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Publik.år
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

1998
England

Bailey K
Wilkinson S

Patients view on nuses
communication skills: a
pilot study.

Att undersöka patienters
uppfattningar om
sjuksköterskors
kommunikativa färdigheter,
och deras oro kring sin
sjukdom, samt jämföra om
sjuksköterskors värderingar
hade något att göra med
patienters oro.

Kvalitativ metod

n = 36

Patienter ansåg att
sjuksköterskors kommunikativa
färdigheter var viktiga, och de
ansåg att det var av stor
betydelse att sjuksköterskor
lyssnade.

Grad II

2005
Sverige

Borch E
Hillervik C

Upplevelser av kroppslig
beröring i
omvårdnadsarbetet –
patienter berättar

Att belysa patienters
upplevelser av kroppslig
beröring från vårdpersonal, i
daglig omvårdnad.

Kvalitativ metod

n = 8

Då vårdpersonal berör patienter
ska de försöka förmedla något
positivt, vilket innebär att höja
omvårdnadskvaliteten och
därmed patienters livskvalitet
under vårdtiden.

Grad I

2003
Australien

Henderson S Power imbalance between
nurses and patients: a
potential inhibitor of
partnership in care.

Att undersöka och beskriva
sjuksköterskors och
patienters syn på relationen
mellan dem, detta under
patienters vård på sjukhuset.

Kvalitativ metod

n = 65
Nurses = 33
Patients = 32

För att en bra relation ska kunna
skapas mellan sjuksköterskor
och patienter, är det viktigt att de
respekterar varandra, samt ser
varandra som självbestämmande
individer, med gemensamma
mål.

Grad II

2000
Australien

Hogan B Patients satisfaction:
Expections and experiences
of nusing care

Att beskriva patienters
förväntningar och
upplevelser av deras
relation med sjuksköterskor,
samt beskriva deras
upplevelser av hur
sjuksköterskor gav
information.

Kvalitativ metod

n = 6

Patienter var nöjda med det
mesta av sjuksköterskors
yrkesutövning. De var dock
missnöjda med att
sjuksköterskor visade brist på
personligt intresse, hade minimal
kontakt med dem samt att de gav
för lite information angående
patienters operation.

Grad I

2002
Kanada

Howell D
Fitch N
Caldwell B

The impact of interlink
community cancer nurses on
the experience on living
with cancer

Att undersöka effekten av
att patienter får ett
individuellt
sjuksköterskestöd, då de fått
diagnosen cancer.

Kvalitativ metod

n = 20

Ett individuellt
sjuksköterskestöd var en viktig
faktor för att patienter skulle
kunna anpassa sig till att leva
med cancer. Sjuksköterskestödet
påverkade deras upplevelser av
att leva med cancer.

Grad II
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påverkade deras upplevelser av
att leva med cancer.

2006
USA

Jonas-Simpson C
Mitchell G
Fisher A
Jones G
Linscott J

The experience of being
listened to

Att få kunskap om vad
patienters på ett
äldreboende upplever då
sjuksköterskor lyssnar på
dem.

Kvalitativ metod

n = 10

Det viktigaste för patienter på ett
äldreboende var att
sjuksköterskor lyssnade på dem,
eftersom det förhöjde deras
livskvalitet, samtidigt som
onödigt lidande minskade hos
dem.

Grad I

2004
Sverige

Karlsson M
Bergbom E
Von Post I
Berg-Nordenberg
L

Patient experiences when
the nurse cares for and does
not care for

Att beskriva situationer då
patienter upplever att
sjuksköterskor ”bryr sig”
eller ”inte bryr sig”.

Kvalitativ metod

n = 23

Då sjuksköterskor visar att de
bryr sig om och lyssnar på
patienter, känner patienter sig
viktiga och sedda som unika
individer. Då uppnås en
vårdande relation och patienters
lidande minskar.

Grad I

2005
Norge

Kvåle K Den omsorgsfulle sykepleier
–slik pasienter ser det

Att undersöka vad patienter
med cancer upplever som
god omvårdnad.

