut om vård 

bör patientens kännedom om sig själv mötas med ett professionellt förhållningssätt av 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans roll är att leda en professionell dialog med patienten vilket 

möjliggör att patienten blir aktiv och delaktig i sin egen vård. 

 

Information och kommunikation som en del av bemötandet 

Informationen inom vården har bedömts vara av så stor betydelse för patienten att det har ansetts 

vara nödvändighet att lagstifta om. Lagstiftningen påtalar hur informationen ska individanpassas 

och den ålägger sjukvårdspersonal att tillhandahålla god information till patienterna (SFS, 

2010:659). 

 

Det är viktigt att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska bygger på bra information 

vilket ger sjuksköterskan möjlighet att förstå patientens perspektiv av sin sjukdom. Sjuksköterskans 

roll är att leda dialogen med stöd av en tydlig förklaringsmodell till sjukdomen. Det underlättar 

patientens förståelse för sjukdomen och ger en känsla av delaktighet som kan skapa förutsättningar 

för god vård och hälsa (Fossum, 2009). 

 

Siddiqui, Sheikh och Kamalanses (2011) undersökte människors upplevelser av bemötande i 

samband med en nära anhörigs sjukdom. Där poängteras närståendes behov av situationsanpassad 

information. Sjuksköterskans bemötande och professionella färdigheter att ge anpassad information 

har inverkan på anhörigas syn på vårdsituationen, vilket möjliggör en dialog för ett professionellt 

förhållningssätt. Bergh (2002) anser att informationsöverföring och kunskapsutbyte med närstående 

är centrala delar i det goda bemötandet. Sjuksköterskans kunnighet i att lyfta fram och knyta ihop 
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kunskaper, upplevelser, förväntningar och erfarenheter hjälper anhöriga att ta emot meningsfull 

information. Dessutom betonas att det numera förväntas att anhöriga tar ett större ansvar och 

initiativ i eftervården. Anpassad information från sjuksköterskan till anhöriga under 

sjukhusvistelsen kan understödja detta förväntade ansvar. Lindhardt, Nyberg och Rahm-Hallberg 

(2008) menar att anhöriga som ges möjlighet att samarbeta med sjuksköterskan är mer nöjda med 

bemötandet i allmänhet. Studien visar att det inte enbart är information till anhöriga som är 

avgörande för upplevelsen av ett bra bemötande. Anhörigas involvering i beslutsfattande processer 

öppnar nya möjligheter och gör dem till sjuksköterskans medarbetare i vad som innefattar 

omvårdnad och bemötande av patienten. 

 

Sjuksköterskans och patientens syn på bemötandet  

Sjuksköterskans arbete har blivit mer omfattande och kräver större kunskaper som ofta ligger 

utanför omvårdnad och medicinsk kunskap. Den teknologiska utvecklingen ställer högre krav på 

sjuksköterskan och den moderna synen på patienter får betydelse för omvårdnadens planering, 

funktion och ansvarsområden. Oavsett det bör sjuksköterskan prioritera ett gott bemötande där 

patienten står i centrum (Ehrenberg & Wallin, 2009). 

 

Halcomb, Peters och Davies (2013) studerade patientens uppfattning av bemötande och 

kommunikation inom primärvården. De betonas att sjuksköterskan har en betydelsefull roll för 

patienten under hela vårdprocessen. Sjuksköterskan är den yrkesgrupp som styr omvårdnaden och 

är den yrkesgrupp som patienten gärna vänder sig till (Halcomb, Peters & Davies, 2013). 

Sjuksköterskans sätt att kommunicera med och bemöta patienter påverkar upplevelsen av vården 

och kan inverka på hela vårdprocessen. Sjuksköterskans professionella förmåga att tillgodose 

patientens behov i samband med vård, skapar en bra arbetsrelation mellan patient och sjuksköterska. 

Samspelet mellan sjuksköterska och patient ger förutsättningar för att identifiera vårdbehov samt 

kan påverka planeringen av vården (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Ett professionellt förhållningssätt innebär att sjuksköterskan är ärlig, empatisk och samtidigt har 

kontroll över vårdsituationen. Det är viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

förs på en professionell nivå och inte övergår till en vardaglig interaktion dem emellan. För att 

uppnå ett professionellt förhållningssätt ska sjuksköterskan använda evidensbaserad kunskap och 

arbetserfarenhet i sitt bemötande av patienter (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). 
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Problemformulering 

Bemötande beskrivs på ett likartat sätt enligt teoretiker, lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Ett bra 

bemötande grundar sig i empati, respekt för autonomi och en förmåga att lyssna till patienten. Det 

beskrivs även att ett bra bemötande är en förutsättning för att ge god vård. Anhöriga upplever ett bra 

bemötande från sjuksköterskan då denne kan anpassa informationen och få anhöriga att känna sig 

delaktiga i patientens omvårdnad. I litteratur och studier har teoretiker samt sjuksköterskor och 

anhöriga gett uttryck för sin syn på bemötande, men det är patienten som är huvudpersonen i 

omvårdnadsarbetet. För att få en fördjupad förståelse för hur patienter upplever bemötandet inom 

hälso- och sjukvården är det av stort värde att studera patienters syn på bemötande. 

 

Syfte 

 

Att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för hur bemötande från sjuksköterskor uppfattas av 

patienter som vårdas inom somatisk slutenvård. 

 

METOD 

 

Design 

Denna studie har en deskriptiv design och genomfördes som en litteraturstudie. 

 

Sökstrategi 

 

Urval 

Litteratursökning utfördes via databaserna Cinahl och PubMed. Litteratursökningen delades upp i 

sökningar med fritextsökord i både Pubmed och Cinahl. Anledningen till att dessa två databaser 

valdes var att ett bredare utbud av artiklar kunde erhållas (Forsberg & Wengström, 2013). Nämnda 

databaser är aktuella att användas vid omvårdnadsforskning (Axelsson, 2012). 

