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Sammanfattning             Ett bra bemötande ingår i sjuksköterskors professionalitet, men trots
detta får patientnämnder årligen in anmälningar angående problem
gällande bemötande, kommunikation och information. Eftersom
bemötande till stor del består av kommunikation, krävs det att
sjuksköterskor har goda kommunikativa färdigheter för att kunna
bemöta patienter på bästa möjliga sätt. Syftet med studien var att
beskriva hur patienter upplevt sjuksköterskors kommunikativa
färdigheter, i bemötandet. Metoden var en litteraturstudie och
artikelsökningar genomfördes i databasen Cinahl, där 15 artiklar
slutligen valdes ut. I resultatet framkom att patienter upplevde att
sjuksköterskors icke-verbala kommunikation var avgörande, då de
skapade sig en uppfattning av sjuksköterskor som äkta. Det var
betydelsefullt för patienter att sjuksköterskor tog sig tid till att
lyssna på dem. Patienter kunde märka att sjuksköterskor lyssnade
på dem, genom deras kroppsspråk, samt då sjuksköterskor
uppfyllde deras önskemål. Det var viktigt för patienter att
sjuksköterskor kommunicerade personligt med dem, genom att
sjuksköterskor visade intresse för dem som personer. Slutsatsen är
att sjuksköterskor måste kommunicera på ett sätt så att patienter får
möjlighet att dela med sig av sina bekymmer och behov, eftersom
de annars inte blir delaktiga i sin egen vård. För att bemötandet ska
förbättras inom vården, krävs ytterligare forskning inom ämnet,
samt att metoder införs på arbetsplatser för att öka vårdpersonalens
medvetenhet, om betydelsen av ett gott bemötande inom vården.
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Abstract A good behavior towards the patient is a part of the nurse’s
profession. Though a good behavior should be obvious, the patients
committees yearly get reports, concerning nurse’s problems in
behavior, communication and information. Since communication is
a part of the nurse’s behavior, it’s very valuable that nurses have
good communication skills, when encountering the patients. The
aim was to describe the way patients experience the nurse’s
communication skills, in the encounter. The method was a literature
study and the article searches were made in the database Cinahl,
where 15 articles finally were chosen. The result showed that
patients experienced nurse’s non-verbal communication as most
important, when they formed an opinion about the nurse’s as
genuine. It was significant for the patients that the nurse’s took time
listening to them. The patients’ could tell if the nurses were
listening to them or not, through their body languages, and if they
pleased their wishes. It was important that the nurse’s communicate
with the patients on a personal level, by showing interest towards
them as persons. The conclusion is that nurses have to communicate
in a way so patients can share their concerns and needs, otherwise
they will not be a part of their own care. To improve the nurse’s
behavior in care settings, further research is needed. Also, the
hospitals have to introduce methods to improve the nursing staff’s
awareness, how important it is with a good behavior in care
settings.
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Inledning

Ett respektfullt bemötande gentemot patienter är fundamentalt i omvårdnad. I hälso- och
sjukvårdslagen anges bland annat att patienter ska känna trygghet i vården, genom att den ska
bygga på respekt för patienters självbestämmande och integritet (SOSFS 1993:17).
Patientnämnder i Sverige lämnar varje år en rapport till Socialstyrelsen. Bemötandeproblem
förekommer ofta i denna rapportering och under 2002 fick patientnämnderna in 3392 ärenden
gällande klagomål avseende bemötande, kommunikation och information inom vården
(Socialstyrelsen, 2003). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs
att sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört
och empatiskt sätt. För att patienter ska vara så delaktiga som möjligt i vård och behandling,
krävs att sjuksköterskor i dialog med dem, ger stöd och vägledning (Socialstyrelsen, 2005).
Sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienter att klara av den situation de befinner sig i,
samt bidra till att patienter, på bästa möjliga sätt, behärskar den kris som uppstår i samband
med deras sjukdom. För att möjliggöra detta, måste sjuksköterskor ha goda
kommunikationsfärdigheter, vilket innebär att sjuksköterskor bland annat måste använda sig
av problemlösande samtal med patienter, samt ha en förmåga att lyssna på dem (Eide & Eide,
1997). Bemötandet är avgörande för hur patienter upplever vården (Socialstyrelsen, 2003) och
det är nödvändigt att sjuksköterskor har god kontakt med patienter samt att de har ett bra
förhållande till dem, för att patienter ska uppnå bästa möjliga hälsomässiga resultat (Eide &
Eide, 1997). En stor del av de klagomål som kommer in till Socialstyrelsens ansvarsnämnd,
handlar om ett dåligt och kränkande bemötande från vårdpersonalens sida. Forskning visar att
patienter upplever ett dåligt bemötande som både oacceptabelt och kränkande (Croona, 2003).

Bakgrund

I nationalencyklopedin (2007) definieras bemötande som att uppträda mot någon/något, och i
sjuksköterskors yrkesutövning innebär det att sjuksköterskor dagligen uppträder mot
patienter, vilka de ska anpassa sig till och samarbeta med (Jahren Kristoffersen, 2006).

Bemötande utgörs av kommunikation, och ordet kommunikation betyder att något ska bli
gemensamt (Nilsson & Waldemarson, 2007). Kommunikation förekommer alltid i någon
form, mellan människor och är ett allsidigt område som kan ses utifrån diverse infallsvinklar.
Det finns ingen enhetlig kommunikationsteori, utan det finns ett flertal modeller som
fokuserar på olika sidor av omvårdnadsorienterad kommunikation. En modell kallas linjär,
vilket innebär att signaler utväxlas längs en linje av tre led, det vill säga av en sändare, ett
budskap och en mottagare. Här förmedlas medvetna budskap där sjuksköterskor är sändare,
patienter mottagare och där budskapet exempelvis utgörs av hur medicin ska tas. En annan
modell kallas processorienterad och fokuserar mer på relationen mellan parterna. Den
fokuserar på sjuksköterskors och patienters upplevelser av varandra, och på deras känslor,
attityder och värderingar. Denna modell är bäst lämpad för att kunna förstå förhållandet
mellan sjuksköterskor och patienter, och deras emotionella känslor (Eide & Eide, 1997).

