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flertalet anmälningar påtalar upplevd brist av kommunikation, rutiner 
och kompetens inom svensk hälso- och sjukvård. Samband mellan 
patienttillfredsställelse och vårdgivarens lyhördhet för den enskildes 
behov är betydelsefullt. Syftet med denna litteraturstudie var att 
belysa betydelsen av sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet utifrån 
både patientens och sjuksköterskans perspektiv. Det som 
framkommer är att patienten vill bli hörd och sedd som den individ 
han/hon är samt mötas av förtroende i en trivsam miljö. Att bli 
bemött av en lyhörd sjuksköterska är avgörande för en god 
vårdrelation. I detta ingår att sjuksköterskan använder sina kunskaper 
och sin omsorg i patientmötet på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Alla 
sjuksköterskor har inte denna förmåga och möter inte patienten med 
respekt. Attityd och kroppsspråk är de faktorer som anges som 
signaler på huruvida en sjuksköterska är lyhörd eller ej. 
Sjuksköterskans förmåga att tolka, urskilja och tillmötesgå patientens 
uttalade och outtalade behov är också det som framhålls som 
avgörande för ett framgångsrikt vårdande. Under vårdutbildningen 
och på arbetsplatser bör betydelsen av ett lyhört förhållningssätt 
lyftas fram då en ökad medvetenhet om detta sannolikt kan leda till 
större patienttillfredsställelse och färre anmälningsärenden. 
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Abstract: The Swedish National Board of Health and Welfare receives an 

increasing number of complaints from patients who report lack of 
communication, routines and competence within the health care 
system. The connection between patient-satisfaction and the care-
giver’s sensitivity during the patient-encounter is important. The 
purpose of this literature survey was to identify the role of ”a 
sensitive nurse-presence” in the patient-encounter, from the patient’s 
and from the nurse’s perspective. Patients want to be heard and seen 
as individuals in a nice environment embodied by mutual confidence 
and a sensitive presence of the nurse during the encounter is 
paramount for good care. A sensitive presence includes that the nurse 
uses her/his knowledge appropriately and timely. All nurses do not 
act accordingly and do not meet patients with respect. Attitude and 
body language signal whether the nurse does or does not approach 
the patient in a sensitive manner. The nurse’s ability to identify and 
satisfy the patient’s spoken and unspoken needs is further pointed 
out as a crucial characteristic of successful care. The importance of 
sensitive presence in the patient-encounter ought to be stressed 
during nurse training and at workplaces since increased awareness of 
this is likely to increase patient-satisfaction and decrease complaints. 
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Inledning 
Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor. Vården skall bland 
annat ges med respekt för människors lika värde, främja goda kontakter mellan patient samt 
hälso- och sjukvårdspersonal samt utföras i samråd med patienten (1). 
Hälso- och sjukvården idag är utsatt för en hög belastning. Struktur och innehåll förändras 
och kraven på kvalitet samt efterfrågan på vård och service ökar (2). 
Att kunna identifiera patientens outtalade och omedvetna behov förutsätter att 
sjuksköterskan är lyhörd. Lyhördhet handlar om att vara särskilt öppen, vaken och 
medveten. Att ha ett känsligt sinne och ha lätt att uppfatta olika företeelser samt att 
efterlyda och respektera andras behov. Det innefattar även ödmjukhet, varsamhet och 
inlevelse. Detta är viktiga kvaliteter i omvårdnad samt att kunna se bakom i betydelsen att 
se människan bakom patienten (3).  
I en studie av ansvarsärenden från Socialstyrelsen 2000 framgår det att mer än hälften av 
anmälningsfallen har med kommunikation, vårdrutiner och kompetens att göra (4). 
Sambandet mellan patienttillfredsställelse och omsorgsfullt uträttade vårdåtgärder samt 
lyhördhet för den enskildes behov hos vårdpersonal är betydelsefullt.  
 