 

Totalt gjordes sex sökningar med fritextsökord i Pubmed (fem) och Cinahl (en), med fokus på 

sökord som ’’nurse-patient relations AND perception’’, ’’patient-staff problem, well-

being’’, ’’patient satisfaction, validation’’, ’’patient satisfaction level, nurse caring’’. 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade från och med år 2000 men 

varierade enligt beskrivning nedan samt att de skulle handla om vuxna patienters uppfattningar om 

bemötandet från sjuksköterskor inom slutenvård. Både kvantitativa och kvalitativa studier ingick i 



6 

 

sökningarna. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska samt finnas tillgängliga i 

fulltextversion online. Artiklar som behövde beställas via biblioteket eller artiklar som berörde 

patienter som behandlades för psykisk ohälsa exkluderades. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökning ett gjordes i PubMed utifrån inklusionskriterierna och med sökorden ’’patient satisfaction, 

validation’’. Sökningen genomfördes med ’’abstract available”, “free full text availability” och 

“publication dates 10 years’’. Resultatet av sökningen blev 261 artiklar. Samma sökning upprepades 

med ’’publication dates 5 years’’ vilket resulterade i 157 artiklar. Av dessa 157 artiklar lästes 

samtliga titlar igenom, vilket resulterade i att nio artiklar bedömdes vara relevanta för studien. 

Abstacten lästes igenom varvid en av dessa artiklar visade sig vara relevant för studien 

(Charalambous & Adamakidou, 2012). (Tabell 1. Sökresultat). 

 

Sökning två gjordes i PubMed med sökorden ’’ patient satisfaction level, nurse caring’’. Sökningen 

genomfördes utifrån inklusionskriterierna med ’’abstract available” och “full text available’’. 

Sökningen resulterade i 35 artiklar, samtliga titlar lästes igenom varav fyra ansågs relevanta. 

Abstract lästes igenom hos dessa fyra artiklar vilket resulterade i att tre artiklar bedömdes passa 

studiens syfte (Momani & Korashy, 2012; Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012; von Essen, 

Larsson, Öberg & Sjöden, 2002). (Tabell 1. Sökresultat). 

 

Sökning tre genomfördes i PubMed med sökorden ’’patient-staff problem, well-being’’. Sökningen 

inkluderade ’’abstract available” och” publication dates 10 years’’ samt inklusionskriterierna. 

Resultatet av sökningen visade fem artiklar vilkas samtliga abstract lästes igenom. En artikel 

bedömdes relevant för studien och valdes ut (Siösteen, Kreuter, Lampic & Persson, 2005). (Tabell 1. 

Sökresultat). 

 

Sökning fyra utfördes i Cinahl med hjälp av inklusionskriterier samt utifrån sökorden “nurse-

patients relations AND perception” med ytterligare avgränsningar till studier inom Europa, skrivna 

på engelska och publicerade efter 2010. Sökningen resulterade i totalt 27 artiklar där samtliga titlar 

lästes varav 10 ansågs relevanta utifrån titel. Abstract hos dessa 10 lästes igenom och en artikel 

granskades och bedömdes relevanta för studien (Coughlin, 2012). (Tabell 1. Sökresultat). 

 

Referenslistan hos en av de granskade och utvalda artiklarna (Coughlin, 2012), lästes igenom och 

en manuell sökning utifrån referenslistan genomfördes. Sökningen genomfördes i enlighet med satta 

inklusions- exklusionskriterier varav 10 artiklar uppfyllde kraven. Av dessa artiklar lästes samtliga 
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abstract. Detta resulterade i att inga artiklar bedömdes relevanta för arbetet. Ytterligare en manuell 

sökning gjordes utifrån referenslistan hos en av de kvalitetsgranskade artiklarna (Merrill et al., 

2012). Även här granskades hela referenslistan. Artiklar som inte uppfyllde uppsatta inklusions- 

exklusionskriterier innefattades inte i sökningen. Detta resulterade i sju intressanta titlar där 

samtliga abstract lästes igenom. Tre av dessa artiklar bedömdes relevanta för studien (Wiman & 

Wikblad, 2004; Chang, Lin, Chang & Lin, 2005; Widmark-Peterson, von Essen & Sjödén, 2002).  

 

Tabell 1. Sökresultat 

Sökår Sökdatum 

 

  

Data-baser Sökord Antal 

Träffar 

Urval 1 

Valda 

artiklar 

Artiklar 

med 

exklusions-

kriterier 

Artiklar med 

inklusions- 

kriterier 

Urval 2 

Valda 

Artiklar 

2010-

2013 

 

13-10-18 Chinal nurse-patient 

relations AND 

perception 

27 10 9 1 1 

2003-

2013 

 

13-10-20 PubMed 
patient-staff 

problem, well-

beeng 

5 1 0 1 1 

2008- 

2013 

13-10-20 PubMed patient 

satisfaction,  

validation 

 

157 9 8 1 1 

2003- 

2013 

13-10-20 PubMed patient 

satisfaction 

level, nurse 

caring 

 

35 4 1 3 3 

 

 

 

Etiska överväganden 

Alla artiklar granskades utifrån ett etiskt perspektiv. Vetenskapliga artiklar som inte genomgått 

någon form av etisk prövning exkluderades ur studien. De artiklar som stämde överens med 

uppsatta inklusions- och exklusionskriterier användes oavsett författarnas personliga åsikter och 

förväntningar av studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

 



8 

 

Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

De vetenskapliga artiklarna granskades efter omarbetade och förenklade versioner av 

kvalitetsgranskningsmall (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Olik poängsättning uppstod mellan 

mallarna på grund av olika antal frågor i mallarna för granskning av artiklar med kvalitativ 

respektive kvantitativ ansats. Med hjälp av de omarbetade granskningsmallarna enligt kvantitativa 

studier (Bilaga 1) och kvalitativa studier (Bilaga 2) bedömdes artiklarna i intervaller om låg, medel 

samt hög kvalitet. Bedömningen av de kvantitativa artiklarnas kvalité (Bilaga 1) genomfördes efter 

poängsättnings system där Ja gav 1 poäng och Nej eller Vet ej 0 poäng. Artiklar av låg kvalitet var 

de som fick under 5 poäng, artiklar av medelkvalitet låg inom poängintervallet 6-10 poäng och 

artiklar av hög kvalité låg inom poängintervallet 11-14 poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i 

att samtliga artiklar bedömdes ligga inom intervallen om hög kvalité. 

 

Bedömningen av kvalitativa artiklarnas kvalité (Bilaga 2) bedömdes efter poängsättning, där Ja gav 

1 poäng och Nej eller Vet ej 0 poäng. Artiklar av låg kvalitet var de som fick under 6 poäng, artiklar 

av medelkvalitet låg inom poängintervallet 7-12 poäng och artiklar av hög kvalité låg inom 

poängintervallet 13-18 poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i att samtliga artiklar bedömdes 

ligga inom intervallen om medelkvalité. 