Vid kommunikation delas människors känslor, handlingar och värderingar och dessa budskap
förmedlas genom verbal och icke verbal kommunikation (Nilsson & Waldemarson, 2007).
Verbal kommunikation innebär att innehållet förmedlas språkligt, genom tal eller skrift,
medan icke verbal kommunikation innebär att lyssna samt att förmedla budskapet genom
ansiktsuttryck, gester, kroppshållning, tonläge eller beröring (Eide, 1997). Människor
kommunicerar på flera sätt samtidigt, det vill säga det verbala och icke verbala språket vävs
ihop, och detta måste sjuksköterskor vara medvetna om. Sjuksköterskors attityder såsom
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exempelvis tvivel, blygsamhet, ondska och högmod kan visas för patienter genom
sjuksköterskors uppträdande, det vill säga genom deras icke verbala kommunikation
(Hanssen, 1997). Sjuksköterskors icke verbal kommunikation bidrar till att skapa en direkt
kontakt med patienter och den ligger till grund för patienters förtroende eller misstroende till
sjuksköterskor (Eide & Eide, 1997). Då verbala och icke verbala signaler inte stämmer
överens, uppfattas de icke verbala signalerna som mest trovärdiga. Därför är det mycket
viktigt att sjuksköterskor utvecklar sina icke verbala färdigheter, för att kunna förbättra
samspelet med patienter (Faulkner, 1998).

Bra kommunikation handlar om att förstå, det vill säga att både höra och uppfatta vad som
sägs. Detta innebär att sjuksköterskor måste lyssna mellan raderna och exempelvis lägga
märke till patienters tonfall, betoningar och pauser. För att kunna uppfatta det som sägs under
ett samtal bör sjuksköterskor även använda sig av sina ögon. Då kan sjuksköterskor observera
patienters kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck och därmed läsa av patienters signaler
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Vid samtalet är det viktigt att sjuksköterskor lyssnar aktivt,
vilket exempelvis innebär att sjuksköterskor uppmuntrar patienter till att fortsätta prata, detta
genom att nicka, repetera nyckelord eller uttrycka gester (Faulkner, 1998). Ett aktivt
lyssnande innebär även att sjuksköterskor kontrollerar att de förstått patienter rätt (Nilsson &
Waldemarson, 2007). Då sjuksköterskor lyssnar med inlevelse skapas trygghet för patienter,
eftersom de då kan närma sig det som är svårt (Hanssen, 1997). Rogan Foy & Timmins
(2004) beskriver i sin studie att patienter upplevde relationen till sjuksköterskor som varm och
äkta, då de fick möjligheter att dela med sig av sina tankar och åsikter, samt då de kände sig
förstådda.

Travelbee menar, i Interpersonal aspects of nursing (1971), att kommunikation är ett
betydelsefullt medel för att skapa en äkta mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskor och
patienter. För att relationen ska utvecklas, krävs att sjuksköterskor kommunicerar med
patienter, eftersom de då lär känna dem som individer och kan se det unika i varje patient. I
mötet med patienter måste sjuksköterskor använda sig terapeutiskt, vilket innebär att de
använder sig själva som ett redskap i patienters behandling. Travelbee anser att sjuksköterskor
ska försöka skilja på de egna behoven och patienters behov, och inte överföra egna behov på
patienter. Sjuksköterskor måste kunna identifiera patienters unika behov och lära känna dem
som personer, för att kunna planera och genomföra en omvårdnad som stämmer överens med
patienters behov.

I socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård, ska sjuksköterskor
se patienter i ett helhetsperspektiv, och inte enbart rikta insatser mot sjukdomstillståndet
(SOSFS 1993:17). För att kunna tillfredställa patienters alla behov måste sjuksköterskor även
rikta insatser mot patienters psykologiska, sociala och andliga behov (Jahren Kristoffersen,
1998). Sjuksköterskor kan ta reda på dessa behov genom att kommunicera med patienter,
eftersom patienter då får möjlighet att tala om vad de behöver, samt vilken information de vill
ta del av (Hanssen, 1997). Detta gör att patienter blir delaktiga i sin vård, eftersom de kan ta
tillvara på sina egna resurser (SOSFS 1993:17).

Det är nödvändigt att sjuksköterskor kommunicerar med patienter för att kunna uppfylla deras
behov av information och undervisning. Då patienter får ökad förståelse och mer kunskap om
sin situation, känner de trygghet, vilket hjälper dem klara av sin situation både fysiskt och
psykiskt (Hanssen, 1997). I Rogan Foy & Timmins studie (2004) beskrivs att det är viktigt att
sjuksköterskor inte använder sig av ett medicinskt språk, då de kommunicerar med patienter.
Det har visat sig att patienter känt sig främmande för situationen, då de inte förstått vad som
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sagts. Sjuksköterskor ska i utövandet av omvårdnad bemöta patienter med respekt samt ha en
humanistisk människosyn (SOSFS 1993:17). Relationen mellan sjuksköterskor och patienter
är ibland asymmetrisk, vilket innebär att patienter är i underläge, gentemot sjuksköterskor, det
vill säga att patienter är i behov av hjälp och sjuksköterskor är där för att hjälpa dem. Då
patienter är i underläge finns det risk för att sjuksköterskor inte ger dem möjlighet att framföra
sina synpunkter samt att sjuksköterskor inte tar hänsyn till deras åsikter. På detta sätt ser inte
sjuksköterskor patienter som individer, vilket innebär att en tillitsfull relation inte kan
utvecklas. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter bygger på att båda parter ska ha
tillit till varandra och att de ska vara lika betydelsefulla, samt att de tillsammans ska lösa
patienters hälsoproblem (Dahl Andersen, 1997).