Bakgrund 
Omvårdnadsbehoven är relaterade till varje individs egen upplevelse av hälsa och sjukdom. 
En god vårdrelation påverkas av samspelet mellan patienten, hälso- och sjukvården och 
dess personal (5). Varje människa är unik med ett eget värde, rätten till integritet och 
självbestämmande skall stödjas (6). 
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1993:17 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) lyder det 
”När en människa till följd av sjukdom, ohälsa eller vid undersökning och behandling inte 
själv klarar av de dagliga aktiviteterna, följer av HSL att den omvårdnad 
vårdorganisationen tillhandahåller skall vara av god kvalitet. En humanistisk människosyn 
och ett antagande om människors lika värde genomsyrar HSL. Detta innebär bl.a. att ett 
genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård. Detta gäller även omvårdnad. 
Patienten ges möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin omvårdnad” (7 
s.161). 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs 
sjuksköterskans kompetensområde angående bemötande, information och undervisning. 
Hon skall ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (2). I takt med att utvecklingen går framåt finns allt 
mer information att tillgå för den enskilde och våra patienter blir mer kunniga. Detta i sin 
tur ställer större krav på sjukvården eftersom omvårdnads/behandlingsalternativen blir fler 
och patienterna allt mer delaktiga i vård och behandling av sin sjukdom. Vård, behandling 
och bemötande individualiseras och vårdtagarens önskemål och behov avgör insatserna vid 
det unika tillfället. Grundförutsättningen att kunna tillvarata och förstå den enskildes behov 
är bland annat sjuksköterskans analytiska förmåga, insikt om sig själv och positiva attityd 
till vårdtagaren (8). Lyhördhet, tillit och kreativt problemlösande arbetssätt är viktiga 
tillgångar i vårdarbetet. Detta arbetssätt gynnar en god vårdrelation (8). 
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Omvårdnadsforskare beskriver i en artikel att lyhördhet är en direkt koppling i 
sjuksköterske- och patientrelationen (9). 
I ett lyhört patientmöte uppträder sjuksköterskan äkta och delar frivilligt med sig av sig 
själv. Sjuksköterskans sätt att vara är att hon lyssnar till varje patients bekymmer genom ett 
öppet och förtroendeingivande uppträdande. Omvårdnadsforskare anser att lyhördhet är 
något mer än fysisk närvaro. De delar upp lyhördhet i stegrande nivåer av närvaro. I den 
första och andra nivån beskrivs sjuksköterskan som fysiskt närvarande men upptagen av sitt 
arbete och upptäcker inte patientens tårar - inget möte inträffar. I tredje nivån är 
sjuksköterskan också psykiskt närvarande, hon hjälper patienten och ett möte sker. Den 
sista fjärde nivån som nämns transcendent presence och/eller therapeutic presence beskrivs 
som ett kvalitetsmöte där sjuksköterskan använder alla sina sinnen och verkligen är 
tillgänglig för patientens behov och förmedlar förståelse av patientens lidande (9). 
I en hermeneutisk studie, beskrivs lyhördhet som att det innefattar sex dimensioner. 
Sjuksköterskan är öppen och ger individuell kontakt åt varje patient. Hon skall förstå 
sambandet av patientens olika erfarenheter av sina olika sjukdomar, fysiska och 
emotionella behov, ge förslag till patienten så att han själv kan välja. Hon skall förstå vad 
som kommer att fungera och när hon skall hjälpa till, etablera förtroende, lyssna och 
diskutera patientens bekymmer (10). 
 
I en vårdsituation handlar lyhördhet ”inte bara om att ”höra” och vara uppmärksam och 
”se” utan också om att ”lyssna” i bemärkelsen att ”efterhöra”. Det förutsätter med andra ord 
också en handling. Denna handling kan likställas med att ”be”-”möta” och ”re”-”spektera” 
vårdtagarens behov, resurser och önskemål, det vill säga den innefattar hur vårdgivaren 
”svarar upp till” det hon/han ”ser”” (3 s.76). 
Frisdal har i sin avhandling från 2001 definierat lyhördhet: ”Lyhördhet innebär erfarenhet 
och kunskap integrerad med empati och medmänsklighet, som genom intuition och känsla 
för vad som krävs just i ett speciellt ögonblick i en speciell situation leder fram till en 
handling som får positiva konsekvenser” (3 s.263). Sjuksköterskan skall ha helhetssyn i 
vårdarbetet och se individen som subjekt istället för objekt. Att respektera patienter från 
olika kulturer och leva sig in i hennes situation istället för att hänvisa till principer är 
sjuksköterskans skyldighet som patientens advokat. Ofta är det inte kunskapen som fattas 
när det finns brister, utan förmågan att tillämpa kunskapen i rätt sammanhang (3). 
  
Att sjuksköterskans lyhördhet utvecklas över tiden beskrivs bland annat i boken 
Expertkunnande i omvårdnad. Erfarna sjuksköterskor bedöms skickliga, uppfattar aspekter 
på situationen och ser inte bara situationen som en uppsättning regler. Detta visas tydligt 
som känslomässiga reaktioner och stämningar som till exempel, känslan av obehag när 
något inte står rätt till. Denna emotionella lyhördhet är skicklig lyhördhet och visar att 
sjuksköterskan förstår situationen och vet hur hon skall förhålla sig (11). 
Ett tydligt exempel på förändringar som åstadkommits genom bättre lyhördhet i situationen 
är patientinformation. Konsten är lika mycket att välja rätt tid och rätt personer vid 
informationstillfället som informationen i sig själv. Här gäller det också att vara lyhörd för 
vad patienten/närstående frågar och verkligen vill veta (11). 
 
Ordet lyhördhet finns som ord endast i de nordiska språken och som synonymer nämns 
bland annat öppen, vaken, känslig och mottaglig (12). I engelskan omskrivs lyhördhet på 
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olika sätt utan att egentligen ge hela betydelsen som man får i de nordiska språken. På 
engelska översätts lyhördhet bland annat med to be keenly alive to (3). 
En annan beskrivning på lyhördhet/närvaro finns i boken Tisdagarna med Morrie av Mitch 
Albom som lyder: 

I believe in being fully present. That means you should be with the person 
you´re with. When I’m talking with you now, Mitch, I try to keep focused only 
on what is going on between us. I am not thinking about something we said last 
week. I am not thinking about what’s coming up this Friday. I am not thinking 
about doing another Koppel show, or about what medications I’m taking. I am 
talking to you. I am thinking about you (13 s.135-136). 

Med detta som bakgrund var vi intresserade av att undersöka vad lyhördhet innebär och 
vilka konsekvenser detta får för patienten, sjuksköterskan och vårdrelationen. 
 

Syfte 
Syftet var att belysa betydelsen av sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet utifrån 
patientens och sjuksköterskans upplevelser. 
 