 

Resultatanalys 

Artiklarna kom att granskas ett flertal gånger av båda uppsatsförfattarna, oberoende av varandra, för 

bedömning av kvalitén samt relevans för studien. Artiklarnas resultatdel studerades samt 

markerades vid de delar som svarade mot studies syfte. De markerade delarna jämfördes avseende 

likheter och skillnader. Utifrån detta identifierades sammanlagt fem kategorier. På så sätt kunde 

likvärdiga huvudfynd och kategorier sammanställas samt strukturerat redovisas i studiens 

resultatdel. Artiklar som ingår i resultatet presenteras i slutet av arbetet i tabellform (Tabell 3) med 

artikelförfattares namn, årtal, land, syfte, metod, urval, bortfall, övergripande resultat (Axelsson, 

2012). 

 

RESULTAT 

 

Patientens syn på hur sjuksköterskan utbildar, informerar och kommunicerar 

Sjuksköterskan ansågs ha en god insikt om patienters sjukdom och utsatthet under vårdtiden samt 

ansågs bidra med goda råd under vårdtiden. Sjuksköterskans teoretiska kunskaper uppfattades av 
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patienterna som omfattande. Det gedigna kunskapsregistret användes för att besvara frågor och 

funderingar, vilket ökade patienters uppfattning av en trygg och säker vård och därmed känslan av 

ett bra bemötande (Chang et al., 2005; Charalambous & Adamakidou, 2013; Coughlin, 2012; 

Momani & Korashy, 2012). Utöver att patienterna uppfattade sjuksköterskan som en person som 

kunde besvara deras frågor upplevde patienterna att de fick ett tydligt svar på sina frågor, vilket 

uppskattades. Informationen och undervisningen som gavs av sjuksköterskan under och i slutet av 

sjukhusvistelsen uppfattades av patienterna som bra. Patienterna var nöjda med hur sjuksköterskan 

hade informerat och undervisat dem om mediciner och den medicintekniska utrustning som 

patienterna kom i kontakt med under och efter vårdtiden. Tillgången till sjuksköterskor var direkt 

kopplad till hur patienten uppfattade utbildningen och möjligheter att ställa frågor (Charalambous & 

Adamakidou, 2012; Coughlin, 2012; Merrill et al., 2012). 

 

Även om sjuksköterskan försökte informera med ett enkelt språk, var det inte alltid lätt för 

patienterna att förstå vad sjuksköterskan menade. Gruppen med patienter under 65 år ställde högre 

krav på att en mer omfattande information om hela vårdprocessen skulle tillhandahållas. Vissa 

patienter upplevde brist på information och ansåg att några sjuksköterskor kommunicerade dåligt. 

Patienterna önskade bättre information och inte enbart svar på standardfrågor. Patienterna upplevde 

ibland svårigheter med att påtala sina behov då det fanns tidsbrist hos sjuksköterskan. Några 

patienter ansåg att de inte informerats tillräckligt om vårdprocessen eller planeringen, vilket kunde 

leda till känslor av icke-deltagande i den egna vården. Patienter upplevde även brist på information 

och samtal kring sina sjukdomar och dess prognoser (Charalambous & Adamakidou, 2012; Chang 

et al., 2005; Coughlin, 2012; Merrill et al., 2012; Momani & Korashy, 2012; Siösteen et al., 2005; 

von Essen et al., 2002; Widmark-Pettersson et al., 2000; Wiman et al., 2004). Några patienter hade 

negativa upplevelser av mötet med sjuksköterskan. Patienterna pekade på att sjuksköterskan trodde 

att patienter inte kunde tillgodogöra sig medicinska förklaringar kring sina sjukdomar, vilket 

medförde att sjuksköterskan inte tog sig tid till att förklara dessa sjukdomar för patienten (Chang et 

al., 2005; Charalambous & Adamakidou, 2012; Coughlin, 2012). 

 

Patientens syn på sjuksköterskan och dennes intresse för patienten 

Sjuksköterskans engagemang och kunskap samt vilja att hjälpa patienterna att kunna bemästra sin 

smärta var något som patienterna uppfattade som en del av ett bra bemötande. Att patienter ofta 

uppfattade sin smärta som svårare och sämre kontrollerad än vad sjuksköterskan gjorde betyder 

enligt studierna inte att patienten uppfattade sig få ett sämre bemötande. Vissa patienter var 

missnöjda över att de inte fick något samtal om på vilket sätt de ville bli smärtlindrade. De påtalade 

att de inte alltid blev smärtskattade innan mobilisering samt att de inte smärtskattades minst en gång 
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per dag (Chang et al., 2005; Charalambous & Adamakidou, 2012; Coughlin, 2012). 

 

Studier visar på att patienter till större delen är nöjd med sin vård och bemötandet från 

sjuksköterskan. Patienterna upplever att de sjuksköterskor som tog hand om dem var genuint 

intresserade av dem, deras sjukdom och deras omvårdnadsbehov, men också att behovet att bli 

bekräftad och sedd som människa i en utsatt situation var något som sjuksköterskan kunde 

tillgodose på ett bra sätt. Sjuksköterskan uppfattades av patienten som artig och vänlig, vilket i sin 

tur bidrog till ett positivt uppfattade av bemötandet (Momani & Korashy, 2012). 

 

Tillgången till sjuksköterskor uppfattade patienter som en direkt avgörande faktor för 

sjuksköterskans bemötande under vårdtiden. Sjuksköterskans möjlighet att tillgodose patientens 

behov, möjlighet till att kunna informera och samtala med patienten, var direkt kopplad till 

bemanningen och därmed tiden som kunde disponeras för varje patient. Studierna visar att en bra 

bemanning bidrog till att patienten upplevde sjuksköterskans bemötande som bra (Momani & 

Korashy, 2012; Charalambous & Adamakidou, 2012; Chang et al., 2005; Merrill et al., 2012; von 

Essen et al., 2002; Widmark-Pettersson et al., 2000). 

 

Några patienter ansåg att vissa sjuksköterskor arbetade långsamt och var för desorganiserade för att 

kunna uppnå tillräcklig kontroll på olika vårdsituationer. Dessa sjuksköterskor reagerade inte 

tillräckligt snabbt i rätt riktning som kvalificerade specialister bedömdes kunna göra. Patienterna 

upplevde även att sjuksköterskor var ointresserade av att dela deras känslor och att sjuksköterskor 

inte kunde förstå deras behov. Det fanns en upplevelse bland vissa patienter att de inte fick hjälp 

tillräckligt snabbt och att sjuksköterskor inte gav råd eller förslag till hur patienter kunde hantera 

stress. Men sjuksköterskan uppfattades även som intresserad av patientens situation vilket gjorde att 

patienten kände sig tryggare med sjukhusvistelsen och med sjuksköterskans kompetens 

(Charalambous & Adamakidou, 2012; Momani & Korashy, 2012). 