Ett gott bemötande ingår i sjuksköterskors professionalitet och de ska vara medvetna om hur
beteendet inverkar på patienter. Trots att detta borde vara självklart, rapporteras årligen
problem angående bemötande, kommunikation och information från patientnämnder till
socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2003; 2005). För att sjuksköterskor ska ha ett gott bemötande
gentemot patienter krävs att de har goda kommunikativa färdigheter, för att kunna se
patienters unika behov. Därför kommer denna litteraturstudie beskriva patienters upplevelser
av sjuksköterskors kommunikativa färdigheter, i mötet med sjuksköterskor.

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienter upplevelser av sjuksköterskors
kommunikativa färdigheter, i bemötandet.

Metod

Studien har genomförts som en litteraturstudie.

Datainsamling

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes omvårdnadsdatabasen Cinahl. Artikelsökning
genomfördes inte i andra databaser, eftersom tillräckligt med artiklar hittades i Cinahl.
Inledningsvis användes swe MESH vid litteratursökning, vilket är en svensk tesaurus, detta
för att hitta en bra översättning till bemötande. Sökordet nurse-patient relations framkom som
översättning, och eftersom det hade samma betydelse i databasen Cinahl, användes sökordet
där som Subject-headings. Fritextord valdes utifrån syftet och var följande; ”care*”,
“communic*”, ”experienc*”, ”experience”, ”nursing care”, ”patient*”, ”patients”, ”patients
attitudes”, ”patient exper*”, ”patients perceptions”, ”percep*”, samt ”satisfaction”.
Fritextorden användes i olika kombinationer, tillsammans med subject- headings termen, alla
gånger utom en, för att hitta relevanta artiklar. Artikelsökningar genomfördes i biblioteket vid
Högskolan i Halmstad den 27/2, 5/3 samt 4/4 2007. Inklusionskriterier var följande;
vetenskapliga artiklar, patienters upplevelser, sjuksköterskors bemötande mot patienter, samt
att de skulle vara skrivna på engelska, norska eller svenska. Exklusionskriterierna var;
artiklarna skulle inte vara äldre än tio år. Vid varje artikelsökning lästes artiklarnas titlar
igenom och därefter beslutades, med utgångspunkt från syftet, vilka abstrakt som skulle läsas
igenom. Utifrån abstrakten valdes 22 artiklar, som skrevs ut i fulltext från databasen eller
beställdes via högskolebiblioteket. Efter att artiklarna lästs igenom valdes 15 artiklar ut, vilka
skulle komma att ingå i resultatet. En granskningsmall användes för att värdera artiklarnas
vetenskapliga kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).
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Tabell 1 Sökhistorik

Databas Datum Sökord Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Urval 1 Urval 2
Valda
artiklar

CINAHL 2007-02-27 (MM "Nurse-Patient
Relations") AND Communic*
AND Patient*  Satisfaction
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

21 8 3 3

CINAHL 2007-02-27 (MM "Nurse-Patient
Relations") AND Patient*
attitudes AND Experience
Limits: Peer Reviewed,
Research Article, Abstract
available

29 7 3 2

CINAHL 2007-02-27 (MM "Nurse-Patient
Relations") AND
Communic* AND Patient*
percep*
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

8 4 4 2

CINAHL 2007-02 -27 Nurse-patient relations AND
Nursing care AND
Experienc*
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

178 20 2 1

CINAHL 2007-03-05 (MM "Nurse-Patient
Relations") AND Patient
exper* AND Care*
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

9 3 2 1

CINAHL 2007-04-04 (MM "Nurse-Patient
Relations") AND Patients
experience
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

7 5 4 3

CINAHL 2007-04-04  (MM "Nurse-Patient
Relations") AND Patients
perception
Limits: Peer Reviewed,
Research Article

7 4 4 3

Summa 260 51 22 15

Databearbetning

Databearbetningen inleddes med att de 15 valda artiklarna lästes igenom och därefter
fördelades artiklarna mellan författarna där var och en läste igenom artiklarna ett flertal
gånger, för att få en djupare uppfattning om det huvudsakliga innehållet. Därefter skrevs en
sammanfattning av artiklarnas innehåll, såsom syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats.
Det viktigaste i resultatet som relaterade till syftet, plockades ut. Därefter identifierades
likheter, vilka delades in i olika områden som därefter omformades till kategorierna;
Tillgänglighet och lyhördhet samt dialog. Utifrån kategorierna framkom följande
underrubriker; Betydelsen av tillgänglighet, betydelsen av lyhördhet och betydelsen av
personlig kommunikation, språkets betydelse samt betydelsen av information och
undervisning.
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Resultat

Sjuksköterskors lyhördhet, tillgänglighet och dialog med patienter visade sig vara viktigt då
de skapade sig en uppfattning av sjuksköterskor som äkta, det vill säga att sjuksköterskors
uppträdanden och ord stämde överrens. Dock var det mest betydelsefullt att sjuksköterskor
var lyhörda och tillgängliga till patienter, då de uppfattade sjuksköterskor som äkta, och bra
relationer kunde skapas till dessa sjuksköterskor (McCabe, 2004). Patienter på en
akutvårdsavdelning beskrev att de genom sjuksköterskors lyhördhet och tillgänglighet,
uppfattade dem som glada och vänliga, vilket gjorde att ett bra förtroende kunde skapas
(Shattel, Hogan & Thomas, 2005).