Metod 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, 
PsycINFO och PubMed samt manuellt. Följande sökord användes i olika kombinationer: 
Caring, expectations, nurse-patient, nursing, presence och relations. 
För att få en så korrekt översättning av ordet lyhördhet som möjligt söktes det i 
synonymordbok på svenska och engelska (12). Under arbetets gång har även använts 
Svenska akademins ordbok (14), Ord för ord - svenska synonymer och uttryck (15) samt 
engelsk svensk ordlista (16, 17). 
Vissa svårigheter uppstod vid sökning i PubMed med Mesh-term för lyhördhet, inget 
resultat redovisades. Alternativa engelska förslag var: keenly alive to (aware of), sensitive 
awareness och true presence. 
Därefter söktes presence som ämnesord i CINAHL headings. Här framkom en engelsk 
förklaring på ordet presence som löd: The act of being with another person and 
communicating a sense of caring without words. Touch is often an important component of 
presencing. Detta var en bra förklaring på ordet presence som redovisades och kunde 
därefter användas i kombination med andra sökord i olika databaser som använts. 
Samma ord söktes i fritext i CINAHL och som begrepp i PubMed. 
 
Som inklusionskriterier bestämdes att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och 
publicerade mellan 1999-2006 samt att de skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle 
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belysa betydelsen av sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet. De artiklar som inte var 
relevanta för vårt syfte exkluderades. 
Artiklarnas titel och abstract gav oss en uppfattning om användbarheten till studien. De 
artiklar som motsvarade syftet valdes ut och skrevs ut i fulltext eller beställdes via 
sjukhusbiblioteket. Flera artiklar återkom i olika databaser och i olika kombinationer av 
sökord. 
I bilaga 1 presenteras sökhistorien. 
De 29 valda artiklarna lästes övergripande. Efter närmre granskning valdes 15 artiklar bort 
som inte motsvarade det aktuella syftet. De resterande 14 artiklarna ansågs lämpliga att 
utgöra resultatet. Efter ytterligare granskning sorterades sju artiklar bort eftersom de var 
begreppsanalyser och/eller tveksamt vetenskapliga. På grund av tidsbrist gjordes en 
manuell tilläggssökning vilken resulterade i två artiklar. 
I bilaga 2 presenteras en översikt av resultatartiklarna. 
 

Databearbetning 
De valda resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité granskades utifrån Willman/Stoltz 
protokoll (18). Artiklarna lästes igenom noggrant, översattes och diskuterades om dess 
likheter och/eller olikheter. Tillsammans sorterades olika ord, definitioner och uttryck fram 
som återkom i de olika artiklarna och som ansågs användbara inför analysarbetet. Efter 
detta analysarbete kunde tre kategorier urskiljas. Dessa kategorier beskrev patienters 
upplevelser av lyhördhet och sjuksköterskors upplevelser av lyhördhet samt lyhördhetens 
betydelse i vårdrelationen. 
 

Resultat 

Patienters upplevelser av lyhördhet 
En patients förväntningar på omvårdnad beskrivs på följande sätt i en artikel som handlar 
om vård och omsorg: ” En bra sjuksköterska gör det bekvämt för just mig, hon får mig att 
känna mig speciell och jag får hjälp med det jag inte visste att jag behövde - de där 
bekväma sakerna”(19 s.129). Detta beskrivs som ett terapeutiskt förhållande och kan bara 
infinna sig när varje patient får lov att vara unik (19). 
Uppfattningen om vikten att få just de personliga behoven tillgodosedda är återkommande i 
flera artiklar. 
Patienten känner sig hörd, sedd, respekterad och bekräftad genom sjuksköterskans sätt att 
uppträda, lyssna och kommunicera ärligt (20, 21, 22). 
I en artikel beskrivs den gravida kvinnan som särskilt känslig och sårbar. Det tolkas inte 
som en svaghet inför det okända, utan som ett ökat behov av bra relationer. Barnmorskan är 
i detta sammanhang en viktig person i sin yrkesroll vid förlossningen. Hon förmedlar lyhört 
det viktiga mötet med det nyfödda barnet vilket har betydelse för deras framtida 
välbefinnande och relation (21). 
Patienter som till synes inte är kommunicerbara kan trots allt förnimma känslor och 
händelser, detta är väl beskrivet i en studie gjord på en intensivvårdsavdelning. Här kan en 
patient som varit svårt sjuk och varit sederad berätta efter tillfrisknandet, om hur 
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sjuksköterskan gav honom det där fräcka leendet eller vinkningen som gjorde dagen och 
hur betydelsefullt detta var när han kände sig som sjukast (23). 
Det beskrivs i flera artiklar av patienter att god vård är nyckeln till belåtenhet med 
sjukhusvistelsen. God vård innebär bland annat bemötande, där lyhördhet tillsammans med 
förståelse, kännetecknar en sjuksköterska som har utvecklats i sin yrkesroll. En kompetent 
sjuksköterska är bland annat lugn, vänlig, uppmärksam, empatisk, tekniskt kompetent samt 
skall ha genuin omsorg ( 19, 24 ). Hon visar att hon är där för att hjälpa människor som är i 
behov av vård, inte bara för att göra sitt arbete.  En patient ansåg att det viktigaste i vården 
är att sjuksköterskan verkligen fördjupar sig i den speciella vårdsituationen och inte bara 
följer givna rutiner. Han menade att även om det är rutin i arbetet för sjuksköterskan är det 
inte rutin i den unika vårdsituationen (19). Ovanstående påstående stämmer väl överens 
med det som beskrivs nedan gällande en helt annan patientkategori men med samma 
budskap, vikten av att erbjuda individanpassad vård. 
I en studie om cancerpatienter beskrivs deras fysiska och psykiska sårbarhet. Det kan vara 
avgörande för dem, om en sjuksköterska som har känsla för de små tingen vårdar honom. 
Denna lyhörda sjuksköterska som förstår vad som önskas, kan ge en extra beröring, 
föregripa och möta emotionella behov, lugna patienten och få honom att känna sig bekväm 
och trygg (24). 
Patienter med psykiska sjukdomar kan uppleva ensamhet, isolering och sårbarhet, genom 
att de inte blir uppmärksammade och förstådda som individer (20). Här beskriver patienten: 
att bli förstådd är en fysisk erfarenhet. Att uppleva denna fysiska samhörighet med någon 
som är öppen mot behoven får honom att känna sig betydelsefull, vilket främjar 
tillfrisknandet för en otrygg människa (20). 
Patienten säger – ”Förstå är att lyssna”. ”En person kan lyssna utan omsorg men inte vårda 
utan att lyssna” (20 s. 237). Detta visar sig vara ett behov av bekräftelse. En sjuksköterska 
eller terapeut som har ett vanligt liv eller en liknande bakgrund ansågs extra värdefullt av 
psykiskt sjuka patienter. Det fick dem att uppleva en samhörighet (20). 
Liknande synpunkter förekommer i flera artiklar när det gäller existentiella frågor. 
Vårdtagare önskar mest av allt att personalen lyssnar och bryr sig. De flesta patienter 
förväntar sig inte att få vård i religiös bemärkelse av vårdpersonal. Finns det önskemål att 
träffa någon från kyrkan ordnas det (19, 24). Andlig och själslig omvårdnad innebär för 
patienter en tillitsfull relation (19, 22, 24). Konst, musik eller meditation nämns som 
företeelser som är meningsfulla och själavårdande (19). 
 
