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Sammanfattning Många patienter upplever en känsla av oro och frustration under 

vårdvistelsen. Obehandlad oro kan leda till ökade komplikationer.  

Oro och ångest är vanligt förekommande hos patienter, men går ofta 

sjuksköterskan obemärkt förbi. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan kan identifiera och kommunicera om känslor med 

patienten, samt känna trygghet i sitt sätt att kommunicera. Syftet var 

att belysa hur sjuksköterskan genom kommunikation kan hjälpa 

patienten att reducera oro och ångest under vårdvistelsen. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie baserad på 16 vetenskapliga 

artiklar. Resultatet visade att identifiering är en förutsättning för att 

kunna reducera oro hos patienten. Faktorer som ökar oro är rädsla, 

tid och bristande kommunikationsfärdigheter hos sjuksköterskan. 

Patientcentrerad vård, samt interpersonell förmåga är av stor 

betydelse för att minska oro. Effektiv reducering av oro sker när 

sjuksköterskan tillämpar interaktionsprocesser. Betydelsen ligger i 

att finna kommunikativa tekniker som sjuksköterskan kan använda i 

mötet med patienten. Ett sätt kan vara att använda det sokratiska 

samtalet för att kommunicera om känslor. Vidare forskning om det 

sokratiska samtalets betydelse i omvårdnaden, för att minska oro hos 

patienten är av intresse. 
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Abstract Many patients experience a feeling of anxiety and frustration during 

the hospital stay. Anxiety left untreated can lead to complications for 

the patient. Anxiety is commonplace among patients during a 

hospital stay, something that often goes unnoticed by the nurse. It is 

important that the nurse can identify and communicate about feelings 

with the patient, while feeling comfortable with ones way of 

communicating. The purpose of this paper was to illuminate how the 

nurse, through communication (interaction), can help reduce the 

patients’ anxiety during a hospital stay. The study was conducted as a 

literature review using 16 scientific articles. The result showed that 

identifying anxiety is a main factor in reducing it. Factors that can 

lead to anxiety include fear, time and lack of communication skills 

on part of the nurse. Patient-based healthcare and interpersonal 

ability can play a large part in reducing anxiety. Effective reduction 

of anxiety takes place when the nurse applies interaction processes. 

The importance lies in finding communication techniques that the 

nurse can use when meeting the patient. One way to do this could be 

to use the Socratic method to communicate about feelings. Further 

research into the importance of the Socratic Method in healthcare, in 

reducing anxiety of the patient, can be of interest. 
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Inledning 
 

Att bli sjuk och behöva söka vård utlöser hos flertalet människor en känsla av oro och 

frustration (Ater, 2003). Obehandlad oro kan leda till ökade komplikationer och 

dödlighet (Weitoft Ringbäck & Rosen, 2005; Frasure-Smith, 1991). Oro och rädsla är 

lika påfrestande som själva sjukdomen (Sandberg, 2005), att behandla sjukdomen kan 

gå snabbt, men oron och rädslan stannar ofta kvar och försvårar återhämtning. Trots 

detta känner många patienter att det inte finns tid för att samtala om känslor under 

vårdvistelsen (Statens folkhälsoinstitut, 2004; Fagermoen, 2002).  

 

Inom vården anses tid vara en bristvara (Statens folkhälsoinstitut, 2004) och tillgängliga 

resurser täcker inte alltid alla behov, vilket leder till att behov av emotionell karaktär 

kan kvarstå. Kortare vårdtider och en allt snabbare takt genom vårdprocessen, ställer 

höga krav på sjuksköterskans förhållningssätt och kommunikativa förmåga. Undermålig 

kommunikation där patientens oro och känslor inte prioriteras kan leda till bristfällig 

följsamhet. Detta i sin tur leder till ökade samhällskostnader och till ett onödigt lidande 

för patienten.  

 

Många sjuksköterskor (Stickley & Freshwater, 2006) upplever att kommunikation är en 

svår del av professionen. Kommunikation kan skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan 

vilket i sin tur försvårar samspelet/relationen med patienten, viktig kunskap som 

patienten har går då förlorad. Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) 

ska sjuksköterskan kunna kommunicera på ett empatiskt och respektfullt sätt med 

patienten. Sjuksköterskan ska även ta tillvara på patientens erfarenheter och kunskaper, 

samt främja för en helhetssyn där fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella 

aspekter ingår. 

 

 

Bakgrund 
 

Oro och ångest 

Oro beskrivs enligt en svensk ordbok (Norstedts, 1992) bland annat som bekymmer, 

farhågor, orolig väntan, alarm och ångest. Ångest och oro (Brenner, 1988, citerad av 

Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) kan upplevas som förvarning om att något 

negativt och/eller hemskt kan hända. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2001) är 

ångest en allmänmänsklig känsla som uppkommer särskilt vid stressade förhållanden, 

vilka kan vara av fysisk, psykologisk, social och ekonomisk karaktär. Ångest är positiv i 

den bemärkelse då den motiverar människor till handling, men blir den för stark kan 

individen bli handlingsförlamad istället. Ottosson och d’Elia (2008) menar att oro kan 

utlösas genom inre och yttre konflikter.  Yttre konflikter innebär att drabbas av sjukdom 

och/eller förlust av något slag. Inre konflikter hos individen innebär rädsla för att 

drabbas av sjukdom och olyckor, men kan även utgöra osäkerhet och tvivel på den egna 

förmågan att klara av och hantera vissa händelser i livet. Vidare menar författarna att 

oro och ångest inför framtiden är en överlevnadsstrategi som har till syfte att hjälpa 

människor att kunna förutse eventuella hot som gör att individen söker säkerhet och 

trygghet. En stark långvarig oro och ångest har däremot en skadlig effekt på den fysiska 
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och psykiska hälsan. 

 

Svensson (2008) menar att ångest utlöses vid skrämmande och hotande situationer. 

Ångest och oro ses som en naturlig respons från det sympatiska nervsystemet, där 

fysiska symtom som ökad puls och hjärtverksamhet är vanliga. Denna respons är ett sätt 

för att människor ska reagera och agera på annalkande hot. De psykologiska symtomen 

kan upplevas som trånghetskänsla i bröstet eftersom muskulaturen blir spänd och hjärtat 

slår snabbare. Sarafino (2002) menar att ångest, oro och depression kan uttryckas i 

andra fysiska symtom såsom förstärkt smärta. Enligt Moxnes (2007) använder 

människan en mängd olika strategier för att dölja sin ångest, både för sig själv och för 

omvärlden. Vid oroande och ångestladdade situationer är det därför en naturlig, och mer 

eller mindre omedveten handling, att ta hjälp av en rad olika försvarsmekanismer. Det 

kan handla om exempelvis bortträngning eller förnekande, allt för att återupprätta den 

psykiska balansen. Havnesköld och Risholm Mothander (2002) menar att känslor ofta 

föregår förnuftet vid emotionella reaktioner. Rent fysiskt kan detta förklaras genom det 

limbiska systemet som är ett viktigt värderingscentrum. I det limbiska systemet finns 

amygdala, en liten struktur i hjärnan som är särskilt betydelsefull vid känslor/affekter, 

samt vid motivation. Amygdala har dubbelriktad förbindelse med cortex, vilket innebär 

att signaler sänds till cortex och vice versa. Den utåtgående förbindelsen från amygdala 

till cortex är något starkare än den inåtgående. Detta är den fysiska förklaringen till 

varför känslor och motivation ibland kan styra över förnuftet och de irrationella tankar 

som tar över vid känslomässiga reaktioner. Det sker även en påverkan på autonoma 

nervsystemet.  

 

Enligt Newman (1984 a, citerad av Sarafino, 2002) är oro och ångest främst 

förekommande hos patienter som blivit inlagda på sjukhus. Sarafino (2002) menar att 

enbart sjukhusmiljön i sig med sin speciella uppbyggnad, procedurer och annorlunda 

terminologi ger upphov till en känsla av olust. Att vara sjuk är påfrestande, men att 

också bli inlagd på sjukhus påverkar i hög grad  patientens vardagliga liv och autonomi. 

Hur utfallet av sjukhusvistelsen kommer att bli ligger till stor del i bemötandet hos 

personalen.  

 

 

Relation mellan patient och sjuksköterska 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 2 a§ p.4 har sjuksköterskan en 

skyldighet att skapa god relation med patienten. En helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt skall genomsyra samtliga områden i en sjuksköterskas profession 

(Socialstyrelsen, 2005). Bemötande skall ske på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Empati utgör inom vården ett centralt begrepp (Svärdson, 1999), och grundar för en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Svärdson förklarar begreppet empati med att 

vara sensitiv för andra, inneha förmågan att kunna lyssna in känslor och stämningar. 