Tillgänglighet och Lyhördhet

Betydelsen av tillgänglighet

Det var viktigt att sjuksköterskor var bra lyssnare, samt att de var tillgängliga till att lyssna på
patienters bekymmer, enligt majoriteten av patienter i en studie (Bailey & Wilkinson, 1998).
Patienter i två studier ansåg det betydelsefullt att sjuksköterskor tog sig tid till att lyssna på
dem, så de fick möjlighet att dela med sig av sina bekymmer, eftersom detta bidrog till att
patienterna blev mindre oroliga kring sin sjukdom och behandling (Richardson, 2002;
Karlsson, Bergbom, Von Post & Nordenberg, 2004). Då sjuksköterskor var tillgängliga till att
lyssna på patienter kände de sig säkrare och mer stöttade (Richardsson, 2002). Samma sak
beskrevs av andra patienter, som upplevde det positivt att de kunde vända sig till
sjuksköterskor då de var oroliga över något eller upplevde att något var fel, eftersom de kände
att sjuksköterskor lyssnade och gav dem stöd (Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg & von Post,
2003). Andra patienter kände sig uppmärksammade då sjuksköterskor tog sig tid och lyssnade
på dem, även de stunder det var stressigt på avdelningen (McCabe, 2004). Patienter som fick
palliativ vård, framhävde betydelsen av att sjuksköterskor verkligen tog sig tid till att lyssna
på dem. Dessa patienter var medvetna om att de snart skulle dö och de kände lidande och
ensamhet. Det var därför betydelsefullt för dem att ha en tillitsfull relation till sjuksköterskor,
vilket patienter fick då de tog sig tid till att lyssna på dem (Mok & Chiu, 2004). Även
patienter med diagnostiserad cancer beskrev hur viktigt det var att sjuksköterskor tog sig tid
och lyssnade på dem, eftersom de då kände att sjuksköterskor verkligen ville vara där och
lyssna på just deras behov (Howell, Fitch & Caldwell, 2002).

Betydelsen av lyhördhet

Då sjuksköterskor lyssnade med inlevelse kände patienter att en tillitsfull och trygg relation
kunde skapas, eftersom det fick dem att känna sig betydelsefulla (Mok & Chiu, 2004; Howell
et al., 2002). Patienter beskrev hur de kunde se att sjuksköterskor verkligen lyssnade på dem.
Genom att iaktta sjuksköterskors kroppshållning och ansiktsuttryck, samt genom att
sjuksköterskor hade ögonkontakt med dem, kunde patienterna se om sjuksköterskor verkligen
lyssnade. Patienter upplevde att detta inverkade positivt på dem, eftersom det fick dem att
känna sig lättade och belåtna, och de upplevde relationen som äkta till de sjuksköterskor som
varit lyhörda (Jonas-Simpson, 2006). Andra patienter beskrev att det var viktigt att
sjuksköterskor satte sig ner på samma fysiska nivå och hade full ögonkontakt då de lyssnade.
Detta fick dessa patienter att känna sig förstådda av sjuksköterskor och därmed värdefulla
(Shattel, McAllister, Hogan & Thomas, 2006). Patienter upplevde att sjuksköterskor lyssnat
på dem, då de uppfyllde deras önskningar. Det kunde exempelvis vara små handlingar, såsom
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att exempelvis hämta en extra filt (Karlsson et al., 2004). Då sjuksköterskor inte lyssnade,
kände sig patienterna hjälplösa och frustrerade, eftersom de inte fick möjlighet att dela med
sig av sina bekymmer (Jonas-Simpson, 2006). Patienter upplevde ibland att sjuksköterskor
trodde sig veta bäst vad patienter behövde, eftersom sjuksköterskor inte lyssnade på vad de
hade att säga. Patienter upplevde då att sjuksköterskor kunde trötta ut dem med information,
samt att sjuksköterskor ibland övertalade dem till att samarbeta. De beskrev att detta ofta
ledde till att de gav efter och gjorde som sjuksköterskor sa, eftersom de kände sig svaga på
grund av sin sjukdom (Hendersson, 2003). Patienter som vårdats på en kirurgavdelning
önskade att sjuksköterskor skulle behandla dem som om de var deltagare i sin egen vård. De
upplevde dock att sjuksköterskor inte lyssnade på dem, utan trodde att de visste vad som var
bäst för dem. Dessa patienter kände då att de inte fick någon rättvis behandling (Hogan,
2000). Andra patienter beskrev att relationen till sjuksköterskor blev negativ, då
sjuksköterskor var ouppmärksamma och inte förstod dem, samt då sjuksköterskor trodde att
de visste bättre än dem. De upplevde skörhet eftersom sjuksköterskor inte lyssnade på dem
och ignorerade deras behov (Shattel, Hogan & Thomas, 2005). Patienter med cancer upplevde
det positivt då sjuksköterskor hade förmåga att sätta deras behov i fokus, samt då de gav dem
råd. De kände sig lugna och fridfulla då sjuksköterskor lyssnade på dem och gav dem
möjlighet att dela med sig av sina känslor (Howell et al., 2002).

Patienter med psykiska sjukdomar upplevde att de blev förstådda då sjuksköterskor berörde
dem, eftersom beröring gav dem en känsla av samhörighet (Shattel et al., 2006). Beröring var
även betydelsefullt för rehabiliteringspatienter, vilka beskrev att beröring fick dem att känna
sig betraktade som hela människor och inte endast som sjuka objekt, vilket gav dem en känsla
av välbefinnande. De beskrev dock att beröring kunde påverka dem negativt, då vårdpersonal
var stressad, eftersom de var oroliga för att beröring kunde orsaka smärta (Borch & Hillervik,
2005).