Mindre bra vård beskrivs som motsatsen till god vård, det vill säga frånvaro av förståelse, 
lyhördhet, uppmärksamhet och vänlighet (19). Dessa sjuksköterskor beskrivs som de som 
inte gör det basala, talar nedsättande om patienten, möter inte patienten med respekt och ser 
inte patienten som en unik individ (19, 24). Det ges exempel på sjuksköterskor som inte 
bryr sig tillräckligt, ger felaktig information, glömmer se till att vattenglaset finns på plats, 
lämnar patienten utan tillsyn och diskuterar sina egna problem inför patienten. Attityd och 
kroppsspråk kan avslöja vilken typ av sjuksköterska det är (24). 
Flertalet patienter i en undersökning uppfattar att sjuksköterskor har bråttom och att detta 
går ut över möjligheten att ge god vård och att vara närvarande. Orsaken till denna brådska 
är ofta obegriplig för patienten, det uppfattas som att sjuksköterskan har ett behov att alltid 
ligga steget före. En del patienter har synpunkter på att sjuksköterskan är så upptagen med 
alla måsten. Hon är inte här och nu, utan redan på väg i tanken, till nästa uppgift (19). 
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I en studie om patienters förväntningar på sjukvård relateras till Benner som beskriver att: 
Hälsa och sjukdom kan inte förstås bara genom studier av sinne och kropp, sjuksköterskan 
måste förstå patienten i sitt sammanhang (19). 
 

Sjuksköterskors upplevelser av lyhördhet 
I en artikel om patienter som har afasi efter en stroke, har det understrukits vikten av att 
sjuksköterskan har ett öppet och lyhört sätt att kommunicera för att kunna etablera en 
förtrolig relation. Patienterna behöver uppmuntras och få stöd och hjälp på ett mycket 
försiktigt och fysiskt sätt för att uppnå tillfredsställelse (25). 
Att ett öppet förhållningssätt genererar i ett gensvar beskrivs i flera studier där patienter har 
verbalt svårt att uttrycka sig (23, 25, 26). Det påpekas också vikten av att få ögonkontakt, 
beröring samt att ge tid och låta patienten medverka i sin takt (23, 25). 
 
I motsats till många andra artiklar beskrivs det i en om kommunikationsproblem med 
mycket svårt sjuka, stigmatiserade mentalpatienter där svårigheter kan uppstå för 
personalen att nå en terapeutisk närvaro. I dessa fall känner personalen ångest och 
osäkerhet inför patientmötet dels på grund deras lyhörda känsla av det oförutsägbara hotet 
av våld som kan uppstå, samt patientens svårigheter med att kommunicera. Minnena av 
dessa möten upplevs som både skrämmande och inspirerande för sjuksköterskan. Att 
hantera dessa utmanande möten krävs ett modigt och klokt beteende samt förståelse, 
samarbete och erfarenhet. Om förtroende etableras med patienten avtar personalens 
osäkerhet, vilket är positivt även för patienterna (26). 
 