 

Patientens syn på patientcentrerad vård, mellanmänskliga relationer, förtroende och empati 

Ett av de områden som tas upp i studierna är patienters möjlighet att medverka vid beslutsfattandet 

kring sin vård. Möjligheten till ett aktivt deltagande i beslutsprocessen var något som patienterna, 

enligt studierna, upplevde som betydelsefullt för att uppfatta sjuksköterskans bemötande som bra. 

Patientens val att inte medverka i sin vård saknade betydelse för hur bemötandet från sjuksköterska 

uppfattades. Vissa patienter uttryckte även en upplevelse av dålig patientinvolvering i frågor 

gällande beslutsfattande i vårdprocessen (Charalambous & Adamakidou, 2012; Momani & Korashy, 

2012). 
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Trots ett allmänt bra bemötande så upplevde några patienter att de inte kunde kontakta 

sjuksköterskan för att prata om sina problem. De upplevde svårigheter att diskutera sina behov då 

de inte kände någon empati från vissa sjuksköterskor. Även om patienterna fick möjlighet att 

kommunicera med sjuksköterskan mådde patienten inte bättre. Vissa patienter ansåg att 

sjuksköterskan inte var en person som kunde förstå patienters känslor, de menade att sjuksköterskan 

var koncentrerad på somatiska problem och inte de psykosociala, vilka i många fall var viktigare för 

patienterna. Patienterna upplevde ibland en brist på respekt från sjuksköterskan i samband med 

information om dåliga prognoser (Charalambous & Adamakidou, 2012; Chang et al., 2005; 

Coughlin, 2012; Merrill et al., 2012; Momani & Korashy, 2012; Siösteen et al., 2005; von Essen et 

al., 2002; Widmark-Pettersson et al., 2000; Wiman et al., 2004). 

 

En uttalad roll innefattande vilka uppgifter sjuksköterskan har kring patienten och deras anhöriga 

var något som Momani och Korashy (2012) visade hade betydelse för hur patienten skulle komma 

att uppfatta ett positivt bemötande. De fann även att öppenhet och respekt från sjuksköterskan hade 

betydelse när det handlade om integritet och kulturell bakgrund. Att varje patient bekräftades utifrån 

individen och deras religion bidrog till en positiv uppfattning av sjuksköterskans bemötande. 

 

 

Patientens syn på sjuksköterskans tekniska kunnande 

Patienter var nöjda med sjuksköterskans tekniska kunnande. Patienternas upplevelse av den 

trygghet sjuksköterskan ingav vid hantering av tekniska uppgifter bidrog till att patienten upplevde 

ett bra bemötande. Vissa patienter upplevde dock, trots sjuksköterskans kunnande, att det inte 

förekom tillräckligt anpassad information om vad som skulle göras innan medicinska procedurer 

påbörjades. De var heller inte alltid nöjda med förberedelserna inför flytt från 

intensivvårdsavdelning till någon annan medicinsk avdelning och betonade att de upplevde oro 

kring den tekniska utrustningens funktion under transporten till den nya avdelningen 

(Charalambous & Adamakidou, 2012; Chang et al., 2005; Widmark-Pettersson et al., 2000). 

 

Anhörigas inverkan på patienten och dennes syn på sjuksköterskans bemötande 

Patientens tillgång till anhöriga under sjukhusvistelsen påverkade uppfattningen hur nöjda patienter 

var med bemötandet från sjuksköterskan. Patienter med mycket besök uppfattade enligt studien 

bemötandet från sjuksköterskan som positivt. Möjligheten att kunna informera anhöriga på ett 

adekvat sätt samt kunna ge anhöriga ett bra bemötande och involvera dem i patientens vård (vid 

behov och intresse) påverkade även det patientens syn på sjuksköterskans bemötande positivt 
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(Coughlin, 2012). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Inledande överblick av diskussionsområden 

Studien visar på att olika delar av sjuksköterskans agerande har betydelse för hur bemötandet 

kommer att uppfattas av patienten. De flesta patienter uppfattade i allmänhet sjuksköterskans 

bemötande som positivt. Diskussionen är uppdelad efter olika delar som påverkar patientens 

uppfattning av bemötande. De diskussionsområden som kommer att belysas är information, 

kommunikation och sjuksköterskans intresse för patienten men även mellanmänskliga relationer 

och empati likväl som sjuksköterskans tekniska kunnande påverkar patientens syn på 

sjuksköterskans bemötande. Vikten av anhörigas delaktighet kommer även att beröras. Valet av 

diskussionsområden grundar sig på huvudresultaten i granskade studier (Momani & Korashy, 2012; 

Siösteen et al., 2005; Charalambous & Adamakidou, 2012; Coughlin, 2012; Merrill et al., 2012; 

Chang et al., 2005; Wiman et al., 2004; von Essen et al., 2002; Widmark-Petersson et al., 2000). 

 

 

Olika aspekter av information 

Både Socialstyrelsen (2012) och SSF (2011) tar upp vikten av ett bra bemötande. Det talas även om 

sjuksköterskan som en viktig person för patienten under dennes vårdtid och att det är sjuksköterskan 

som förklarar och informerar patienten om vad som sker i och omkring dennes behandling (Fossum, 

2009; Halcom et al., 2013). Utifrån detta bekräftas att bra information som tillhandahålls patienten 

och som denna är nöjd med är en del i ett bra bemötande. Informationen som tillhandahålls 

patienterna ska ges i enlighet med Socialstyrelsens (2012) rekommendationer och SFS (2010:659) 

om hur information ska hanteras och tillhandahållas patienter. 

 

Hur information uppfattas av patienter är tudelat. Å ena sidan uppfattade en grupp patienter 

informationen som bra och tillfredsställande vilket bidrog till upplevelsen av ett bra bemötande. Å 

andra sidan ansåg några patienter att informationen brast, framförallt vid större händelser. De större 

händelserna beskrevs vara inskrivning, utskrivning, förflyttning mellan avdelningar, undersökningar 

och väntan på operation. Den upplevda bristen på information resulterade i att patienter upplevde 

sig bli sämre bemött utav sjuksköterskan (Momani & Korashy, 2012; Charalambous & Adamakidou, 
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2012; Chang et al., 2005; Wiman et al., 2004; Merrill et al., 2012; Widmark-Petersson et al., 2000). 