Dialog

Betydelsen av personlig kommunikation

Det var viktigt för patienter att sjuksköterskor ställde individuella frågor som berörde just dem
och deras hälsotillstånd, eftersom de då kände sig igenkända, vilket fick dem att känna sig
betydelsefulla (Karlsson et al., 2004). Patienter på en canceravdelning, beskrev betydelsen av
att sjuksköterskor kommunicerade personligt med dem, genom att exempelvis tilltala dem vid
namn. Dessa patienter uppskattade då sjuksköterskor var intresserade av dem som personer,
vilket visades genom att sjuksköterskor exempelvis ställde frågor kring deras livssituation
utanför sjukhuset. De kände då att sjuksköterskor brydde sig om dem som enskilda individer
och medmänniskor, och inte bara som patienter (Kvåle, 2005). Det var viktigt för patienter
inom palliativ vård att sjuksköterskor pratade med dem om andra saker, utöver deras sjukdom.
Patienter beskrev att en vänskaplig relation kunde utvecklas till de sjuksköterskor som var
sociala, vilket fick dem att känna glädje (Richardson, 2002). Genom samtal med
sjuksköterskor fick patienter tid att lära känna dem, och kände därmed att de kunde lita på
dem, vilket även gav dem en känsla av trygghet (Rudolfsson et al., 2003). Då sjuksköterskor
kommunicerade personligt med patienter, kände sig lugna, men vissa patienter beskrev dock
att sjuksköterskor kommunicerade opersonligt med dem då de förutsåg deras bekymmer och
behov. Flera patienter upplevde att sjuksköterskor var mer fokuserade på att utföra praktiska
arbetsuppgifter, än att samtala med dem personligt, vilket resulterade i att patienter kände sig
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åsidosatta. De ville därmed inte besvära de sjuksköterskor som verkade för upptagna med sina
arbetsuppgifter (McCabe, 2004).

Då kontakten mellan patienter och sjuksköterskor var minimal, fick patienter inte möjlighet
att samtala med sjuksköterskor och kände sig därför oviktiga, försummade och inte sedda som
unika personer. Minimal kontakt med sjuksköterskor kunde leda till att patienter kände sig
som ”paket” i behandlingen (Karlsson et al., 2004). Patienter på en akutvårdsavdelning
upplevde att deras välbefinnande ökade då de samtalade med sjuksköterskor längre än ett par
minuter. De uppskattade även då sjuksköterskor samtalade med dem utan att de hade några
praktiska arbetsuppgifter att utföra (Shattel, Hogan & Thomas, 2005). Samma sak ansåg
patienter som opererats, vilka upplevde det positivt då sjuksköterskor inte endast utförde
praktiska arbetsuppgifter, utan även samtalade med dem. De kände därmed att sjuksköterskor
uppmärksammade dem som personer, vilket var mer än vad de hade förväntat sig
(Rudolfsson, 2003).

Språkets betydelse

Äldre patienter upplevde att de inte blev respekterade av sjuksköterskor som använde ett
nedvärderande språk, såsom exempelvis; ”be a good girl”, ”yes love” och ”no love”
(Henderson, 2003, s. 507). Samma sak beskrevs av andra patienter, vilka ansåg det viktigt att
sjuksköterskor inte skulle behandla dem som om de vore dumma eller var i underläge, då de
samtalade med dem (Hogan, 2000). Enligt patienter förde sjuksköterskor en bra dialog då de
använde ett språk de kunde förstå, vilket resulterade i att de kunde lita på sjuksköterskor
(McCabe, 2004). Samma sak upplevdes av äldre patienter, vilka ansåg att det största hindret
för en bra dialog var då sjuksköterskor använde ett medicinskt språk då de gav dem
information. De upplevde även att sjuksköterskors dialog var bristfällig, då de plötsligt bytte
ämne vid information och undervisning (Song & Park, 2005). Andra patienter beskrev att
sjuksköterskor var bra på att föra en dialog med dem då de hade förmåga att ge goda råd,
svara på frågor, dela med sig av relevant information, samt då de deltog aktivt i diskussioner.
De ansåg att sjuksköterskor skulle vara tydliga vid information och undervisning samt att
deras samtalston var tillräckligt hög (Bailey & Wilkinson, 1998).

Betydelsen av information och undervisning

Patienter som genomgått operation beskrev sina upplevelser av att ha samtalat med
sjuksköterskor före, under och efter operation. Det var positivt för patienters tillfrisknande, då
de fick information av sjuksköterskor, eftersom de då fick förklarat för sig vad som hade hänt
och vad som skulle hända. De upplevde det även positivt att sjuksköterskor gav information
lugnt och sakta, samt att samtalen hölls utan stress (Rudolfsson et al., 2003). Vikten av att
patienter fick information om vad som skulle hända efter operation, exempelvis angående
mobilisering, beskrevs även av patienter som vårdats på en kirurgavdelning. De beskrev
betydelsen av att de fick information om olika behandlingsmöjligheter, såsom exempelvis
vilka smärtstillande medel som fanns till förfogande (Hogan, 2000). Ett hinder för en bra
dialog var då sjuksköterskor inte gav tillräckligt med förklaringar angående patienters
sjukdom och behandling (Song & Park, 2005). Det var viktigt att sjuksköterskor gav patienter
bra information, om både sjukdom och behandling samt om praktiska moment (Kvåle, 2005).
En annan grupp patienter, med cancerdiagnos, ansåg det även betydelsefullt att sjuksköterskor
förklarade för dem vad deras sjukdom innebar. Då sjuksköterskor gav dem information, fick
de ökad förståelse för sina kroppsliga förändringar (Howell et al., 2002). Samma sak ansåg
patienter från olika akutvårdsavdelningar, vilka beskrev betydelsen av att de fick information
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angående deras vårdsituation. Patienter kände sig även säkrare i att ta initiativ till egna beslut
gällande deras vård då sjuksköterskor gett dem tillräcklig information. Vid bristfällig
information, upplevde dessa patienter däremot att de inte visste vilka frågor de skulle ställa
(Henderson, 2003).