I olika studier ges en bild av  sjuksköterskor som har färdigheter att med känsla tyda och 
urskilja hårfina antydningar eller nyanser i patientmötet. De kan tolka dessa signaler och 
tillsammans med patientens sjukhistoria leder detta till en tydligare bild av hela patienten. 
Sjuksköterskorna lär känna patienten och kan på så sätt tillgodose hans individuella behov 
(23, 25). Det beskrivs även att humor kan vara viktigt, men det betonas att det bör vara på 
ett taktfullt och känsligt sätt (23). 
Förtrolighet uppfattas som en värdefull egenskap hos en lyhörd sjuksköterska. Det 
framkom att inget förstör patientens förtroende mer och fortare än när förtrolig och 
konfidentiell information läcker ut (23). 
Att vårdmiljön är viktig och skall kännas bekväm för patienten framkom också. Relationen 
skall vara ärlig och förstående, vilket ger en behaglig atmosfär, då trivs patienten och blir 
tillgänglig. Den lyhörda sjuksköterskan finner kreativa lösningar (23, 25). Exempelvis 
berättar en sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning, där patienten hade 
respiratorbehandling och hur han kunde nås genom beröring. Patientens spända skuldror 
slappnade av när sjuksköterskan började massera hans axlar (23).  
Förutsättningen att förnimma patientens behov är att sjuksköterskan öppnar sig själv och 
efterlyder patientens outtalade behov (23, 25, 26). 
Det anses vara ett privilegium och en ära för en sjuksköterska som känner att hon får en 
positiv respons av patienten. Detta ger i sin tur kraft och energi i hennes arbete (26). 
Att lyhördhet kan utvecklas i takt med sjuksköterskans erfarenhet i yrket beskrivs i flera 
studier. Detta kan inbegripa ett totalt engagemang av hela patienten det vill säga kropp, själ 
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och ande (23, 25). Genom att använda alla sina kunskaper och sin omsorg om patienten på 
rätt sätt och vid rätt tidpunkt visar sjuksköterskan en lyhördhet (22). 
 
I en förlossningssituation är barnmorskan uppmärksam genom att lyhört iakttaga den 
blivande moderns kroppsspråk. Upptill den verbala kommunikationen, blir den icke verbala 
kommunikationen alltmer värdefull i takt med förlossningsarbetets fortskridande.  
Barnmorskan upptäcker förändringar i kvinnans kroppsspråk, tolkar detta och vidtager 
därefter de åtgärder som är nödvändiga (21). 
 
Sjuksköterskans analytiska förmåga beskrivs i en artikel där sjuksköterskor möter 
cancerpatienter som ger dem särskilda upplevelser, tankar och insikter om sig själva och sitt 
arbete. Svårigheter kan uppstå när patienten efter ett svårt besked inte visar sina äkta 
känslor eller tankar för personalen. Personalen ser att han i sin kontakt med närstående 
visar sina äkta känslor och inte är lika modig längre. När de lyhörda sjuksköterskorna ser 
och upptäcker denna andra bild bakom fasaden upplever de ett dilemma, en känsla av att 
inte ha patientens fulla förtroende. Respekten för patientens integritet är avgörande i denna 
situation och sjuksköterskorna efterlyder patientens outtalade önskningar (27). 
I möten får sjuksköterskorna insikt och förståelse för patienternas sätt att hantera sin 
sjukdom och behandling samt dess konsekvenser. Detta påverkar dem både som 
sjuksköterskor och som medmänniskor (27). 
Det finns emellertid risk för negativa konsekvenser för den lyhörda och engagerade 
sjuksköterskan. Hon kan få kritik från sina kollegor om hon tillbringar för mycket tid hos 
patienten (21). 
Risken för utbrändhet kan öka om sjuksköterskan personligen tar över patientens problem 
och bekymmer och det kan även leda till ett mindre objektivt bemötande (21). 
 

Lyhördhetens betydelse i vårdrelationen 
Sjukhusvistelsen kan beskrivas som en livshändelse, den väcker starka känslor både 
positiva och negativa för många patienter, där framförallt otrygghet och osäkerhet gör dem 
sårbara (19, 20). 
Under vårdtiden anses patient och sjuksköterskerelation grundläggande för att skapa en 
trivsam och tillitsfull miljö. I och med att den sjuke är i behov av omvårdnadsinsatser 
framkallas förväntningar och sjuksköterskan ger i sin profession ett outtalat löfte att ge vård 
till de behövande (24). Närheten och relationen mellan patient och sjuksköterska är 
avgörande för hur djup samhörigheten blir. En av förutsättningarna är att sjuksköterskan är 
lyhörd för behoven även i de situationer patienten inte kan uttrycka sig verbalt. 
Sjuksköterskans uppmärksamhet och tillgänglighet förmedlar en kontakt av djupare 
dimension, som i omvårdnadssituationen kan beskrivas som att vara där och vara med (21, 
25) eller en vårdande dans (25). Det anses viktigt att kommunikationen är öppen och tydlig 
mellan de inblandade, vilket involverar att dela känslor och ta emot budskap och om 
möjligt nå samklang i mötet (25). 
Kvalitet, närvaro och unikt engagemang i mötet mellan vårdgivare och patient i varierande 
vårdsituationer kan bli avgörande för hur omvårdnadsinsatserna gestaltar sig (20, 21, 24, 
25). 
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Det anses värdefullt att allt vård och omsorgsarbete strävar mot samma mål som patienten 
har och att patienten i möjligaste mån är den som bestämmer riktningen (25).  
I den unika vårdrelationen ställs krav på sjuksköterskan att ha patienten i fokus, vara 
lyhörd, efterlyda önskemål och visa respekt. I en artikel som handlar om svårt cancersjuka 
patienter nämns att behoven känns än större nattetid, då tankar och funderingar får mycket 
utrymme för den sömnlöse (24). 
 