Empati kan enligt författaren även beskrivas som en flerstegsprocess, som mynnar ut i 

”kommunicerad förståelse”. Detta innebär att en individ genom att aktivt se och lyssna 

kan förstå en annan individs känslor, och kommunicera denna förståelse tillbaka. 

Processen kräver ett ömsesidigt samspel, med motivation och vilja från båda parter, 

vilket inte alltid finns. En förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna ”tona in” en 

patients känsloläge är enligt Bengtsson (2005) en god självkännedom. Människan har 

åtta primära känsloaffekter vilka utgörs av oro-förtvivlan, rädsla-skräck, avsmak-avsky, 

intresse-upphetsning, ilska-raseri, skam- förödmjukelse, förvåning- att bli överrumplad, 
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samt välbehag-glädje, vilka existerar redan från födseln. Genom dessa känslor 

medvetandegörs vad som pågår i en människas yttre och inre värld. Alla möten och 

händelser som innefattar någon slags känsla formar en människa. Känslominnen som 

byggs upp utgör grunden för hur individen kommer att tolka omvärlden i framtida 

situationer. Bengtsson (2005) menar att ju större medvetenhet som finns om den egna 

inre världens känslor och tankar, desto lättare blir det att skilja på vad som utgör gamla 

känslomönster, och vad som sker här och nu. I mötet mellan två människor är det nära 

nog omöjligt att inte påverkas av den andres känslor, då känslor smittar av sig. 

Exempelvis kan känslan av oro och ångest hos patienten ge upphov till samma känsla 

hos sjuksköterskan och vice versa. Genom god självkännedom menar Bengtsson (2005) 

att känslor som väcks eller triggas i mötet med en annan individ, lättare kan förstås och 

därigenom hanteras.  

 

Rydén och Stenström (2008) beskriver Rotters begrepp Locus of Control som indelas i 

intern och extern kontroll. Kontroll är ett sätt att övervaka sitt agerande. Intern kontroll 

innebär att patienten litar på sig själv, sin förmåga samt agerande för att främja hälsa. 

Extern kontroll innebär att patienten lägger över kontrollen av sin hälsa i 

vårdpersonalens händer, i tron att själv inte klara av att tillgodose sina behov. En patient 

med intern kontroll vill vara delaktig i sin behandling och söker därmed kunskap, vilket 

leder till ökad autonomi och till förbättrad hälsa. En patient med extern kontroll behöver 

hjälp av sjuksköterskan genom stöd, kunskap, information och kommunikation. Detta 

leder till att patienten får en ökad självkänsla, men även tro till den egna förmågan att 

kunna påverka sjukdom och hälsa i positiv riktning. 

 

 

Kommunikation 

Den mellanmänskliga relationen påverkas av hur människor kommunicerar med 

varandra.  God kommunikation leder till att en fördjupad och givande relation kan 

utvecklas (Eide & Eide, 2006). Begreppet kommunikation kommer av ordet 

communicatio (lat) där betydelsen ligger i att utväxla något som är gemensamt, eller 

överföring av information (Fossum, 2007). Redan från födelsen finner spädbarnet en 

mängd sätt att kommunicera med omvärlden (Eide & Eide 2006) och fortsätter med 

detta livet igenom.  På mellanmänsklig nivå delas kommunikation in i en verbal, samt 

en icke -verbal del. Oftast används en kombination av de båda. Den verbala 

kommunikationen tar sig uttryck i form av det talade ordet som nyanseras mellan olika 

lägen, men även genom, suckar, stön och pauser.  Birgegård (2008) påpekar att 

kommunikationen mellan två människor startar långt innan det första ordet uttalas, 

genom icke-verbala signaler. Användning av kroppsspråk skiljer sig åt mellan olika 

människor. Kroppsspråk förmedlar känslor och attityder genom kroppshållning, 

kroppsutrymme, gester och ansiktsuttryck.  Genom ögonen kan budskapet att bli sedd 

förmedlas, vilket är ett grundläggande behov hos människan. Beröring kan vara 

multifunktionell när det gäller att skapa kontakt, inge förtroende och tröst. Eide och 

Eide (2006) beskriver kommunikation som en process där verbalt budskap sker mellan 

sjuksköterska och patient. Det verbala budskapet påverkas medvetet eller omedvetet av 

icke-verbala signaler som leder till hur parterna uppfattar varandra. Budskapet kan 

således förändras om sjuksköterskan låter egna värderingar, erfarenheter eller kulturella 

skillnader styra. Vidare anser författarna att det verbala och icke-verbala uttrycket kan 

vara kongruent eller inkongruent. Kongruens innebär att det verbala och icke verbala 

språket överensstämmer kroppsligt och språkligt. Vid inkongruens överensstämmer inte 
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ord med kroppsspråk. Det vill säga personen säger en sak, men kroppen signalerar något 

helt annat. Valet av verbal samt icke-verbal kommunikation och kombinationen av de 

båda kan vara avgörande för utgången av ett mellanmänskligt möte.   

 

 

Teorier om mellanmänsklig relation och kommunikation 

Bubers (1994) filosofiska tankar grundar sig i det mellanmänskliga mötet mellan två 

individer. Detta möte mellan två människor utgörs av två grundord. Det ena grundordet 

består av Jag-Du, det andra av Jag-Det. I Jag-Du förhållandet ingår dialog som 

karaktäriserar närhet och ömsesidigt utbyte, vilket leder till känslan av bekräftelse. 

Jag-Det förhållandet innefattar istället distans där reflektion har stor betydelse. Det är 

genom reflektionen som kunskap och kännedom om den andre och sig själv kan 

inhämtas. Genom att båda dessa förhållningssätt alterneras kan en fördjupad och 

givande relation ske. 

 

Travelbee (2001) beskriver teorin om den mellanmänskliga relationens betydelse i 

mötet med människor men frångår benämningen patient och sjuksköterska, eftersom 

dessa roller försvårar att se det unika hos individen samt att upprätthålla ett genuint 

möte. Enligt författaren är den mellanmänskliga relationen en interaktionsprocess som 

består av olika faser som påverkar hur relationen framskrider. Första fasen som 

Travelbee betonar är betydelsen av det första intrycket vilket snabbt talar om hur 

personerna upplever varandra. Dessa upplevelser kategoriseras in och ger uttryck i form 

av olika stereotypa och generaliserade uppfattningar som sedan inverkar på hur 

relationen kommer att utvecklas. Första intrycket grundar sig på människans handlingar, 

beteende och verbala sätt att uttrycka sig. Andra fasen är framträdande av identiteter, 

vilket innebär att en relation skapas beroende på vilka uppfattningar det första mötet 

speglade. I denna fas uppfattar båda parterna varandra som unika och på så sätt växer 

identiteten fram, detta underlättar förståelsen av varandras livssituation. Tredje fasen är 

empati vilket är en medveten intellektuell process, vilket inte behöver överensstämma 

med den andres tankar. Empati handlar om att kunna förstå den andres känslor och 

tankar här och nu utan att blanda in sina egna. Vidare menar Travelbee  att det är lättare 

att känna empati om personen själv har liknande erfarenheter att knyta an till, vilket 

leder till ökad förståelse. Fjärde fasen är sympati som enligt författaren innebär en 

önskan att hjälpa andra människor, vilket utvecklas i den empatiska fasen. Den femte 

och sista fasen är skapande av ömsesidig förståelse som bygger på interaktionen i de 

tidigare faserna. Ömsesidig förståelse utvecklas genom tillit och förtroende för den 

andres handlingar, det vill säga att personen går att lita på.   

 

Kommunikation är enligt Travelbee (2001) viktigt för att skapa en genuin interaktion 

med patienten. Det är genom kommunikationen som människor lär känna varandra. 

Vikten är att se vad som är unikt för just den personen och på så sätt identifiera aktuella 

behov. När behoven är identifierade kan sjuksköterskan tillsammans med patienten 

planera och genomföra den omvårdnad som behövs. Sjuksköterskan måste skilja på sina 

egna behov så att de inte påverkar eller blandas ihop med patientens behov. Atkinson 

(2009) tar upp betydelsen av att sjuksköterskan förstår och bearbetar egna känslor så att 

det inte påverkar kommunikationen negativt med patienten.  