Diskussion

Metoddiskussion

Metoden var en litteraturstudie, där vetenskaplig forskning inom det valda området studerats
och sökningar av vetenskapliga artiklar genomfördes i Cinahl. Begreppet bemötande gick inte
att översätta till engelska i swe MESH, och därför söktes andra relevanta sökord i Tesaurus.
Sökning gjordes på ordet relation och där framkom sökordet nurse-patient relations som var
den bästa engelska översättningen för ordet bemötande. Detta användes i Cinahl, eftersom det
där hade samma betydelse som i swe MESH. Sökordet användes därefter som subject heading
i samtliga sökningar förutom i en. Detta eftersom det till en början gjordes enskilda sökningar,
där en av författarna inte använde subject heading termen nurse-patient relations. Denna
sökning gav ett stort antal träffar, trots det lästes ett antal titlar och abstrakt igenom, vilket
resulterade i den valda artikeln. Efter två söktillfällen hade inte tillräckligt med artiklar
funnits, och därför gjordes ytterliggare artikelsökningar, tills tillräckligt med vetenskapliga
artiklar funnits. I samtliga artikelsökningar användes olika kombinationer av sökord, och
många artiklar återkom vid flera tillfällen, vilket var en styrka eftersom det visar att sökorden
belyser samma problemområde. Ingen avgränsning till något specifikt vårdområde gjordes,
eftersom bemötande förekommer i alla vårdsituationer, oavsett vårdinstitution. De sökord som
användes belyste bemötande i allmänhet, med inriktning mot kommunikation och de var inte
specifikt inriktade mot kommunikativa färdigheter, så som exempelvis att lyssna, beröra, ha
ögonkontakt eller uttrycka ansiktsuttryck. Detta på grund av att de artiklar som berörde
bemötande och kommunikation, även förväntades beröra dessa specifika färdigheter. Hade
sökning av artiklar däremot gjorts med dessa specifika sökord, hade förmodligen resultatet
sett annorlunda ut. Eftersom endast ny forskning valts att granskas, valdes artiklar bort som
var äldre än tio år, detta trots intressant innehåll. Valda artiklar var från följande länder:
Australien, England, Irland, Kanada, Kina, Korea, Norge, Sverige samt USA. Eftersom
bemötande förekommer i alla vårdsituationer oavsett land och kontinent har det ingen
betydelse från vilket land studien är gjord.

En svaghet i denna litteraturstudie var att vissa artiklar som var skrivna på engelska var
svårtolkade, vilket kan ha bidragit till att innehållet kan ha misstolkats. Vissa engelska uttryck
förlorar dessutom sin innebörd vid en översättning till svenska. Det var svårt att formulera
teman eftersom innehållet i artiklarna passade in under flera rubriker, men slutligen framkom
två huvudteman; ”Tillgänglighet och lyhördhet” samt ”dialog”. En svaghet med denna
litteraturstudie var att vi upplevde tiden som begränsad.

Resultatdiskussion

Då granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet genomfördes, användes
Carlsson & Eimans (2003) kvalitetsgranskningsmall. Utifrån denna värderades artiklarnas
vetenskapliga kvalitet i tre olika nivåer, grad I, grad II och grad III. Kvalitetsgranskningen
visade att samtliga artiklar hade hög vetenskaplig kvalitet eftersom de antingen värderades i
grad I eller grad II. Samtliga artiklar, utom en var kvalitativa, vilket var en styrka eftersom
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syftet var att undersöka patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande. En kvantitativ
artikel användes i resultatet, eftersom den på ett bra sätt beskrev patienters upplevelser av
sjuksköterskors brister i dialogen med dem.

Betydelsen av tillgänglighet och lyhördhet

I resultatet framkom att patienter upplevde att sjuksköterskors tillgänglighet och lyhördhet
hade störst betydelse då de skapade sig en uppfattning av sjuksköterskor som äkta eller inte
(McCabe, 2004). Detta styrks av litteratur, som beskriver att de icke verbala signalerna
uppfattas som mest trovärdiga, då de verbala och icke verbala signalerna inte stämmer
överens (Faulkner, 1998) och sjuksköterskors icke verbala kommunikation ligger till grund
för patienter, då de antingen skapar ett förtroende eller misstroende till sjuksköterskor (Eide &
Eide, 1997). Därför är det viktigt att sjuksköterskor inte bara är medvetna om vad de uttrycker
verbalt i dialogen med patienter, utan att de även reflekterar över att de icke verbala
signalerna påverkar patienters uppfattning av dem. Precis som Faulkner (1998) skriver är det
viktigt att sjuksköterskor utvecklar sina icke verbala färdigheter, för att kunna skapa en äkta
relation med patienter. Patienter upplevde de sjuksköterskor som var tillgängliga och lyhörda
som äkta och de kunde genom sjuksköterskors ansiktsuttryck, ögonkontakt och
kroppshållning se om de verkligen lyssnade på dem (Jonas-Simpsons, 2006). Då
sjuksköterskor lyssnar på patienter, är det viktigt att de visar att de verkligen lyssnar på vad
patienter säger, genom att exempelvis ha fullständig ögonkontakt. Som Hanssen (1997)
skriver, visas sjuksköterskors attityder för patienter genom deras uppträdanden, det vill säga
genom deras icke verbala kommunikation. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om
att människor kommunicerar på flera sätt samtidigt, eftersom det verbala och icke verbala
språket vävs ihop (Hanssen, 1997). Därför är det viktigt att sjuksköterskor är entydiga i sin
verbala och icke verbala kommunikation, och inte uttrycker något positivt med ord, samtidigt
som kroppsspråket och ansiktsuttrycken uttrycker något negativt.