 

Studierna visade även att vissa patienter upplevde brister i sjuksköterskans information och då blir 

även upplevelsen av bemötandet lidande. Även om det påtalas att patienter till största delen var 

nöjda med bemötandet de fick inom vården är de viktigt att diskutera kring orsaker som gör att 

patienten inte upplever information och bemötande som tillräckligt bra. En möjlig orsak till brister i 

information kan vara kopplad till bemanningen på sjukhuset. En bra bemanning visade sig ge en 

uppfattning om ett bra bemötande samt bättre möjlighet att bli informerad om sin situation. Likväl 

gav en lägre bemanning sämre uppfattning av bemötande samt att informationen brister (von Essen 

et al., 2002; Chang et al., 2005; Merrill et al., 2012). Socialstyrelsen (2012) påtalar att 

sjuksköterskans sätt att kommunicera med patienter kan påverka hela upplevelsen av 

sjukhusvistelsen, likväl som skapa en känsla av sammanhang för patienten. Tidsaspekten som 

presenteras och de krav som åligger sjuksköterskan att föra en bra kommunikation med patienten 

kan utgöra en svår balans. 

 

Hur information tillhandahålls visade sig vara en del som påverkade patienters upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande. Patienter upplevde att sjuksköterskan informerade dem i alldeles för 

högt tempo, något som gör att patienten inte alltid hann uppfatta vad sjuksköterskan sa. Vidare 

påtalade patienter att information som gavs skedde i en monologform där sjuksköterskan talade till 

patienten istället för med patienten, vilket gjorde att bemötandet upplevdes som sämre 

(Charalambous & Adamakidou, 2012; Momanoik & Korashy, 2012). Ett flertal teorier varför det 

brister i hur information tillhandahålls finns. En teori kan vara att sjuksköterskan inte ser patienter 

ur ett holistiskt synsätt, något som finns beskrivet av Gustafsson (2004). Information kan också 

tillhandahållas på ren rutin utan att sjuksköterskan reflekterar över att den behöver ges till patienter 

på ett individuellt sätt, beskrivet av SFS (2010:659). De finns beskrivet att den information som 

tillhandahålls ska ge anpassat till patienten (Fossum, 2009) något som påtalas som en brist av 

patienter. Ytterligare orsaker till varför den individanpassade informationen inte tillhandahålls eller 

upplevs av patienterna som bra, kan vara att utrymmet rent tidsmässigt inte finns att tillgå vilket 

beskrivs av Momani och Korashy (2012), Charalambous och Adamakidou (2012) samt Chang och 

medarbetare (2005). 

 

Patienterna uppfattade sjuksköterskan som en trygg individ med ett omfattande tekniskt kunnande 

som i sin tur ingav trygghet hos patienterna och det bidrog till uppfattningen av ett bra bemötande.   

Trots detta fann några patienter brister vid information, kring den tekniska apparaturen och dess 

funktion (Charalambous & Adamakidou, 2012; Chang et al., 2005; Widmark-Pettersson et al., 
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2000). Den tekniska trygghet som patienter upplever är i enlighet med att sjuksköterskan arbetar på 

ett patientsäkert sätt enligt HSL (SFS 1982:769). De visar även på en bra övergripande kontroll av 

vårdsituationen och patienten, vilket tyder på ett professionellt förhållningssätt och agerande från 

sjuksköterskan (Dahlberg et al., 2003). 

 

Patientens upplevelse av kommunikation 

Det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att kommunicera på ett bra sätt. 

Sjuksköterskas förmåga att agera professionellt kan påverkas av trötthet, privata problem och stress 

på arbetsplatsen, vilket kan påverka patienters upplevelse av kommunikation som då kan upplevas 

otillräcklig. Tidsbristen som flera studier pekar på, är ett av de främsta problem i vården som 

påverkar bemötandet och kommunikationen negativt (Chang et al., 2005; Momani & Korashy, 2012; 

Charalambous & Adamakidou, 2012). Kommunikationen är viktig inom vården, detta för att det är 

ett sätt som människor använder för att skapa interaktion. Med en bra kommunikation främjar 

sjuksköterskan sitt budskap till patienten, vilket i sin tur underlättar patientens situation (Thornquist, 

2001). Det inverkar negativt på patienters välmående när kommunikation inte kan efterlevas i 

enlighet med SFS (2010:659). 

 

Patientcentrerad vård och empati 

Patienters upplevelse av delaktighet i sin vård och empati från sjuksköterskan upplevdes även den 

på olika sätt. Sjuksköterskor som arbetade utifrån ett patientcentrerat arbetssätt hade patienter som 

upplevde större delaktighet i sin vård än de som inte tilläts vara involverade. Patienters val att inte 

delta aktivt i sin vård visade sig inte påverka patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande 

(Charalambous & Adamakidou, 2012; Momani & Korashy, 2012). Förklaringen till att patienter 

upplevde ett bättre bemötande vid enbart möjligheten till aktivt deltagande kan ligga i upplevelsen 

av att bli sedd (Gustavsson, 2004). Omvårdnadsteorier utarbetade av bland annat Eriksson (1997) 

och Travelbee (1971) påtalar även de vikten av att se patienten ur ett holistiskt synsätt vilket kan 

bidra till en upplevelse av deltagande i den egna vårdprocessen.  Socialstyrelsen (2012) påtalar 

vikten av att erbjuda patienterna ett aktivt deltagande i sin vård då detta stärker vårdresultatet. 

 

Patienter hävdade att sjuksköterskan agerade professionellt i den medicinska delen av omvårdnaden 

men att det fanns brister när det kom till empati gentemot patienter. Upplevelsen var att 

sjuksköterskan inte kunde se den psykosociala aspekten bakom patienters medicinska problem. Ett 

bra bemötande kan inte uppnås när en patient inte bemöts med ett holistiskt synsätt och när 

sjuksköterskan till större delen är koncentrerad på de somatiska problemen (Siösteen et al., 2005; 

Gustafsson, 2004). 
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Patientens behov av anhöriga 

Sjuksköterskans möjlighet att kunna möta patienter och deras anhöriga där de befinner sig i 

vårdförloppet har visat sig ha en positiv inverkan på såväl patienter som anhöriga. Att kunna 

integrera patientens anhöriga har bidrog till att bemötandet från sjuksköterskan upplevdes som 

positivt och bra (Coughlin, 2012; Merrill et al., 2012; von Essen et al., 2002). Enligt Coughlin 

(2012) uppfattade patienter sjuksköterskans bemötande som positivt enbart om anhöriga var 

närvarade under större delen av sjukhusvistelsen. Resultatet är intressant och skulle kunna vara en 

del i ett holistiskt sätt att se människan (Gustafsson, 2004).  