 

Sjuksköterskan kan använda sig av en vårdprocess (Travelbee, 2001) för att identifiera 

och fastställa patientens behov, vilket utgörs av fem stadier: Det första stadiet är att 
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observera och identifiera de behov som patienten har. Andra stadiet är att verifiera om 

det verkligen förhåller sig så. Tredje stadiet är att bedöma om de egna resurserna räcker 

till för att hjälpa patienten. Fjärde stadiet är att planera så att tänkta mål kan uppnås. 

Femte och sista stadiet är att utvärdera för att se om patientens behov har eller delvis 

blivit tillfredsställda.  

 

 

Kommunikativa tekniker 

Samtal  

Samtalskonst handlar enligt Bengtsson (2005) ofta om olika metoder som får patienten 

att själv tänka efter. Detta underlättas genom användandet av neutrala frågor som 

öppnar upp och för samtalet vidare. Genom att patienten, med hjälp från sjuksköterskan, 

får en möjlighet att verbalt sätta ord på sina känslor och funderingar nås en medveten 

känslonivå. Genom att ge patienten denna möjlighet visar sjuksköterskan enligt 

Bengtsson (2005), ett äkta intresse för patienten där hon ser och bryr sig om dennes 

känslor. Enligt Sasch (2008) är samtalet ett viktigt verktyg i mötet mellan vårdpersonal 

och patient. Samtalet leder till att patienten får ny insikt om sitt tillstånd, vilket ger 

förutsättningar till återhämtning och hälsa. Sasch betonar även den individuella 

betydelsen i mötet med patienten, samma information kan tolkas helt olika beroende på 

tidigare erfarenheter, samt vilken strategi denne använder för att hantera påfrestningar. 

Det här kan resultera i olika känslomässiga utfall.  

 

Ryan, Schofield, Cockburn, Butow, Tattersall, et al. (2005) beskriver olika tekniker för 

att identifiera oro och bekymmer hos patienten. En av teknikerna är aktivt lyssnande, 

vilket innebär att ha ögonkontakt samt vara uppmärksam på det som sägs. En annan 

teknik är användandet av öppna frågor och känslomässiga ord som speglar det 

emotionella tillståndet. Även en patientcentrerad kommunikationsstil där patientens 

behov och delaktighet, samt helhetssyn är av betydelse. Stickley och Freshwater (2006) 

tar också upp betydelsen av att lyssna och att bli lyssnad på. I ett så kallat terapeutiskt 

samtal är det viktigt att låta patienten själv fatta beslut, där sjuksköterskan är ärlig och 

inte dömande. För att sjuksköterskan ska bli en god lyssnare är det viktigt att bli 

medveten om sina begränsningar, vilket medvetengörs genom självreflektion. Vetskap 

om de egna begränsningarna avgör om det finns möjlighet att hjälpa patienten eller inte. 

Det här medför att sjuksköterskan lättare kan identifiera vad som är egna och vad som 

är patientens bekymmer.  

 

 

Det sokratiska samtalet 

d’ Elia (2004) betonar det sokratiska samtalets betydelse inom vården. Det sokratiska 

samtalet bygger på Sokrates ide´ om att människors tankar och känslor kunde förlösas 

genom att ställa de rätta frågorna. Denna förlossningskonst (maieutik) betraktades likt 

barnmorskans, men skillnaden bestod i att förlösa själar. Sokrates tankesätt grundande 

sig på att kunskapen fanns inom individen själv, den enda hjälpen som behövdes var att 

medvetengöra den. För detta krävdes en dialog mellan samtalsparterna, vilket satte 

tankarna i rörelse som då kunde förlösas. Sokrates utgick alltid från individens egna 

erfarenheter och åsikter samt det som var specifikt för just den personen. Det centrala 

var att lyssna till det som sägs och ta fasta på det. Genom att individen får ge utlopp för 
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sina tankar, men även åt tänkta konsekvenser kan den ursprungliga källan till oro, 

bekymmer identifieras och tydliggöras. Det kan då bemötas, bearbetas och lösas på ett 

konstruktivt sätt. Omsatt i en vårdsituation kan patienten reflektera och upptäcka nya 

sätt att tänka på och därmed kan negativa tankar reduceras. De sokratiska frågorna kan 

indelas i: förståelsefrågor, exempelvis vad menar du med? Undersöka sakliga argument, 

exempelvis vad får dig att tänka/känna så? Katastroftankar, exempelvis vad är det värsta 

som skulle kunna hända? Alternativa genomtänkta tankar, exempelvis kan det vara på 

annat sätt? Slutledningsfrågor, exempelvis vilka slutsatser kan vi dra? Vidare betonar 

d’Elia (2004) betydelsen av respekt eftersom frågorna inte får upplevas som 

konfronterande. Travelbee (2001) menar att kommunikativa färdigheter och tekniker är 

betydelsefullt för att skapa en god relation med patienten. Men dessa tekniker får inte 

användas på det sättet så det naturliga och genuina mötet går förlorat. 

 

Oro och ångest är vanligt förekommande hos patienter under vårdvistelsen, vilket inte 

alltid uppmärksammas. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera och 

kommunicera om känslor, samt känna trygghet i sitt sätt att kommunicera. Betydelsen 

ligger i att finna kommunikativa tekniker som sjuksköterskan kan använda i mötet med 

patienten. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan genom kommunikation 

kan hjälpa patienten att reducera oro och ångest under vårdvistelsen. 

 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt beskrivning av Friberg (2006). Syftet 

med litteraturundersökningen är att få en översikt av kunskapsläge och forskning inom 

ett speciellt område. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att finna relevanta databaser som sedan ingick i den 

egentliga sökningen. De databaser som kunde ge ett vetenskapligt underlag samt belägg 

för syftet var Academic Search Elite, Cinahl, PsycINFO och PubMed.  

 

Tabell 1. Sökord 

Sökord MeSH-termer 

(Academic 

Search Elite) 

Cinahl headings 

(Cinahl) 

Fritextsökning 

(PsychINFO) 

 

MeSH-termer 

(PubMed) 

Oro Anxiety Anxiety + reduce 

anxiety 

Anxiety Anxiety 

Sjuksköterska Nurse&patient Nurse Nurse Nurse 

Patient  Patient Patient+Patient 

anxiety 

Patient 
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Kommunikation Communication Communication Communication Communication 

Relation  Relation Relation  

 

Sökord som valdes var direkt kopplade till syftet. Cinahl headings och MeSH-termer 

och Subject Terms användes för att få rätt söktermer i respektive databas, se tabell 1. 

Inklusionskriterier vid sökning av artiklar var att de skulle vara på engelska, 

refereegranskade, article research, innehålla abstract och vara publicerade mellan år 

2003-2009. Exklusionskriterier var att artiklar inte skulle beröra faktorer som 

exempelvis barn, djur, våld/ aggression eller specifik sjukdom såsom mentala samt 

svåra personlighetsförändrande tillstånd. Huvudsaklig inriktning var kommunikativt 

samspel mellan sjuksköterska och patient. Fyra sökningar gjordes i PsycINFO varav en 

gav noll träffar när de olika sökorden kombinerades, därför utökades den kombinerade 

sökningen till mellan år 2000-2009 istället, vilket resulterade i en relevant artikel. Alla 

sökningar innehöll sökordet anxiety, medan de övriga sökorden kombinerades på olika 

sätt för att få med alla relevanta artiklar, se tabell 2. Första urvalet genomfördes genom 

att läsa titlar utifrån föreliggande studies syfte och uppsatta kriterier. Hos artiklar där 

titeln ansågs relevant för syftet lästes även artikelns abstrakt. Vidare läses 22 artiklar i 

sin helhet av de abstrakt som var av intresse. Två artiklar valdes bort på grund av att de 

visade sig vara reviewartiklar. Kvar blev 20 artiklar som granskades enligt Carlson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Artiklarna 

graderades enligt mallarna från grad ett till grad tre, där grad ett står för hög 

vetenskaplighet. Tre artiklar som graderades till grad tre valdes bort från att redovisas i 

resultatet.  En artikel graderades till grad två och valdes bort då det visade sig att den 

inte uppfyllde föreliggande studies kriterier. Datainsamlingen resulterade slutligen i 16 

vetenskapliga artiklar. 

 

 

Databearbetning 

En induktiv ansats användes vid analys, där resultatartiklarna på ett förutsättningslöst 

sätt bearbetades. De artiklar som valdes ut för att redovisas i resultatet genomlästes av 

samtliga vid upprepade tillfällen, vilket sedan redovisades och diskuterades i gruppen.  