En förlossning är en viktig tilldragelse i livet. Det kan beskrivas som ett unikt möte mellan 
den födande kvinnan och barnmorskan. I mötet samarbetar de för att genomföra 
förlossningen och barnmorskan blir både ett stöd och en kompanjon. Barnmorskan hjälper 
den blivande modern att möta det okända utan rädsla, att känna trygghet i sin egen kropp 
och att kunna lita till sin egen förmåga. Detta innebär också att hon förstår varje kvinnas 
gränser och begränsningar och att hon är totalt närvarande. Kvinnans delaktighet är att vilja 
genomföra förlossningen och att medverka efter bästa förmåga. Förtroendet för varandra 
öppnar deras sinnen för signalerna i deras kroppsspråk vilket uttrycks som  being one’s 
body (21). 
 
I en undersökning beskrivs relationen mellan två människor som delar med sig av sig 
själva, genom att vara öppna och att kunna ge tröst som vårdande närvaro. Det väsentliga 
här är relationen - en resa mot ett gemensamt mål. Förstärks detta mellan patient och 
sjuksköterska utvecklas en sammanhållning och samhörighet som sträcker sig från fysiska 
till metafysiska nivåer. Detta ger deltagarna en känsla av att något översinnligt inträffar – 
en kvalitetshöjning i deras relation. Sjuksköterskorna beskriver detta som ett djupare möte 
vilket gör deras relation än mera meningsfull (22). 
 
I en artikel om svårt sjuka psykiskt sjuka patienter beskrivs det som en utmaning för 
sjuksköterskan att få känslan av en lyhörd kontakt. Personalen är behjälplig för patienterna 
och försöker utröna hur de ska kunna tillgodose patienternas outsagda behov. Genom att 
försöka etablera terapeutisk närvaro i de dagliga aktiviteterna blir detta ett led i 
behandlingen. Om relationen är förtrolig, börjar patienterna försiktigt samarbeta (26). 
En bidragande faktor för psykiskt sjukas tillfrisknande är att personalen ger sig tid och 
lyssnar till deras önskningar Detta kan skapa en tillit i relationen och patienterna kan 
acceptera förslag hur de kan nå förändringar som gagnar patienten (20, 26). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Datasökningen utfördes i flera databaser. Syftet med studien var att belysa betydelsen av 
sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet utifrån patientens och sjuksköterskans upplevelser. 
I ett tidigt skede uppstod vissa svårigheter då ordet lyhördhet inte hade någon motsvarande 
Mesh-term i PubMed. I CINAHL headings förklarades ordet presence som stämde väl 
överens med ordet lyhördhet vilket bekräftade att vi hade rätt sökord. Vi kompletterade 
detta sökord med ett antal andra sökord i olika kombinationer. Sökningar i olika databaser 
visade att de flesta artiklarna återfanns i mer än en.  
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Litteraturstudiens problematik var att finna relevanta nypublicerade artiklar som stämde 
överens med syftet. Det fanns flera intressanta meta-analyser samt vetenskapliga 
diskussioner men dessa accepterades inte till resultatet. 
Efter flera nya sökningar, gallringar, genomlästa abstracts och artiklar framkom nio 
relevanta artiklar som valdes ut att användas i resultatet. Dessa belyste lyhördhet från 
psykiatrisk vård, cancervård, förlossningsvård, distriktssjukvård, vård av afasipatienter och 
vård av intensivvårdspatienter. Artiklarna som valdes ut var av kvalitativ ansats med tanke 
på vårt syfte. Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska vilket förorsakade språkliga 
svårigheter i översättningen, med tanke på deras synonymrika språk. Vid bearbetning av 
artiklarnas resultat framkom olika upplevelser som påverkade både patienten och 
sjuksköterskan i mötet.  Följande rubriker föll sig naturligt: Patienters upplevelser av 
lyhördhet, sjuksköterskors upplevelser av lyhördhet samt lyhördhetens betydelse i 
vårdrelation som presenterats i resultatet. Oavsett om våra artiklar kom från USA, Europa 
eller Australien har de en slående samstämmighet vad det gäller resultatet. Det visade sig 
också att patienter och sjuksköterskor värderade lyhördhet på liknande sätt vilket styrker 
vårt resultat. 
Författarna anser att syftet med litteraturstudien är uppnått och leder till fördjupad kunskap 
och reflektion för omvårdnadsdisciplinen. 
 

Resultatdiskussion 
Mycket tid har lagts ner på att fördjupa sig i artiklar som därefter fått förkastas. De 
resterande artiklarna har efter djupanalysering utgjort ett resultat som vi upplever relevant i 
denna litteraturstudie. 
Det analyserades nio kvalitativa artiklar. Antalet deltagare i de olika artiklarna var 
skiftande. Artiklarna granskades efter Willman/Stoltz protokoll för kvalitetsbedömning av 
studier med kvalitativ metod och vår sammanfattande bedömning var att de var av bra 
kvalitet.  
I två artiklar hade de sökt tillstånd från en etisk kommitté. Sex artiklar hade ett informerat 
samtycke. I den resterande artikeln nämns inget angående denna fråga. För att 
informanternas rättigheter inte skall förbises, anser vi att det är av stor betydelse att studien 
genomförs på ett etiskt prövat sätt. 
Tre av de valda artiklarna beskrev patienters upplevelser av lyhördhet, tre artiklar beskrev 
sjuksköterskors upplevelser av lyhördhet och tre artiklar beskrev både patienters och 
sjuksköterskors upplevelser av lyhördhet. 
 