 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att anhöriga informeras på ett adekvat sätt, vilket kan bidra 

till att anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade i situationen (Siddiqui et al., 2011; Bergh, 

2002; Lindhart et al., 2008). Antagandet att välinformerade anhöriga skulle känna sig tryggare i 

vårdsituationen och därmed bidra till att även patienter känner sig tryggare vilket skulle kunna 

påverka upplevelsen av sjuksköterskans bemötande verkar troligt men kan ej styrkas. 

 

Metoddiskussion 

 

Databaser 

Litteratursökning utfördes den 18 till 20 oktober 2013 via databaserna Cinahl och PubMed. 

Ingen databas visade sig vara allomfattande och därför valdes dessa två databaser för att få ett så 

brett urval av artiklar som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). Dessutom ansågs dessa 

databaser vara de mest aktuella vid omvårdnadsforskning (Granskär & Höglind-Nielsen, 2012). 

Polit och Beck (2010) anser att Cinahl är en mycket viktig elektronisk databas för sjuksköterskor. 

Den inkluderar mer än 1,3 millioner vetenskapliga texter som är av stor betydelse för olika 

vetenskapliga studier. Utifrån detta resonemang kan val av databaser anses vara lämpligt. 

 

Bemötande och dess synonymer 

Begreppet bemötande går inte att översätta direkt mellan svenska och engelska. Många olika 

synonymer beroende på användningsområde finns. Detta gör att sökningarna som genomfördes i 

denna studie alltid kan ifrågasättas. Använda synonymer är presenterade under tillvägagångssätt. 

Möjligheten till ett annat resultat vid sökningarna med andra sökord (synonymer) hade mycket väl 

kunnat föreligga. Om detta skulle påverka resultatet för denna studie bedöms dock inte troligt, då de 

flesta artiklarna som berör ämnet verkar ha likvärdiga huvudresultat. 
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Manuell sökning 

Den manuella sökningen gjordes utifrån två artiklar som valts ut efter kvalitetsgranskningen. Endast 

två artiklars referenslistor genomsöktes, då ett tillfredsställande antal artiklar passande studiens 

syfte uppnåddes med hjälp av dessa två artiklars referenslistor. Hela referenslistan genomsöktes inte 

då vissa artiklar i referenslistorna inte uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Det kan ses 

som en svaghet i studien att referenslistor i samtliga artiklar inte genomsöktes och därmed kanske 

möjligheten till att uttömma databaserna på relevanta artiklar minskade. Huruvida en fullständig 

genomgång av samtliga artiklars referenslistor skulle kunna ha påverkat urvalet av de slutliga 

artiklarna som ingick i studien är tveksamt. Möjligheten till att resultatet i studien blivit ett annat 

finns naturligtvis, men det framstår inte som troligt. 

 

Bearbetning 

Bearbetningen genomfördes efter Axelssons (2012) metod att bearbeta artiklar inför en 

litteraturstudie. Deras metod att granska och kategorisera artiklarnas innehåll och huvudsyfte 

bedömdes som ett systematiskt sätt att arbeta efter och därför en lämplig metod för att få en bra 

överblick av artiklarna. En möjlig svaghet med metoden att kategorisera är att de bygger på 

individuella tolkningar av respektive artikels innehåll och huvudsyfte. Därmed kan artiklar komma 

att kategoriseras annorlunda beroende på vem som utför arbetet. I det här fallet har det så långt det 

är möjligt försökt att undvikas för genom att båda uppsatsförfattarna varit involverade i 

kategoriseringen. 

 

Kvalitétsgranskningsmall 

Willman och medarbetare (2011) presenterar i sin bok, en mall som ger möjligheter att kunna 

granska både kvalitativa likväl som kvantitativa artiklars kvalité. För att mallen bättre skulle kunna 

användas i denna studie omarbetades mallen till en förkortad version som dessutom poängsattes för 

att göra bedömningen av artiklar lättare. Metoden samt idén till poängsättningen hämtades från 

tidigare godkända uppsatser. Valet av ett poängsystem kan upplevas godtyckligt, likväl som att 

bedömningen av artiklarna görs utifrån en subjektiv tolkning av kvalitétsgranskningsmallen. Detta 

kan ses som en svaghet i studien och skulle kunna resulterat i att andra bedömare exkluderat likväl 

som inkluderat andra artiklar och bedömt kvalitén annorlunda. För att kompensera för denna 

möjlighet så långt de varit möjligt, har båda författarna bedömt och varit överens om 

poängsättningen av samtliga artiklar. 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
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Exklusionskriteriet att utesluta artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext online ansågs inte som 

en begränsande faktor då tillgången på artiklar var tillräcklig för att uppnå ett resultat. Vidare ansågs 

artiklar från och med år 2000 kunna ge en modernare syn på ämnet med ett mer tillförlitligt svar, 

som skulle kunna bidra till ett resultat som går att förhålla sig till som sjuksköterska. Andelen 

artiklar som var skrivna efter 2010 dominerar arbetet vilket uppfattas stärka tillförlitligheten. 

Valet att endast inkludera artiklar som behandlade vuxna patienters upplevelse av vården grundar 

sig på en önskan att få så tillförlitliga svar som möjligt. Detta då vuxna patienter är en grupp 

människor som lättare kan uttrycka sig och sina upplevelser på att adekvat sätt. 

 

Artiklarnas ursprung 

Valet att låta artiklar som utförts i andra sjukhusmiljöer och politiska förhållanden än i Sverige 

gjordes medvetet. Förhoppningen var att få en bredare syn på patienters upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande. Möjligheten att en studie baserad på undersökningar endast i svenska 

sjukhusmiljöer skulle ge ett annat resultat är mycket trolig. Studiens inriktning bedöms dock inte 

som en svaghet, utan snarare ges möjligheten till en vidareutveckling av ett mer avsmalnande 

område, exempelvis baserat på enbart svensk sjukhusmiljö, något som med fördel kan tas vid av 

kommande studenter. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Patienter är överlag nöjda med bemötandet inom vården och upplever sjuksköterskor som en 

kompetent yrkesgrupp oavsett arbetsområde. Faktorer som påverkar patienters uppfattning av 

sjuksköterskans bemötande är inte begränsad till en händelse eller ett område, utan består av flera 

delar i ett större sammanhang. Dock kan den mest dominerande faktorn identifieras som 

information.  Informationen från sjuksköterskan till patienten var den del av bemötandet som de 

flesta studiers huvudresultat indikerar vara den viktigaste faktorn i ett bra bemötande. Patienter 

upplevde över lag en bra information från sjuksköterskan och var nöjda. Där patienterna upplevde 

att bemötandet brast var när det gäller informationsflödet. Patienter upplevde att informationen som 

gavs, tillhandahölls i för högt tempo eller brast i omfattning. Här finns det områden där 

sjuksköterskor kan arbeta mot en förbättring för att kunna tillhandahålla ett bättre bemötande. 