Antalet kvalitativa och kvantitativa artiklar var jämnt fördelade, med avsikten att ge 

resultatet ett brett perspektiv. Då artiklarna uteslutande var skrivna på engelska 

översattes stora delar av materialet till svenska, i syfte att få en bättre överblick av 

materialet. De delar i artiklarnas resultat som var relevant för studiens syfte 

sammanställdes punktvis. Ett arbete att finna gemensamma kategorier i de utvalda 

artiklarna, som sedan kunde placeras i olika teman påbörjades. Under analysarbetet 

skapades flera olika strukturer av kategorier och teman som diskuterades, prövades och 

ändrades ett flertal gånger. Slutligen fastslogs patientoro som huvudtema i resultatdelen, 

med tre kategorier som utgjordes av: hur oro/ångest kan identifieras hos patienten, hur 

kommunikation kan påverka oro/ångest och kommunikativa tekniker för att reducera 

oro/ångest. Dessa tre kategorier utgör rubrikerna i resultatet. 
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Resultat 
 

Hur oro/ångest kan identifieras hos patienten 

Första steget för att kunna kommunicera om oro var att identifiera den. Individanpassad 

omvårdnad ansågs vara en avgörande faktor för att kunna identifiera oro och ångest hos 

patienten (Gilmartin & Wright, 2008; Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Moene, 

Bergbom & Skott, 2006; Godfrey, Parten, & Buckner 2006). Ur intervjuer med fem 

sjuksköterskor framkom vikten av situationsanpassad vård i syfte att förstå patientens 

individuella behov och därmed sänka oro (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008). För att 

kunna identifiera patientens behov menade författarna att det krävdes av sjuksköterskan 

att vara närvarande utan tankar på annat håll. Sjuksköterskor upplevde ibland egna 

känslominnen som ett hinder från att vara i nuet med patienten. Även stressfaktorer från 

privatlivet sågs som ett hinder från att vara i nuet tillsammans med patienter. Pouwer, 

Beekman, Lubach och Snoek (2006) menade att undermålig identifiering hos patienter 

ledde till att emotionella bekymmer/problem förblev obehandlade (Farrell, Heaven, 

Beaver & Maiguire, 2005) med risk för att senare utveckla ångest och depression. Farrel 

et al. (2005) konstaterade att sjuksköterskor misslyckades att identifiera patienters 

bekymmer och oro med hela 80 %. Detta berodde på bristande kommunikations-

färdigheter, rädsla för att provocera fram upprörda känslor hos patienten, samt rädsla för 

att komma för nära patientens känslor.  

 

Langen, Myhren, Ekeberg och Stokland (2006) betonade vikten av att uppmärksamma 

de tecken patienten sänder ut, vilka kunde tyda på oro och ångest. Detta styrktes av 

Pouwer et al. (2006) där sjuksköterskor fann det lättare att identifiera tecken såsom gråt, 

nedstämdhet och fysiska problem, vilket inte behövde vara de mest pålitliga 

indikatorerna till ångest och depression. Manias (2003) menade att oro identifierades 

utifrån tecken såsom sömnproblem, svettningar, högt blodtryck, hög puls, gråtmildhet 

samt snabb och ytlig andning. Vidare kunde oro och ångest uttryckas genom smärta och 

sömnlöshet (Langen et al., 2006). I en svensk studie tog Lindwall, von Post & Bergbom 

(2003) upp betydelsen av en god interaktion mellan patient och sjuksköterska som en 

förutsättning att upptäcka icke-verbala tecken på oro. Kennedy Sheldon och Ellington 

(2008) nämnde att sjuksköterskor använde tidigare erfarenheter för att identifiera 

patientoro. Samma författare påpekade även lång erfarenhet som ett potentiellt hinder 

för att identifiera oro hos patienter, då lång erfarenhet ibland ledde till automatiska svar 

och antaganden, utan tanke på individen. I en enkätundersökning (Moser, Chung, 

McKinley, Riegel, An, et al., 2003) framkom det att sjuksköterskor upplevde hinder 

med identifikation av oro och ångest hos svårt sjuka patienter då det verbala och icke-

verbala språket inte kunde förmedlas. Sjuksköterskor med längre erfarenhet (Manias, 

2003) fann det lättare att koppla samman vitala tecken med smärta och oro. Till skillnad 

från två andra studier där resultatet visade att även erfarna sjuksköterskor hade svårt att 

identifiera majoriteten av patienternas oro och bekymmer. Sjuksköterskornas inriktning 

låg på fysiska och behandlingsrelaterade problem snarare än emotionella (Pouwer et al., 

2006; Farrel et al., 2005). Visuell analog skala (VAS) var den skala som användes mest 

av sjuksköterskorna postoperativt för att identifiera oro hos patienterna (Manias, 2003). 

Vidare tog Manias upp att sjuksköterskorna ville att patienterna själva skulle identifiera 

sin smärta och oro. När patienterna visade oro fick de inget gensvar från 

sjuksköterskorna, vilket belyses i följande citat:  
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The patient saw (the nurse) come in to her room, and she said to him, ´I 

am so anxious about everything that is happening to me, and I just can´t 

seem to rest or relax.´ (The nurse) patted her hand and replied, ´I am 

sorry about everything but things will work out, you don´t need to worry 

about anything.´ He then started to take her pulse and temperature. 

(Manias, 2003, s. 589).  

 

Langen et al. (2006), Godfrey et al. (2006), Paul, Hendry och Cabrelli (2004) fann att 

sjuksköterskan och patientens uppfattningar skiljde sig åt när det gäller olika variabler 

som har betydelse för att minska eller öka oro hos patienten. I en enkätundersökning 

bland patienter konstaterade Langen et al. (2006) att sjuksköterskors och patienters 

uppfattning gällande ångest och oro inte överensstämde. Sjuksköterskor förväntade att 

patienterna skulle vara mer oroliga och ångestfyllda än vad de egentligen var.  Hjelm, 

Bard, Nyberg och Apelqvist (2007) jämförde svenska kvinnor med kvinnor födda i 

Mellanöstern men bosatta i Sverige. Frågan var huruvida det fanns en kulturell skillnad 

hos kvinnorna när det gällde att hantera oro vid graviditetsdiabetes. Resultatet visade en 

skillnad mellan kvinnogrupperna gällande de förväntningar de hade på sjuksköterskan. 

Svenskfödda kvinnor krävde i första hand kompetent personal, medan kvinnorna födda i 

Mellanöstern främst såg att deras personliga behov blev uppfyllda, i syfte att kunna 

hantera sin oro. 

 

En tvärsnittsstudie (Farell et al., 2005) med kvinnor som genomgick cellgiftsbehandling 

visade att omgivningsfaktorer såsom tid begränsade sjuksköterskans förmåga att 

identifiera patientens bekymmer och oro. Langen et al. (2006)  påvisade skillnader hos 

patient och sjuksköterska gällande tidsuppfattning.  Sjuksköterskan förväntade att även 

patienten upplevde att tiden inte var tillräcklig, vilket inte överensstämde. Detta resultat 

speglade personalens egen känsla av stress på grund av allt för hög arbetsbörda.  

 

Kunskap är hos sjuksköterskan (Godfrey et al., 2006) en betydelsefull faktor som 

påverkar hur oro identifieras hos patienten. Stor kunskap fanns hos sjuksköterskor 

gällande smärtlindring, då smärta var ett förväntat behov. Bristande kunskap hos 

sjuksköterskan gällande hantering av patientoro medförde att oro varken registrerades 

eller behandlades. Liknande slutsats drog Pouwer et al. (2006) i studien om 

diabetespatienter där oro inte registrerades eller dokumenterades i patientjournalen.  

 

 

Hur kommunikation kan påverka oro/ångest  

Kommunikation och information var två betydelsefulla faktorer som kan reducera eller 

öka oro hos patienter (Hjelm et al., 2007; Paul et al., 2004; Frazier, Moser, Daley, 

McKinley, Riegel, et al., 2003; Moser et al., 2003). I en japansk studie (Takayama, 

Yamazaki & Katsumata, 2001) genomfördes intervjuer med onkologläkare och deras 

patienter, resultatet visade att läkarnas kommunikationstekniker skiljde sig avsevärt från 

varandra. Rätt kommunikationsteknik sänkte orosnivån hos patienten. Vad som menades 

med den rätta kommunikationstekniken var individuellt och berodde på vad patienten 

hade för behov. Kennedy Sheldon och Ellington (2008) tog upp betydelsen av att 

sjuksköterskan inte får vara rädd för tystnad och pauser, som då kunde leda till att viktig 

information förbisågs. Frazier et al. (2003) påpekade att även allt för mycket 

information kunde öka oron hos patienten, medan Hjelm et al. (2007) ansåg att rätt 

given information från sjuksköterskan minskade oron och gav patienten styrka att 
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hantera sin sjukdom. Vidare fann Paul et al. (2004)  att bristfällig information till patient 

och närstående vid förflyttning mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelning ökade 

oron. Svenska kvinnor med graviditetsdiabetes (Hjelm et al., 2007) ansåg att de fått för 

lite information om sin diagnos, tillika försenad information. Det uppgavs som en källa 

till oro när de kände sig tvingade att själv söka information genom Internet. Langen et 

al. (2006) visade att tillfredsställelsen gällande information och kommunikation var 

lägre hos yngre patienter (18-39 år) än för de äldsta patienterna (60-75 år). Paul et al. 