Budskap förmedlas genom beröring, och är därför en del av icke verbal kommunikation (Eide,
1997) men från början lades det ingen fokus på beröringens innebörd i denna litteraturstudie,
eftersom beröring inte ansågs vara en av de viktigaste aspekterna i sjuksköterskors
bemötande. Beröring visade sig vara betydelsefullt för patienter, som bland annat beskrev att
det fick dem att känna sig betraktade som hela människor och inte endast som sjuka objekt
(Borch & Hillervik, 2005). Andra patienter kände sig förstådda då sjuksköterskor berörde
dem, eftersom det gav dem en känsla av samhörighet (Shattel et al., 2006). Almås & Berntzen
(2002) beskriver att patienter har lättare att öppna sig för sjuksköterskor då de får fysisk
beröring av något slag. Sättet som sjuksköterskor exempelvis tar blodtryck eller puls på, kan
bidra till att kontakten mellan patienter och sjuksköterskor förbättras. Gott om tid i dessa
situationer bidrar även till att patienter skapar förtroende för sjuksköterskor (Almås &
Berntzen 2002). Vissa patienter beskrev att då vårdpersonal var stressad, var de oroliga för att
beröring kunde orsaka smärta (Borch & Hillervik, 2005). Eide & Eide (1997) beskriver att då
sjuksköterskor ger beröring på ett mjukt och vänligt sätt, kan patienter känna sig trygga och
accepterade. Då beröringen däremot är oväntad och hastig, kan patienter känna sig hotade och
har svårare att öppna sig för sjuksköterskor (Eide & Eide, 1997). Beröring är en viktig del av
omvårdnad, och det kan få patienter att känna en viss samhörighet till sjuksköterskor.
Sjuksköterskor måste tänka på att patienter upplever beröring på olika sätt, exempelvis på
grund av kulturella skillnader, och de måste vara lyhörda för att vissa patienter upplever
beröring som mindre positivt.
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I Bailey & Wilkinsons studie (1998) framkom att patienter ansåg det viktigt att sjuksköterskor
var bra lyssnare, och patienter i två andra studier upplevde att en tillitsfull och trygg relation
kunde skapas till de sjuksköterskor som lyssnade på dem med inlevelse (Howell et al., 2002;
Mok & Chiu, 2004). Det är viktigt att sjuksköterskor lyssnar med inlevelse, det vill säga att de
lyssnar aktivt, vilket även Faulkner (1998) beskriver som viktigt. Ett aktivt lyssnande innebär
exempelvis att sjuksköterskor uppmuntrar patienter till att fortsätta prata. Detta genom att
nicka, repetera nyckelord eller använda sig av gester. Nilsson & Waldemarsson (2007) menar
att sjuksköterskor lyssnar aktivt då de kontrollerar att de förstått patienter rätt, och som
Hanssen (1997) beskriver, skapas trygghet hos patienter då sjuksköterskor lyssnar med
inlevelse. I resultatet framkom att patienter upplevde att de inte fick möjlighet att dela med sig
av sina bekymmer, då sjuksköterskor inte lyssnade på dem, vilket ledde till att de kände sig
hjälplösa och frustrerade (Jonas-Simpson, 2006). Patienter upplevde att de inte fick någon
rättvis behandling då sjuksköterskor inte lyssnade på dem, eftersom de då kände att de inte
var deltagare i sin egen vård (Hogan, 2000). Det är oerhört betydelsefullt att patienter känner
att de deltar i sin egen vård, för att deras tillfrisknande ska bli optimalt.

Dialogens betydelse

Personlig kommunikation visade sig vara betydelsefullt för patienter, vilket sjuksköterskor
gjorde då de ställde individuella frågor angående patienters hälsotillstånd och kring deras
livssituation utanför sjukhuset. Det fick dem att känna sig igenkända och betydelsefulla, och
de kände sig även sedda som enskilda individer och inte bara som patienter (Karlsson et al.,
2004; Kvåles, 2005). Travelbee (1971) beskriver att sjuksköterskor måste kommunicera med
patienter för att kunna se det unika i varje patient, eftersom sjuksköterskor genom
kommunikation lär känna dem som individer. (Travelbee, 1971). Opersonlig kommunikation
kan leda till att patienter upplever att sjuksköterskor förutser deras bekymmer och behov,
vilket även patienter i McCabes (2004) studie upplevde. De beskrev att det kändes som att
sjuksköterskor tyckte det var viktigare att utföra praktiska arbetsuppgifter än att samtala
personligt med dem. Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en förutsättning för att
sjuksköterskor ska kunna planera och ge patienter bästa möjliga omvårdnad som stämmer
överens med varje enskild patients behov (Travelbee, 1971). I resultatet framkom att
patienters behov ibland förbisågs, och patienter beskrev att då sjuksköterskor var
ouppmärksamma och trodde de visste bättre än dem kände de sig sköra, detta eftersom
sjuksköterskor ignorerade deras behov (Shattel et al., 2005). Det är viktigt att patienter får
möjlighet att uttrycka sina behov och eventuella önskemål gällande sin behandling. Tidigare
forskning visar att patienter upplevt relationen till sjuksköterskor som varm och äkta, då de
känt sig förstådda av sjuksköterskor och då de fått möjlighet att dela med sig av sina tankar
och åsikter (Rogan Foy & Timmins, 2004). Patienter beskrev betydelsen av att sjuksköterskor
hade förmåga att sätta deras behov i fokus, eftersom de kände sig lugna och fridfulla då de
fick möjlighet att dela med sig av sina känslor (Howell et al., 2002). Sjuksköterskor måste se
hela patienten, som en individ med olika behov, och sjuksköterskor måste tillfredsställa
patienters alla behov genom att fokusera på deras psykologiska, sociala och andliga behov
(Jahren Kristoffersen, 1998).