Kvalitativ metod

n = 20

I mötet med sjuksköterskor
ansåg patienterna det viktigt att
sjuksköterskor tog sig tid och
visade intresse för dem som
medmänniskor och som enskilda
individer. Detta visade sig vara
grundläggande för omvårdnad.

Grad I

2004
Ireland

McCabe C Nurse-patient
communication: an
exploration of patient´s
experiences

Att undersöka och redogöra
för patienters upplevelser
kring hur sjuksköterskor
kommunicerar.

Kvalitativ metod

n = 8

Vårdorganisationer och
sjuksköterskor måste inse hur
viktig patientcentrerad
kommunikation är, för att kunna
ge god vård. Patienter upplever
att deras vård, annars kommer
fortsätta vara uppgiftscentrerad.

Grad II

2004
Kina

Mok E
Chiu P

Nurse-patient relationship in
palliative care

Att undersöka sjuksköterska
patient relationen inom
palliativ vård

Kvalitativ metod

n = 20

Nurses = 10
Patient = 10

Betydelsefulla aspekter i
sjuksköterska – patient
relationen, inom palliativ vård
var god omvårdnad, att ha
förtroende, samt att uppnå mål.
Sjuksköterskors personliga
egenskaper och färdigheter var
betydelsefullt för god kvalitet i
omvårdnad.

Grad I
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2005
Korea

Song M
Park E-K

Communication barriers
perceived  by older patient
and nurses

Att identifiera äldre
patienters och
sjuksköterskors
uppfattningar av olika
kommunikationshinder,
inom vården.

Kvantitativ metod

n = 236

Nurses = 136
Patient = 100

För att kommunikationen mellan
sjuksköterskor och äldre
patienter ska förbättras, krävs att
sjuksköterskor förstår patienters
upplevelser kring hinder som
påverkar kommunikationen.
Sjuksköterskor bör vara
medvetna om sina attityder, samt
skaffa sig bättre
kommunikations färdigheter.

Grad II

2002
England

Richardson J Health promotion in
palliative care: the patients’
perception of therapeutic
interaction with the
palliative nurse in the
primary care setting

Att identifiera och beskriva
hur patienter i livets
slutskede uppfattade
interaktionen med
sjuksköterskor.

Kvalitativ Metod

n = 12

Patienter ansåg att
sjuksköterskors tillvägagångssätt
vid interaktionen, kunde
förbättra både deras psykiska
och fysiska hälsa.

Grad II

2003
Sverige

Rudolfsson G
Hallberg L
Ringsberg Karin
C
Von Post I

The nurse has time for me:
the perioperative dialogue
from the perspective of
patients

Att beskriva patienters
upplevelser av att få samtala
med en sjuksköterska kring
sin operation.

Kvalitativ metod

n = 18

Patienter upplevde det positivt
att de fick tid att samtala med en
sjuksköterska kring sin
operation. Det upplevdes som en
positiv effekt på deras
läkningsprocess och
tillfrisknande.

Grad I

2005
England

Shattell M
Hogan B
Thomas Sandra P

”It´s the people that make
the enviroment good or bad”

Att beskriva patienters
upplevelser av miljön på en
akutvårdsavdelning

Kvalitativ Metod

n = 20

Patienter bekymrade sig inte
över den fysiska miljön, som
exempelvis ljud, utan mer över
personliga faktorer, såsom rädsla
eller brist på samhörighet.

Grad II

2006
USA

Shattell M
Mc Allister S
Hogan B
Thomas S

“She took the time to make
sure she understood”:
mental health patient’s
experiences of being
understood.

Att beskriva mentalt sjuka
patienters upplevelser av att
bli förstådda.

Kvalitativ metod

n = 20

Upplevelsen av att bli förstådd
stärkte patienters självinsikt. Då
patienter kände sig förstådda av
andra medmänniskor, kunde de
förstå sig själva bättre.

Grad II
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