(2004)  visade att arbetet underlättades för personalen på vårdavdelningen då patienten 

kände sig trygg med erhållen information, vilket minskade oro. 

 

För att kommunicera om emotionella problem krävdes bra kommunikativ förmåga hos 

sjuksköterskan, samt kunskap om hur oro hos patienten kunde visa sig (Pouwer et al., 

2006). Kennedy Sheldon och Ellington (2008) fann att fyra av fem sjuksköterskor ansåg 

sig ha en god kommunikativ förmåga i interaktionen med patienten. Sjuksköterskorna 

kommunicerade med patienterna (Godfrey et al., 2006) genom ögonkontakt, beröring, 

kroppsspråk, exempelvis genom att peka, men främst genom verbalt språk, vilket ledde 

till att patienterna kände sig väl omhändertagna.  Bristande kommunikativ förmåga 

ledde till att sjuksköterskor undvek samtal med patienten (Pouwer et al., 2006). I 

intervju med fem amerikanska sjuksköterskor (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008) 

framkom vikten av självförtroende gällande den egna kommunikativa förmågan. 

Självförtroendet ansågs ha sitt ursprung i många års erfarenhet och genom 

självkännedom. I Alasad och Ahmad (2005) undersökning bland jordanska 

intensivvårdssjuksköterskor framkom att kommunikation för dem innebar ett aktivt 

deltagande av minst två personer, vilket (Pouwer et al., 2006) försvårades då patienter 

inte kunde tala om sina problem. Moser et al. (2003) beskrev hur sederade patienter 

hade en minskad verbal kommunikation, vilket innebar svårigheter att ge uttryck för 

oro. Detta innebar även begränsningar i omvårdnaden av patienten. Alasad och Ahmad 

(2005) skildrade hur sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning fann kommunikation 

med sederade eller medvetslösa patienter frustrerande, då det ofta handlade om en 

envägskommunikation. Patientens emotionella omvårdnadsbehov grundades på 

sjuksköterskans spekulationer huruvida patienten kände oro eller inte. 

 

En viktig faktor för att minska oro/ångest var sjuksköterskans interpersonella förmåga, 

vilket exempelvis innebar aktivt lyssnande, viljan att hjälpa, samt ge patienten kontroll 

(Gilmartin & Wright, 2008; Moene et al., 2006). I en fenomenologisk studie framkom 

att när sjuksköterskan visade empati och förståelse stärktes patientens självförtroende 

vilket skapade trygghet hos patienten och ökade tilliten till personalen. Även 

användning av patientens tilltalsnamn ökade känslan av trygghet (Moene et al., 2006). 

Gilmartin och Wright (2008) tog upp följderna av bristfällig kommunikation i den pre- 

operativa väntan, vilket resulterade i upprörda patienter som upplevde sig övergivna och 

oroliga. En del patienter vågade inte uttrycka sin oro på grund av rädsla för att 

personalen skulle avfärda deras problem. Det var viktigt att patienten kände 

förtroende/tillit att tala om sina rädslor för sjuksköterskan. En del sjuksköterskor 

ansträngde sig inte för att skapa/ta kontakt med patienten. Patienter som upplevde oro 

och bekymmer fick inget stöd och sjuksköterskorna lyssnade motvilligt på deras 

bekymmer. Det brast även i information och patienten fick heller inte reda på vad som 

händer eller skulle hända. Paul et al. (2004) menade att verbal information i god tid, 

men även skriftligt innan förflyttning, gav patienter och deras närstående tid för frågor 

och reflektion. Genom kunskap och kontroll över situationen upplevde både patient och 

närstående minskad oro. 
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Sjuksköterskan och patientens uppfattning om kommunikation var av betydelse i syfte 

att reducera oro (Godfrey et al., 2006; Langen et al., 2006; Manias, 2003). Godfrey et 

al. (2006) påvisade en övervägande uppfattning bland sjuksköterskorna där 

kommunikation ansågs vara en viktig del i god omvårdnad av kritiskt sjuka patienter, 

trots detta var kommunikation ändå ett område som försakades och glömdes bort. 

Langen et al. (2006) resultat visade att sjuksköterskor och patienters uppfattningar om 

kommunikation, information, stöd och upplevd ångest/oro skiljde sig åt. Patienter 

upplevde kommunikation, information och stöd som bra till mycket bra under 

sjukhusvistelsen. Sjuksköterskor däremot trodde att patienterna inte upplevde dessa 

variabler lika bra. Vidare tog studien upp att de patienter som hade skattat högt på 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) var mindre tillfredsställda med 

kommunikationen under sjukhusvistelsen, än de som hade skattat lågt på HAD – skalan. 

Detta förklarades med att patienter med ångest och depression upplever nya situationer 

mer negativt. Vidare menade Langen et al. (2006) att det var personalens egna känslor 

och tolkningar som inverkade på hur de uppfattade patienten. Personalen borde istället 

bli medveten om den oro och ångest som patienten sänder ut.  

Kennedy Sheldon och Ellington (2008) ansåg att brist på tid och tung arbetsbörda var de 

faktorer som hade negativ inverkan på kommunikation samt relation med patienten. Att 

ha tid ansågs gynna kommunikationen mellan sjuksköterska och patient (Kennedy 

Sheldon & Ellington, 2008; Gilmartin & Wright, 2008; Pouwer et al., 2006) och därmed 

sänka patientens oro (Takayama et al., 2001). Brist på tid (Pouwer et al., 2006) var inget 

skäl för att undvika att samtala om känslomässiga bekymmer med patienten. En bra 

konversation behövde inte ta mer tid i anspråk än en bristande konversation . Gilmartin 

och Wright (2008) framhöll att en stressad interaktion mellan sjuksköterska och patient 

ledde till att patienten förblev otillfredsställd på grund av svårigheter att ta till sig 

information på ett bra sätt.  

 

 

Kommunikativa tekniker för att reducera oro/ångest 

Sjuksköterskan skulle basera sin interaktion med patienten på en väl fungerande 

omvårdnadsmodell (Erci, Sezgin & Kaçmaz, 2008), där avsikten var att förbättra och 

effektivisera omvårdnaden i syfte att reducera patientens oro. Resultatet visade att när 

sjuksköterskor applicerade Peplau’s interpersonella relationsmodell i sitt arbete 

medförde det att oron hos patienter reducerades påtagligt.  

 

Kennedy Sheldon och Ellington (2008) grundade sitt resultat på Crick och Dodges 

modell. Denna sexstegsmodell utgör olika processer i ett socialt samspel. Modellen 

applicerades i studien som ett hjälpmedel för sjuksköterskan att i en 

kommunikationssituation avläsa patientens känsloläge, samt egna känslomässiga och 

kognitiva reaktioner. Första steget i Crick och Dodges modell var att avläsa patienten. 

Andra steget var att förstå den egna och patientens reaktion. Tredje steget var att 

fastställa målet som eftersträvas. Steg fyra innebar för sjuksköterskan att välja bästa 

interaktion utifrån fastställt mål. Femte steget var val av genomförande. Sjätte steget var 

genomförande, utvärdering och reflektion. Dessa sex steg gjorde sjuksköterskor som 

deltog i studien medvetna om den interaktiva processen med patienten vilket 

underlättade arbetet i att identifiera och hantera patientoro.  

 

Interpersonell förmåga hos sjuksköterskan samt patientcentrerad omvårdnad var av 



12 

betydelse för att minska oro hos patienten (Gilmartin och Wright, 2008; Moene et al., 

2006; Frazier et al., 2003; Takayama et al., 2001). Gilmartin och Wright (2008) nämnde 

att interpersonella förmågor hos sjuksköterskor bland annat innefattade aktivt 

lyssnande, ge och upprätthålla kontroll hos patienten samt viljan att hjälpa. Gilmartin 

och Wright, (2008), Hjelm et al. (2007) och Paul et al. (2004) framhöll att patientens 

kontroll över händelseförloppet under vårdvistelse hade betydelse för reduktion av oro.  