Det framkom i resultatet att patienter ansåg det viktigt att sjuksköterskor gav information om
vad patienters sjukdom och behandling innebar (Howell et al., 2002, Song & Park, 2005).
Hanssen (1997) beskriver att patienter känner ökad trygghet och klarar av sin situation bättre,
både fysiskt och psykiskt, då de får ökad förståelse och mer kunskap om sin situation. I
resultatet framkom även att patienter kände sig säkrare i att ta initiativ till egna beslut då
sjuksköterskor gav dem tillräckligt med information, och de beskrev att de annars inte visste
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vilka frågor de skulle ställa till sjuksköterskor (Henderson, 2003). Det är förståeligt att det kan
vara svårt för patienter att veta vilka frågor de ska ställa då de inte fått tillräckligt med
information, eftersom lite kunskap om situationen bidrar till att patienter inte vet vilka frågor
de ska ställa. Det var även viktigt att information gavs på ett sätt så att patienter förstår.
Patienter upplevde att det största hindret för en bra dialog var då sjuksköterskor använde ett
medicinskt språk, vid samtal med dem (Song & Park, 2005). Tidigare forskning visar att
patienter känt sig otrygga i vårdsituationer då de inte förstått vad som sagts, och därför ansågs
det viktigt av patienter att sjuksköterskor inte använde sig av ett medicinskt språk då de
samtalade med dem (Rogan Foy & Timmins, 2004). Samma sak framkom i resultatet, där
patienter upplevde att de kunde lita på de sjuksköterskor som använde ett lättförståligt språk
(McCabe, 2004). För att patienter ska förstå innebörden i vad som sägs är det viktigt att
sjuksköterskor tänker på hur de ger information. Patienter beskrev betydelsen av att
sjuksköterskor var tydliga då de gav information samt att samtalstonen var tillräckligt hög
(Bailey och Wilkinsons, 1998). Det var även viktigt för patienter att sjuksköterskor inte var
stressade då de gav information samt att information gavs lugnt och sakta (Ruldolfsson et al.,
2003). Då patienter inte förstår innebörden i det sjuksköterskor säger finns det risk för att de
känner sig osäkra och otrygga vilket påverkar deras vårdsituation negativt. Genom att
sjuksköterskor använder ett lättförståligt språk gentemot patienter, blir det även lättare för
dem att bli delaktiga i sin vård och behandling.

Konklusion

Sjuksköterskors tillgänglighet och lyhördhet samt deras dialog med patienter, visade sig ha
stor betydelse för patienters välbefinnande. Sjuksköterskors tillgänglighet och lyhördget
visade sig ha störst betydelse då patienter skapade sig en uppfattning av sjuksköterskor som
äkta. Genom sjuksköterskors kroppshållning, ansiktsuttryck och genom deras ögonkontakt,
kunde patienter se om sjuksköterskor lyssnade på dem. Då sjuksköterskor lyssnade med
inlevelse kände sig patienter trygga och betydelsefulla. Av litteraturstudien framkom att det
var viktigt att sjuksköterskor var tillgängliga för att lyssna, så att patienter fick möjlighet att
dela med sig av sina bekymmer och behov, eftersom de annars kände att de inte var delaktiga
i sin egen vård. Då sjuksköterskor kommunicerade personligt med patienter, genom att
exempelvis samtala om andra saker utöver deras sjukdom och behandling, kände de sig
delaktiga i sin egen vård, vilket ökade deras välbefinnande. Det framkom även att det var
betydelsefullt att sjuksköterskor samtalade med patienter trots att de inte hade några praktiska
arbetsuppgifter att utföra. Detta fick patienter att känna sig uppmärksammade och sedda som
enskilda individer. Det var viktigt att sjuksköterskor gav information och förklaringar
angående patienters sjukdom och behandling eftersom detta fick dem att känna sig trygga i att
ta egna initiativ till beslut i deras vård. Det var av stor betydelse att sjuksköterskor inte
använde sig av ett medicinskt språk vid information, samt att de var tillräckligt tydliga.

Implikation

Sjuksköterskor måste ha i åtanke att deras bemötande gentemot patienter har stor inverkan på
patienters välbefinnande, samt helhetsupplevelser av sin vård. Bemötandet gentemot patienter
kan förbättras genom att sjuksköterskor reflekterar över sin tillgänglighet och lyhördhet
gentemot patienter samt hur de för en dialog med dem. På så sätt kan en bättre kontakt skapas.
Sjuksköterskor kan exempelvis använda sig av en reflektionscykel, där de kan reflektera över
sina icke verbala och verbala färdigheter gentemot patienter. På så sätt blir sjuksköterskor mer
medvetna om sitt eget bemötande och kan agera annorlunda i liknande situationer.
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Vårdorganisationer skulle kunna inverstera i utbildning för de anställda, såsom exempelvis
föreläsningar som tar upp betydelsen av ett bra bemötande. Det måste ske förändringar inom
organisationens olika verksamheter, som innebär att sjuksköterskor vårdar färre patienter i det
dagliga omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor skulle då vara mer tillgängliga och de skulle
kunna avsätta mer tid till att samtala med patienter, vilket innebär att en god relation kan
skapas och på så sätt kan patienters behov lättare uppfyllas. Ytterligare forskning inom
området bemötande bör göras i form av studier, som undersöker varför det förekommer
brister i bemötandet inom hälso- och sjukvård.
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