Patienterna menade att mer och tydligare information av viktiga händelser behöver ges, liksom att 

informationen behöver individanpassas och att aktivt deltagande i vårdprocessen erbjuds patienterna. 

När sjuksköterskan arbetar utifrån ett patientcentrerat arbetsätt och erbjuder patienten delaktighet i 

vården upplever patienten ett mer tillfredsställande bemötande från sjuksköterskan, oavsett om 

patienten väljer att aktivt delta i sin vård eller inte. 
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BILAGA 1. 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVANTITATIV 

METOD, RCT & CCT 

 

1. Är forskningsmetod tydligt 

beskriven? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

2. Är urvalsförfarandet beskrivet?                                

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

3. Representativt urval?                                            

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

4. Är patientdata beskriven? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

5. Är inkludering/exkludering 

adekvata?    

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

6. Likvärdiga grupper vid start? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

7. Är bortfallsanalysen beskriven?                                  

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

8. Är bortfallsstorleken beskriven?                                 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

9. Adekvat statistik metod?                                       

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

10. Etiskt resonemang? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

11. Är resultatet tillförlitligt?  

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

12. Är instrumenten valida? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

13. Är instrumenten reliabla?                                      

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

14. Är resultatet generaliserbart?                                 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

 

Bedömning av kvalitet 

 

14-11 poäng 

 

Hög 

10-6 poäng 

 

Medel 

5-0 poäng 

 

Låg 
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BILAGA 2. 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD 

1. Är metodvalet beskrivet? Ja Nej Vet ej 

2. Finns det ett tydligt syfte?                                  Ja Nej Vet ej 

3. Är patientdata bra beskrivna? Ja Nej Vet ej 

4. Är kontexten presenterad? Ja   Nej Vet ej 

5.  Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 

Urval 

6. Relevant? Ja Nej Vet ej 

7. Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod 

8. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

9. Är datainsamlingen tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

10. Är analysen tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

11. Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

12. Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 

13. Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

14. Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

15. Redovisas resultatet i förhållande till ett 

teoretiskt resonemang? 

Ja Nej Vet ej 

16. Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

17. Finns det övergripande resultat från 

studien? 

Ja Nej Vet ej 

18. Finns precisa resultat redovisade i 

studien? 

Ja Nej Vet ej 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet    

18-13 

poäng 

Hög                                                                                                                                                                               

12-7 poäng 

 

Medel 

6-0 poäng 

 

Låg 
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Tabell 3. Resultatanalys 

 

  

№ 

 

 

 

Författare, år, 

ursprungsland 

   

 

        Titel 

             

 

            Syfte 

 

 

          Metod 

 

Under- 

söknings- 

grupp 

 

 

 

    Urval 

 

 

Bort- 

fall 

 

 

Övergripande 

resultat 

 

 

Kvalitetsanalys  

1. Charalambous 

et al.,  2012, 

Grekland 

 

Risser patient 

satisfaction 

scale: a 

validation 

study 

in Greek 

cancer 

patients 

Att undersöka 

patientens 

tillfredsställelse 

i 

samband med 

bemötande av 

sjuksköterskor. 

En kvantitativ 

studie i en 

cancer- 

klinik i Aten. 

Frågeformulär 

som skickades 

hem till 

deltagarna.  

Patienter med olika 

typer av cancer, som 

stannade på sjukhus i 

minst 48 timmar och 

som kunde prata och 

förstå grekiska, 133 

män och 165 

kvinnor, > 18 år, 

medelålder 61-70 år. 

  

 

326 

patienter 

 

28 

patienter 

Resultaten visade 

att de flesta 

patienter var 

nöjda med 

bemötandet från 

sjuksköterskor. 

De upplevde dock 

inte 

tillfredsställelse i 

samband med 

omtanke, 

information och 

kände sig osäkra i 

samband med 

sjuksköter-

skornas 

bemötande. 

 

 

Hög kvalité 

2. Coughlin, 

2012, USA 

An ethno-

graphic study 

of main 

events during 

hospitalizatio

n perceptions 

of nurses and 

patients 

Studera och 

intervjua om 

interaktionen 

mellan patienter 

och 

sjuksköterskor  

En kvalitativ 

metod. 

Observations-

studie och 

ostrukturerad 

intervju. Intervju 

av en utvald 

grupp på 

universitets-

Olika grupper som 

sjuksköterskor, 

patienter, patienters 

familj. Patienter som 

ville och kunde 

kommunicera, 9 män 

och 1 kvinna, 

åldersgrupp 57-88 år, 

sjukhusvistelse ca 5 

10 

patienter 

Inget 

bortfall 

Olika 

uppfattningar 

mellan patienter 

och 

sjuksköterskor om 

upplevelsen av 

given och 

mottagen vård. 

 

 

Medel kvalité 
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sjukhus i norra 

USA. 

dagar. 

3. Merrill et al., 

2012, USA 

Do they 

really care? 

How trauma 

patients 

perceive 

nurses' caring 

behaviors 

Att utvärdera 

hur trauma 

patienter med 

multipla skador 

uppfattade 

bemötandet från 

sjuksköterskor 

 

 

En kvantitativ 

studie med 

frågeformulär 

där 42 frågor 

beskriver olika 

aspekter av 

sjuksköterskors 

beteende.   

Patienter med större, 

omfattande skador, 

engelsktalande, 69 

män och 34 

kvinnor, >18 år, 

medelålder 43 år 

103 

patienter 

Inget 

bortfall 

Resultatet visade 

att patienter i 

allmänhet var 

mycket nöjda 

med 

kommunikation 

och förståelsen 

för deras behov 

samt 

medicinering. 

Visa patienter 

ansåg att det 

fanns brist på 

omtanke och att 

sjuksköterskor 

inte hållit vad de 

lovat i flera fall. 

 

 

Medel kvalité 

4. Momani et al., 

2012, 

Saudi Arabia 

Patient 

Experience of 

Nursing 

Quality in a 

Teaching 

Hospital in 

Saudi Arabia 

Att undersöka 

patienters 

uppfattning av 

kvalitén i 

bemötande från 

sjuksköterskor. 