Kontinuitet var ett sätt att reducera oro och ångest (Gilmartin & Wright, 2008; Kennedy 

Sheldon & Ellington, 2008; Hjelm et al., 2007; Moene et al., 2006; Moser et al., 2003; 

Lindwall et al., 2003), kontinuitet skapade trygghet, tillit och minskade orosnivån hos 

både patient och vårdpersonal. Kontinuitet genom hela vårdprocessen var av betydelse 

för att minska oro (Lindwall et al., 2003). 

 

Rapportering och dokumentation av emotionella problem hos patienten var ett sätt att 

reducera oro (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Pouwer et al., 2006; Manias, 2003). 

Godfrey et al. (2006) nämnde att icke verbal kommunikation från sjuksköterskan, i form 

av beröring och hjälp till avslappning var metoder som visade sig ha effekt för att 

minska oro hos patienter.  

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Genom hela sökprocessen användes ordet anxiety som ett huvudord i alla sökningarna. 

Anxiety kopplades samman med nurse-patient relations för att lägga fokus på relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Sökningen resulterade i stort utbud av artiklar där 

syftet handlade om alternativa behandlingsmetoder såsom massage, healing, vilket inte 

var avsikten. Därför inkluderades sökordet communication, vilket resulterade i relevanta 

sökresultat.  Tillgängliga sökverktyg såsom MeSH-termer (Pub Med) Subject Headings 

(Cinahl), Subject Terms (Academic Search Elite) användes i de olika databaserna. Det 

här ökade träffsäkerheten, vilket kan ses som en styrka. Antalet träffar i respektive 

databas ansågs överskådligt. En mättnad ansågs ha nåtts när flertalet artiklar återfanns i 

olika databaser, samt inom samma databas med varierade sökordskombinationer. Val av 

årtal för sökta artiklar ger studien en styrka eftersom alla valda artiklarna inte är äldre 

sex år (2003-2009). Förutom en artikel från 2001 som valdes på grund av relevans för 

studiens syfte, då den behandlade olika kommunikationsstilars betydelse för att sänka 

patientoro. 

 

En del av de valda artiklarna hade inte syfte som överensstämde med föreliggande 

studies syfte. Detta kan ses som en svaghet, men valdes för att artiklarnas resultat 

istället var relevant för syftet. Antal utvalda artiklar ansågs vara tillräckligt och 

möjliggjorde en grundlig bearbetning av materialet. De artiklar som inte hade abstrakt 

valdes bort vilket kan ses som en svaghet i resultatdelen då någon relevant artikel kan 

ha missats. I efterhand gjordes samma sökningar om där abstrakt inte exkluderats bort, 

vilket inte tillförde fler relevanta artiklar. Artiklarna hade sitt ursprung i olika länder 

vilket ses som positivt då detta skapar ett mångkulturellt perspektiv. Två av artiklarna 

kom från Sverige, vilket lättare kan generaliseras över på svensk sjukvård. Vidare har 

det funnits en mångsidighet av instanser i de olika artiklarna, vilka var: intensivvård, 
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kirurgi, medicinavdelning, dagkirurgi och mottagningar. Artiklarna berörde olika 

sjukdomstillstånd samt varierande uppgifter som är vanligt förekommande i 

sjuksköterskans arbete. Därför ses denna bredd av variabler som en styrka snarare än 

begränsning. En artikel berörde relationen mellan patient och läkare. Då tanken i 

föreliggande studie var att belysa relationen sjuksköterska och patient, kan artikeln ses 

som icke relevant. Styrkan med artikeln var att sjuksköterskor blivit utvalda att utarbeta 

de frågeformulär och metod som användes i studien, då sjuksköterskor utgjorde en 

naturlig länk mellan patient och läkare och ansågs besitta störst kunskap om relationen 

dem emellan.   

 

I föreliggande studie används oro och ångest som likvärdigt begrepp. Detta är ett 

medvetet val att inte särskilja begreppen eftersom litteratur och uppslagsverk beskriver 

oro och ångest på liknande sätt. Därmed kan oro ses som en dimension av ångest. Den 

oro och ångest som behandlas i studien avser att reducera endast oro och ångest som är 

skadlig för patienten. Studien har inte till syfte att beröra den oro och ångest som är 

positiv för människan.  Exklusionskriterier i studien har sin grund i att kommunikation 

hamnar på en annan nivå gällande barn, våldsbenägna personer och förändrade 

personlighetstillstånd, samt psykiska sjukdomar. För detta kan specialistutbildning 

krävas för att kommunicera på rätt sätt.  

 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient sker enligt ett visst mönster: 

identifikation, kommunikation och reduktion av oro. I majoriteten av artiklarna 

framkom betydelsen av att identifiera, kommunicera och användandet av 

kommunikativa tekniker för att minska oro hos patienten. Detta styrde valet av 

kategorier. Kommunikation anses vara ett svårt begrepp att placera i klart definierade 

kategorier, men materialet sorterades in under lämpligt valda kategorier. 

 

 

Resultatdiskussion 

Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall användes vid gradering av de 

vetenskapliga artiklarna. Kvalitativa respektive kvantitativa artiklar bedömdes enligt 

separata mallar. Samtliga artiklar värderades till grad ett.  Antalet deltagare i de 

kvalitativa artiklarna varierade mellan 5 -28. Populationen i de kvantitativa artiklarna 

varierade från 112-783 deltagare. I den tvärvetenskapliga studien deltog 43 personer. 

Alla artiklar ansågs ha ett klart syfte och bra upplägg. Samtliga var granskade av en 

etisk kommitté.  Detta tillsammans gav litteraturstudiens resultat en ökad tillförlitlighet. 

Ett par observationsstudier har angivit metodval som en eventuell bias i resultatet, då de 

menar att detta kunde ha påverkat deltagarnas beteende. I den artikel där författarna 

baserade sitt resultat med utgångspunkt av Crick och Dodge’s kommunikationsmodell, 

medgavs att en sådan modell har begränsningar eftersom modellen inte innefattade den 

icke verbala kommunikationen, då icke-verbal kommunikation också borde ses som en 

social kommunikationsform. En artikel angav ursprungsland för studien som en 

eventuell begränsning, då de menade att det kan vara svårt att generalisera resultatet 

från en kultur till en annan.   

 

Under arbetets gång uppkom betydelsen av att identifiera oro och ångest i flertalet 

studier (Gilmartin & Wright, 2008; Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Godfrey et al., 

2006; Moene et al., 2006). Identifiering kan ses som det första steget i en kommunikativ 

process, där syftet är att reducera oro. Travelbee (2001) nämner observation och 



14 

identifikation som ett första steg i en interaktionsprocess för att kunna lyfta fram de 

behov som patienten har. Vikten ligger på sjuksköterskans förmåga att avläsa oro hos 

patienten utifrån både verbala och icke-verbala signaler, men är enligt Pouwer et al. 

(2006) och Farrel et al. (2005) det som sjuksköterskan faktiskt misslyckas med. Farrel et 

al. (2005) beskriver hur sjuksköterskan misslyckas med att identifiera oro hos patienten 

med hela 80 %. Frågan är om inte oro identifieras, men ett aktivt val görs av 

sjuksköterskan att inte agera. En förklaring till detta är brist på tid (Gilmartin & Wright, 

2008). En föreställning råder där kommunikation rörande känslor anses vara 

tidskrävande och därmed undviks (Pouwer et al., 2006). En känsla av otillräcklighet och 

okunskap hos sjuksköterskan gällande kommunikation skulle mycket väl kunna leda till 

ett undvikande beteende när en patient verbalt eller icke-verbalt uttrycker oro. En 

uppfattning om att sjuksköterskan måste ha alla svar och en rädsla att svara fel kan 

verka avskräckande. Ytterligare en annan förklaring till att sjuksköterskan misslyckas 

med att identifiera patientoro (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008) skulle kunna bero 

på bristande reflektion över sitt agerande där omvårdnaden kommit att ske på ett 

rutinmässigt och automatiskt sätt. God självkännedom och självreflektion är en 

förutsättning för sjuksköterskan att kunna skilja på vilka känslor patienten sänder ut, 

exempelvis oro, och hur egna känslominnen påverkar mötet med patienten (Kennedy 

Sheldon & Ellington, 2008). Enligt Buber (1994) är det genom reflektion som kunskap 

om sig själv och andra kan inhämtas.  