Det återspeglas i flera artiklar hur en sjuk människa är i behov av all uppmärksamhet (24, 
25). I en patientsituation är det avgörande att personalen ser patientens behov. Det kan 
handla om att patienten inte sitter ordentligt i samband med måltid eller att han får en 
apelsin som ingen skalar. Att som personal inte visa gensvar på patientens outtalade men 
tydliga behov är kränkande och brist på omsorg och kreativitet (28). 
Motsatsen till ovanstående beskrivs lika mycket, det värdefulla i att inte ens behöva be om 
hjälp, men ändå få sina omedvetna behov tillgodosedda av en lyhörd sjuksköterska (19, 20). 
Detta förutsätter att sjuksköterskan spontant och regelbundet tittar till sina patienter och 
uppmärksammar vad som kan göras bättre. Eftersom dessa patienter inte är medvetna om 
sina behov, påkallar de inte heller någon uppmärksamhet.  



 

 10

Detta lyhörda arbetssätt stämmer överens med de skyldigheter som sjuksköterskan skall 
följa enligt författningen.  
Den som söker sjukvård i Sverige har oavsett ekonomi, ursprung, kön, ålder och 
samhällsklass rätt till lika vård (1). Det innebär att i dagens mångkulturella samhälle behövs 
det kunskap om olika kulturer, trossamfund, normer och sjukdomspanorama. I 
sjuksköterskans kompetens ingår bland annat att hon skall ha förmåga att kommunicera 
med patienter och närstående på ett respektfullt och lyhört sätt (2). Av detta följer att 
sjuksköterskan tilldelas ett stort ansvar att bemöta olika patienter på deras sätt samt 
efterlyda och respektera dennes önskningar (11). 
 
Att inte möta patienten med respekt och inte vara lyhörd för de individuella behoven kan av 
en missgynnad patient upplevas som en dålig erfarenhet i en vårdsituation (19, 24). 
Brist på lyhörd handling kan både var medveten och omedveten (3). Den medvetna bristen 
på lyhördhet är självvald. Det kan bero på olika orsaker: tidsbrist, negativ människosyn och 
nedvärdering av redan svaga. Till exempel en sjuksköterska som ser och är medveten om 
patientens behov men väljer att inte efterlyda. Det krävs mod och styrka att göra denna 
kollega uppmärksam på sitt beteende men det är dock vårt ansvar (29). 
 
Sjuksköterskans kroppsspråk avslöjar mycket. När det verbala och det icke-verbala 
uppträdande inte stämmer överens ser och upplever patienten det icke-verbala (30).  
Detta är tänkvärt i de pressade arbetssituationer, när sjuksköterskan är märkbart stressad, 
vilket inte går att dölja för patienten (19). Mera uppmärksamhet borde riktas mot att detta 
beteende är så märkbart för patienten men kanske inte alls medvetet hos sjuksköterskan. 
Det är först när det blir klarlagt för sjuksköterskan som det går att åtgärda. 
Viktigt är att disponera tid och resurser på ett klokt sätt, denna förmåga utvecklas med 
erfarenhet (11). Att disponera tiden klokt är att vara tillgänglig för patienterna, att vara i 
deras närhet och öppen för deras behov. Vi bedömer att det inom sjukvården idag läggs 
alltmer tid på icke patientnära arbete, som till exempel schemaläggning och diskussioner 
kring andra administrativa/organisatoriska frågor. Detta är sannolikt en konsekvens av att 
varje avdelning i dag, utöver att ansvara för patientvård och behandling, är ålagd att ansvara 
för drift, ekonomi, rekrytering, vårdutveckling och bemanning. Vi menar att detta inte bara 
ökar belastningen på klinikledningen utan också tar energi och tid från all vårdpersonal. 
 
I en högteknologisk miljö som en intensivvårdsavdelning är finns en risk att 
intensivvårdssjuksköterskan av närstående och patienter kan upplevas som känslokall. Ett 
sätt att undvika detta är att inför patientmötet stanna upp och fokusera på individen, innan 
observationer utförs (9). Detta är en viktig aspekt att tänka över, speciellt för den oerfarna 
intensivvårdssjuksköterskan. Patienten som subjekt kan vi aldrig bortse ifrån! 
Patienter har rättighet att deltaga i planering av omvårdnad och behandling (7). Av den 
anledningen krävs det att han får information och undervisning som är anpassad.  
Att kunna erbjuda god vård ställer krav på att personalen är välutbildad och kan använda 
sin yrkesskicklighet i patientkontakten (11, 19, 24). Här välkomnas kontinuerlig utbildning 
för personalen då dagens patienter är och blir alltmer välinformerade och utbildade och 
därmed ställer högre krav på vård och behandling. Det är bland annat sjuksköterskans 
ansvar att leva upp till dessa krav. 
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Många patienter är av olika anledningar inte verbalt kommunicerbara, sjuksköterskan kan 
med sitt kroppsspråk förmedla kontakt och bekräftelse genom beröring, en klapp på kinden 
eller en mjuk strykning över handen (28). Detta får patienten att känna att någon bryr sig. 
Ögonkontakt är ett bra sätt för sjuksköterskan att få patientens uppmärksamhet, det är ett 
sätt att visa respekt och sjuksköterskan visar att hon talar till patienten. Patienten kan 
uppleva bekräftelse (23, 25). Det finns dock kulturella skillnader i kroppsspråket, det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan känner till det. 
Att närma sig patienten, genom att leta efter något gemensamt, kan förstärka relationen och 
denna ömsesidiga tillit kan leda till att den professionella gränsen suddas ut, vilket till 
fördel för patienten, kan upplevas som att vara personlig utan att vara privat (31). För 
patienter som känner sig ensamma och utlämnade kan det upplevas viktigt att personalen 
försöker möta patienten på dennes nivå. (20, 26). Detta tolkar vi som att tala med bönder på 
bönders språk och med de lärde på latin.  
 