  

En kvantitativ 

studie, 

tvärsnitts-studie 

med 

semistrukturerad 

intervju på ett 

sjukhus i 

Riyadh. 

Patienter >18 år, 

medelålder 39 år, 

250 män och 198 

kvinnor från medicin 

och 

operationsavdelning. 

Sjukhusvistelse i 

minst tre dagar, inga 

kända psykiska 

diagnoser, kunna 

förstå och prata 

arabiska, samt 

möjlighet att 

kommunicera. 

448 

patienter 

Inget 

bortfall 

Patienters 

upplevelse var 

negativt gällande 

bemötande och 

information. 

Yrkeskompetens 

samt teknisk 

kunnighet 

upplevdes som 

positiv. 

 

 

 

 

Medel kvalité 
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5. 

 

Chang et al., 

2005, Taiwan 

 

Cancer 

Patient and 

Staff 

Ratings of 

Caring 

Behaviors: 

Relationship 

to Level of 

Pain 

Intensity 

 

Att undersöka 

skillnader i 

uppfattningen 

av bemötande 

mellan 

sjuksköterskor 

och patienter 

samt att 

undersöka 

samband 

mellan 

smärtintensitet 

och behov av 

hjälp som  

kunde värderas 

som ett bra 

bemötande. 

 

En kvantitativ 

metod. Studien 

gjordes på 

onkologiska 

avdelningar på 

tre sjukhusen i 

norra Taiwan.   

 

Onkologiska 

patienter med olika 

cancerformer, >18år, 

sjukhusvistelse >3 

dagar, smärt-

upplevelse under 

sista 24 timmar, 35 

män och 15 kvinnor, 

medelålder 57 år 

 

50 

patienter 

 

Inget 

bortfall 

 

Resultatet visade 

att patienter 

önskade en tätare 

kontakt och 

observation från 

sjuksköterskor. 

En viktig 

prioritering i 

bemötandet var 

att få bra 

information under 

behandling och att 

få medicin i tid. 

 

 

 

Medel kvalité 

6. Siösteen et 

al., 

2005, 

Sverige 

Patient–staff 

agreement 

in the 

perception 

of spinal 

cord 

lesioned 

patients 

problems, 

emotional 

well-being, 

and coping 

pattern 

Att undersöka 

patientens 

möjliga 

problem som 

självförtroende, 

välmående och 

deras syn på 

bemötande av 

sjuksköterskan.   

En kvantitativ 

metod med 

frågeformulär. 

Studien på 

neurologisk 

avdelning på 

Sahlgrenska 

sjukhuset i 

Göteborg. 

Patienter med 

ryggskada, 11 män 

och 18 kvinnor, 

minst 3 månader 

efter skada. 

Medelålder är 33 år. 

27 av alla deltagare 

var rullstolsbundna. 

Svensktalande 

patienter utan 

hjärnskador. 

29 

patienter 

Inget 

bortfall 

Patienter behöver 

mer förståelse och 

acceptans från 

sjuksköterskan för 

att de, trots 

skadan, ska få ett 

bra 

självförtroende 

och erhålla en bra 

mental styrka. 

 

 

Medel kvalité 

7. Wiman et al., 

2004, 

Sverige 

Caring and 

uncaring 

encounters 

Att lyfta fram 

mötet mellan 

skadade 

En kvalitativ 

studie.  

Sjuksköterskors 

Fem patienter, olika 

kön, >18 år, med 

olika skador, som 

5 

patienter 

Inget 

bortfall 

Resultatet visade 

att det fanns 

positiva och 

 

 

Medel kvalité 
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in nursing in 

an 

emergency 

department. 

patienter och 

sjuksköterskor, 

och observera 

bra och dåligt 

bemötande 

samt undersöka 

om 

omvårdnads- 

teorier är  

tillämpliga på 

akutavdelning 

 

omvårdnad och 

bemötande av 

skadade 

patienter 

filmades på en 

akutavdelning 

på ett sjukhus i 

Sverige.  

kom till akuten med 

ambulans, tio 

sjuksköterskor som 

bemötte patienter 

negativa exempel 

på omvårdnad. 

Dock det fanns 

mer negativa 

exempel som 

dålig verbal och 

kroppslig 

kommunikation 

samt brist på 

respekt för 

patientens 

autonomi. En 

beskriven 

patientsupplevelse 

visade dåligt på 

bemötande. 

8. von Essen et 

al., 2002, 

Sverige 

Satisfaction 

with care: 

associations 

with health-

related 

quality of 

life and 

psychosocial 

function 

among 

Swedish 

patients with 

endocrine 

gastro 

intestinal 

tumours 

Att undersöka 

bemötandet 

och om det är 

möjligt, hopp, 

livskvalité, oro 

och depression. 

 

 

En kvantitativ 

studie på 

endokrin 

onkologisk 

avdelning på 

Akademiska 

sjukhuset i 

Uppsala. 

Patienter med 

endokrina tumörer, 

svensktalande, 26-

81 år, medelålder 59 

år, 48 män och 37 

kvinnor   

107 

patienter 

22 

patienter 

Resultatet visade 

att patienter var 

nöjda med 

sjuksköterskors 

bemötande i 

allmänhet. De 

negativa 

upplevelserna var 

brist på 

information om 

möjliga 

behandlingar samt 

brist på omtanke 

från 

sjuksköterskor. 

  

 

Medel kvalité 

9. Widmark-

Petersson et 

Perceptions 

of caring 

Att undersöka 

patienters och 

En kvantitativ 

metod. Studien 

Patienter med 

hematologisk 

79 

patienter 

58 

patienter 

Resultatet visade 

att sjuksköterskor 
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al., 2000, 

Sverige 

among 

patients with 

cancer and 

their staff: 

differences 

and dis-

agreements 

sjuksköterskans 

insikt om 

individuellt- 

anpassat 

bemötande för 

varje enskild 

patient 

 

  

gjordes på en 

onkologisk 

avdelning på 

Akademiska 

sjukhuset i 

Uppsala. 

cancer, >18år, 11 

män och 10 kvinnor, 

medelålder 49 år, 

sjukhusvistelse > 3 

dagar, svensktalande 

och annan 

personal var 

inriktade på 

individuellt-

anpassat 

bemötande, dock 

fanns brister. 

Omtanke från 

sjuksköterskor 

fanns. 

Hög kvalité 

 

 

 

 

 

 

 