 

Känslor pendlar alltid fram och tillbaka i en mellanmänsklig interaktion, vilket 

sjuksköterskan bör vara särskilt medveten om i mötet med patienten.  Risken finns att 

sjuksköterskan överför sin oro på patienten (Bengtsson, 2005). Sjuksköterskan bör 

uppmärksamma betydelsen av kongruens i kommunikationen med patienten, det är 

viktigt att kroppsspråk och verbalt språk överensstämmer. Inkongruent kroppsspråk kan 

skapa och öka oro hos patienten (Eide och Eide, 2006). När sjuksköterskan går in i ett 

möte med en patient krävs fullständig närvaro (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008). 

När sjuksköterskan tillvaratar tiden skapas tillitsfull relation och ett emotionellt utbyte 

kan då ske, där patienten får möjlighet att uttrycka oro. Att vara helt närvarande i fem 

minuter är bättre än en längre tid utan närvaro.   

 

Människor uppfattar och tolkar situationer på olika sätt beroende på tidigare 

erfarenheter. Detta återspeglas i hur individen reagerar och agerar (Bengtsson, 2005). 

Godfrey et al. (2006), Langen et al. (2006) och Paul et al. (2004) påpekar hur vanligt 

förekommande det är att uppfattningar mellan patienten och sjuksköterskan skiljer sig 

åt. Detta resultat är intressant att beröra, då vi måste vara medvetna om att både patient 

och sjuksköterska utgår från sina egna föreställningar, värderingar och antaganden om 

hur saker och ting förhåller sig eller bör förhålla sig, och färgas utifrån detta (Eide & 

Eide, 2006).  

 

Sjuksköterskan måste verifiera att antaganden stämmer (Travelbee, 2001). Det finns en 

samstämmighet inom hälso- och sjukvården där kommunikation anses vara en 

grundläggande del av omvårdnad, men också ses som den mest krävande (Alasad & 

Ahmad, 2005). Detta framhåller även Stickley och Freshwater (2006). Möjligtvis kan ett 

sätt att avdramatisera emotionell kommunikation inom vården, vara att ibland frångå de 

roller som spelas mellan patient och sjuksköterska. Det här betonar även Travelbee 

(2001) i sin teori. Att istället se ett möte mellan två likvärdiga människor. Människor 

med tankar, känslor, frågor och funderingar och ett liv utanför sjukhusets fyra väggar. 

Där det är i sin ordning att ställa frågor, och inte förväntas ha svar på allt. 
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Sjuksköterskan måste själv få känna sina begränsningar gällande emotionell 

kommunikation, troligen finns det mer inneboende kunskap än väntat. Travelbee (2001) 

nämner medvetenhet om egna begränsningar som en styrka.  Hos patienter med större 

emotionella behov än vad sjuksköterskan känner sig kunna tillgodose, befinner sig 

sjuksköterskan fortfarande i en gyllene position att identifiera dessa behov och hjälpa 

vidare till specialistkunskap.  

 

Resultatet visar att individanpassad omvårdnad minskar oro (Gilmartin & Wright, 2008; 

Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Moene, Bergbom & Skott, 2006; Godfrey, Parten, 

& Buckner 2006). En del i att reducera oro är att utgå från ett helhetsperspektiv (Ryan et 

al., 2005), där patientens behov är i centrum samt där en delaktighet kan möjliggöras.  

Ett samarbete måste finnas mellan sjuksköterskan och patient så att tänkta mål kan nås, 

exempelvis att minska oro (Travelbee, 2001).  

 

Flertalet artiklar tar upp vikten av information. Information ger kontroll (Paul et al., 

2004) vilket leder till att patienten på så sätt kan få kontroll över sin situation och 

därmed sänka oro (Rydén & Stenström, 2008). Enligt lag är sjuksköterskan skyldig att 

informera patienten [HSL] (SFS 1982:763). Följden av bristfällig information kan leda 

till att patienten inte kan påverka och förutse sin situation, vilket skapar otrygghet och 

ökad ångest/oro hos patienten (Ottoson & d’Elia, 2008).  

 

Resultatet av Manias (2003) studie visar att sjuksköterskor använder Visuell Analog 

Skala (VAS) för att identifiera oro hos patienter. Detta känns som ett onaturligt sätt att 

mäta känslor. Frågan är om det hjälper sjuksköterskan  att veta vilken grad av oro 

patienten anser sig ha. Vore det möjligtvis enklare att genom direkt kommunikation med 

patienten ta reda på orsaken till oro och skapa förutsättning för en trygg och tillitsfull 

relation. Ett möte ska vara äkta och genuint (Travelbee, 2001). Kennedy Sheldon och 

Ellington (2008), Pouwer et al. (2006) och Manias (2003) tar upp betydelsen av 

rapportering och dokumentation av emotionella problem. Oro dokumenteras inte i 

patientens journal till skillnad från fysiska symtom som exempelvis smärta. Godfrey et 

al. (2006) förklarar detta med att smärta hos patienten är ett förväntat tillstånd, att 

behöva minska oro hos patienten är för sjuksköterskan ett oväntat omvårdnadsbehov. 

Enligt Manias (2003) uppmanas patienter att rapportera smärta, vilket åtgärdas. Vid 

rapportering av oro och ångest var personalen medkännande men passiv. Kanske beror 

denna bristfälliga dokumentation på en osäkerhet om vad som kan skrivas in i 

patientjournalen och hur detta uppfattas av patienten. Svårigheten kan ligga i en 

osäkerhet hos sjuksköterskan att skilja på vad som är ett förtroende från patienten och 

vad som är av vikt för kollegor att veta om. Enligt Travelbee, (2001) krävs 

dokumentation och utvärdering för att kunna följa upp om patientens behov blivit 

tillfredsställda. 

 

En god kommunikationsförmåga kan grunda sig i lång erfarenhet (Kennedy Sheldon & 

Ellington, 2008) men skulle även kunna ha sitt ursprung i ett självförtroende som 

kommer av vetskapen att kunna ta hjälp av enkla, väl fungerande 

kommunikationstekniker i interaktionen med patienten. En enkel teknik som 

sjuksköterskan kan tillämpa är de fem öppna frågor som ingår i det sokratiska samtalet. 

Genom att sjuksköterskan använder sokratiska frågor kan patienten själv sätta ord på 

sina känslor. d’Elia (2004) fastslår betydelsen av att medvetandegöra tankar/ känslor 

med ord och därmed reflektera över orsaken till upplevd oro vilket kan ge upphov till att 

irrationella tankar reduceras. Detta kan förklaras rent fysiologiskt genom det limbiska 
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systemet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Frågorna får inte användas på ett 

konfronterande sätt, utan med respekt för patientens integritet (d’Elia, 2004). Troligtvis 

kan de sokratiska frågorna vara en värdefull hjälp för sjuksköterskan att identifiera oro 

och erhålla information om vad som är orsaken. Denna vetskap kan utgöra en grund för 

att tillsammans hantera källan till oro. Gilmartin och Wright (2008) nämner 

sjuksköterskans interpersonella förmåga som betydande för att reducera patientoro.  

Den interpersonella förmågan innefattar bland annat aktivt lyssnade, ge och upprätthålla 

kontroll hos patienten samt viljan att hjälpa. Att våga vara tyst och verkligen lyssna på 

vad patienten försöker förmedla utgör en betydelsefull del i det sokratiska samtalet 

(d’Elia, 2004).  

 

Erci, Sezgin och Kaçmaz (2008) studie visar att när sjuksköterskan baserar sin 

omvårdnad utifrån Peplau’s interpersonella relationsmodell reducerades patienten oro 

märkbart. Kennedy Sheldon och Ellington (2008) har i sin studie grundat sitt resultat på 

Crick och Dodges modell. Båda dessa interaktionsmodeller har många likheter med 

Travelbee’s femstegsprocess, för att identifiera och fastställa patientens behov. Genom 

att aktivt tillämpa en specifik omvårdnadsprocess skulle troligtvis interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska förenklas, förbättra samt minimera risken för att emotionella 

problem förbises och därigenom förblir obehandlade.  