I know that it makes a difference , ett uttryck som säger så mycket och som bör tas på allvar 
(9, 24, 32). Det innebär: Att även de minsta förändringarna som är till fördel för patienten, 
gör skillnad. 
Att vara lyhörd och förstående inför patienten som blir tillfredsställd ger en positiv respons 
för personalen, men detta är svårt att mäta i ord då hälsan tiger still. Den positiva 
belöningen visas genom dagens ros eller en slant till kaffekassan vilket är glädjande och i 
bästa fall ger höga poäng i en patientenkät (33). Den missnöjda patienten däremot finner 
kanske anledning att anmäla på grund av felbehandling eller dåligt bemötande. Detta 
resulterar med all rätt i ett anmälningsärende som hamnar på Socialstyrelsens skrivbord (4). 
Dilemmat är, trots att de allra flesta patienterna är mycket nöjda med vården är det 
anmälningarna till Socialstyrelsen som hörs och syns mest i media. Dessa negativa 
händelser är säljande journalistik och därför ges anmälningarna stort utrymme i media. 
 
För att få den optimala relationen och ett bra resultat i omvårdnadshandlingen krävs att 
personal och patient är tillgängliga och känner en gemenskap (21, 25). Insikt om lyhört 
beteende och fokusering på omvårdnad och behandling skall komma i första hand. Invanda 
rutiner och arbetsbeskrivningar kan behöva uppdateras och aktualiseras för att möta 
patientens behov och önskningar i varje enskilt fall. 
I dagens komplexa sjukvård som bygger mycket på teknik och säkerhet i alla situationer 
finns det en risk att rutiner för kontroll, och kvalitetssäkring blir så viktiga moment i vården 
att patienten inte alltid blir tillräckligt lyhört bemött. Det vill säga risken föreligger att 
fokus tas från patienten istället för tvärtom, detta borde beaktas. 
 
Resultatet i vår litteraturstudie genomsyras av en stor samstämmighet där olika patient-
grupper beskriver samma sak nämligen, hur viktigt det är att bli sedda, respekterade och 
lyssnade på. Sjuksköterskor som saknar denna förmåga upplevs som mindre lämpliga i sin 
yrkesroll i kontakten med patienten. 
Samstämmigheten är lika stor bland sjuksköterskor som deltagit i artiklar i denna 
litteraturstudie. Att ha ett lyhört förhållningssätt borgar för ett förtroligt klimat där 
patentens behov och önskningar på ett tydligt sätt framträder och kan tillgodoses på ett 
respektfullt sätt. 
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Slutsats 
Känslan och erfarenheten av att bli lyhört bemött ger ett starkt intryck på patienten. Att bli 
hörd och sedd som den individ han är samt mötas av respekt i en trivsam miljö anses 
värdefullt och avgörande för en god vårdrelation. Patienten uppskattar sjuksköterskan som 
har en känsla för de små tingen vilket är avgörande för välbefinnandet. Denna förfinade 
förmågan har inte alla sjuksköterskor vilket patienten avslöjar. Attityd och kroppsspråk 
signalerar bland annat om sjuksköterskan är lyhörd eller inte. 
Sjuksköterskans förmåga att tolka, urskilja och efterlyda patientens uttalade och outtalade 
behov är avgörande i den vårdande rollen. Vårdsituationen kan upplevas mycket varierande 
beroende på hur svårt sjuk patienten är och vilka behov som finns. Här ställs krav på 
sjuksköterskans förmåga att bedöma och bemöta patienten. Hennes lyhördhet är fullt 
utvecklad när hon använder alla sina kunskaper och sin omsorg om patienten på rätt sätt och 
vid rätt tidpunkt. I detta ingår att möta patienten på hans nivå och gå dit patienten befinner sig 
i livet. Det väsentliga i en relation är att båda parter delar med sig av sig själva, då utvecklas 
en djup kontakt som kan beskrivas som en vårdande dans. 
 

Implikation 
En stor del av arbetstiden inom vården åtgår till allehanda göromål som, även om det är till 
gagn för vården, inte är direkt patientrelaterat. Personal som är utbildad att vårda och ta hand 
om sjuka människor åläggs sköta alltmera varierande administrativa uppgifter. Denna 
organisatoriska förändring är inte optimal. 
Eftersom resultatet visar att sjuksköterskans lyhördhet är betydelsefullt i en vårdsituation 
borde detta lyftas fram på arbetsplatsen och under sjuksköterskeutbildningen.  
Vår rekommendation är att göra personalen mera medveten, samt belysa vikten om hur ett 
lyhört beteende påverkar patienten och hans tillfrisknande.  
Fortsatt forskning i ämnet kunde vara av intresse och speciellt då fördjupning angående 
lyhördhet och patienttillfredsställelse. Frågor om detta kunde exempelvis finnas med i 
patientenkäter som förekommer i vården. Det vore också intressant att undersöka om lyhörda 
sjuksköterskor och nöjda patienter har något samband med kortare vårdtider och färre 
anmälningar till HSAN. 
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på bekväma och obekväma 
handlingar och upplevelser 
under sjukhusvistelsen 
 

n=10 
patienter 
 
Kvalitativ
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Komfort inbegriper fysisk, psykisk och 
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