 

 

Konklusion  
 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskans förmåga att identifiera känslomässiga 

tillstånd hos patienten är av yttersta vikt för att hantera och reducera oro och ångest 

under vårdvistelsen. Resultatet visar att detta är något som sjuksköterskan misslyckas 

med, vilket beror på varierande faktorer som tidbrist, bristande 

kommunikationsfärdigheter, rädsla, egna känslominnen, samt varierande antaganden 

och uppfattningar som hindrar att identifiera tecken på oro. Patientens känslomässiga 

dimension har låg prioritet, vilket leder till att oro förblir obehandlad. Reflektion och 

självkännedom är av vikt för att förstå egna reaktioner och begränsningar i interaktionen 

för att kunna välja rätt åtgärd. Individanpassad och patientcentrerad vård, där patienten 

får information och kunskap för att skapa kontroll över situationen är av stor betydelse 

för att minska oro och ångest. Oro och ångest reduceras effektivt när 

interaktionsprocesser tillämpas. Interpersonell förmåga hos sjuksköterskan är en viktig 

faktor där egenskaper som empati, förmågan att lyssna, viljan att hjälpa har en 

avgörande roll i kommunikationen med patienten. Kontinuitet krävs för att skapa en god 

relation mellan sjuksköterska och patient med tillit och trygghet som i sin tur leder till 

minskad oro och ångest. 

 

 

Implikation 
 

Att finna en kommunikativ teknik som kan underlätta för sjuksköterskor i hur de ska 

kommunicera med patienter angående emotionella bekymmer är av betydelse. Speciellt 

med tanke på att interaktionen med patienten ofta präglas av korta, snabba möten, blir 

kommunikationens kvalité desto viktigare. Ett samtal ska inte behöva ta mycket tid i 

anspråk, det är istället av yttersta vikt att sjuksköterskan är fullständigt närvarande. Att 
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kunna identifiera det som patienten sänder ut i verbala och icke verbala signaler och 

samtidigt känna trygghet i den kommunikativa förmågan är viktiga aspekter. För att 

stärka sjuksköterskor i sin kommunikativa förmåga bör en lätt konkret teknik 

tillhandahållas. Att ställa de rätta frågorna underlättar mötet och bekräftar patienten på 

ett mänskligt, men samtidigt professionellt sätt.  Genom att ta del av Sokrates 

samtalsteknik kan sjuksköterskor lyfta upp viktiga aspekter som kan lindra oro och 

bekymmer hos patienten.  Att lyssna och bekräfta patienten kan innebära att den inre 

oron lyfts fram och löses av patienten själv, eller tillsammans med sjuksköterskan. Det 

borde undervisas mer konkret om hur sjuksköterskan kan använda och utveckla sin 

kommunikativa förmåga både under och efter sjuksköterskeutbildning. Tekniken är 

möjlig att applicera i alla interaktioner mellan människor oberoende av kontext. På 

arbetsplatser borde det finnas tid för reflektion där sjuksköterskor kan få stöd och känna 

sig trygg med den kommunikativa förmågan. Det vore önskvärt att skapa ett 

dokumentationssystem som tydliggör de emotionella problemen, eftersom detta bör 

hanteras och följas upp för att främja hälsa. Vidare forskning är av intresse för att 

undersöka, samt se effekterna av det sokratiska samtalets betydelse i omvårdnaden i 

syfte att lindra oro och ångest hos patienten.   
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Tabell 2. Sökhistoria          Bilaga I:1 

Databas Datum 

och 

limits 

Sökord Antal Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

valda 

artiklar 

Cinahl 090414 

2003- 

2009 

Engelska 

(MH”Anxiety”) 

+ 

Nurs* 

+ 

Relation* 

121 70(6¤) 4 3 

Cinahl 090412 

2003- 

2009 

Engelska 

(MH”Anxiety”) 

+ 

Communication 

+ 

Nurs* 

30 18(7¤) 5 5 

Cinahl 090415 

2003- 

2009 

Engelska 

”reduce anxiety” 

+ 

Relation* 

12 7 3 2 

Cinahl 090415 

2003- 

2009 

Engelska 

”reduce anxiety” 

+ 

communication 

6 4(1¤) 2 1 

PsycINFO 090414 

2003- 

2009 

Engelska 

AB=patient 

+ 

AB anxiety 

+ 

AB=communication 

58 36(1¤) 1 1 

PsycINFO 090414 

2003- 

2009 

Engelska 

(patient anxiety) 

+ 

Communication 

+ 

Nurs* 

45 28(1¤) 1 1 

PsycINFO 090414 

2000- 

2009 

Engelska 

AB=(patient anxiety) 

+ 

Communication 

8 8(1¤) 1 1 

PsycINFO 

 

090414 

2003-

2009 

Engelska 

AB=(reduce anxiety) 

+ 

AB=nurs* 

8 8 1 0 

PubMed 090416 

2003-

2009 

Engelska 

Anxiety 

+ 

Nurse-patient 

Relations 

+ 

Communication 

21 15 0 0 

 



 

            Bilaga I:2 

Databas Datum 

och 

limits 

Sökord Antal Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

valda 

artiklar 

Academic 

Search Elite 

090415 

2003- 

2009 

Engelska 

ANXIETY 

+ 

COMMUNICATION 

+ 

NURSE&patient 

11 11 6 2 

 

 

 

   299  190  24  16  

 

(¤) Det antal artiklar som förekom i sökningar i samma databas. 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt               Bilaga II:1 

Pubår 

land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

Jordanien 

Alasad, J., & 

Ahmad, M. 

Communication 

with critically ill 
patients. 

Att genom observation 

undersöka erfarenheter 
och inställningar hos en 

grupp jordanska 

sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning, 

gällande kommunikation 

med kritiskt sjuka 

patienter. 

En kvalitativ hermeneutisk 

fenomenologisk studie av 
Datainsamling skedde genom 

djupintervjuer och observation av 

intensivsjuksköterskor (n=28) 

från tre sjukhus.   

Sjuksköterskan kommunicerade och 

integrerade mindre med medvetslösa 
patienter än med vakna patienter. Trots 

att dessa patienter är i stort behov av 

emotionellt stöd från sjuksköterskan. 

Grad I 

2008 

Turkiet 

Erci, B.,  

Sezgin, S., & 

Kaçmaz, Z. 

The impact of 

therapeutic 

relationship on 

preoperative and 

postoperative 

patient anxiety. 

Att fastställa effekten av 

Peplau’s Relations 

modell, som använts på 

pre- och postoperativa 

patienter, gällande 

reducering av oro. 

Randomiserad klinisk 

försöksstudie av opererade 

patienter. Bestående av en 

försöksgrupp (n=60), och en 

kontrollgrupp (n=60).   

 

En minskad patientoro kunde 

associeras med interventioner baserade 

på Peplau’ s interpersonella 

relationsmodell.  

Grad I 

2003 
England 

Farrell, C., 
Heaven, C., 

Beaver, K., & 

Maquire, P. 

Identifying the 
concerns of 

women 

undergoing 

chemotherapy. 

Att kunna identifiera 
tecken som kan tyda på 

oro och depression, hos 

patienter som genomgår 

cellgifts- behandling. 

En tvärvetenskaplig studie.  
Kvinnor (n=33) med bröst, 

äggstocks, livmoderhals eller 

livmodercancer.  Vid intervjuerna 

användes även en kombinerad 

bekymmer, oro och depression 

skala.  

Studien visade att kvinnor under 
pågående cellgiftsbehandling bar på 

mycket oro/ångest som de på olika sätt 

signalerade till sjuksköterskan. Trots 

tecken misslyckades sjuksköterskan i 

80 % av fallen att identifiera detta.  

Grad I 

2003 

USA 

Frazier, S.K., 

Moser, D.K., 

Daley, L.K., 

McKinley, S., 

Riegel, B., 

Garvin, B.J. et al.   

Critical care 

nurses’ 

beliefs about and 

reported 

management of 

anxiety. 

Att undersöka 

intensivsjuksköterskors 

uppfattning om vikten av 

att behandla oro, samt 

vilka metoder som 

användes. 

En kvantitativ randomiserad 

studie av medlemmar (n=783) i 

The American Association of 

Critical-Care Nurses. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var 

viktigt att behandla oro hos patienter, 

då det annars kunde få allvarliga 

följder. Oro behandlades främst 

medicinskt, men även genom 

kommunikation och information.  
Behandling av oro bör behandlas 

individuellt. 

Grad I 

2008 

England 

 

Gilmartin, J., &  

Wright, K. 

Day surgery 

patients’ felt 

abandoned during 

the preoperative 

wait. 

Att beskriva och tolka 

patienters upplevelser av 

dagkirurgisk vård. 

En kvalitativ studie med 

hermeneutiskt fenomenologiskt 

perspektiv, med data insamlad 

från ostrukturerade intervjuer med 

patienter (n=20) inom 

dagkirurgin. 

Majoriteten av patienterna kände sig 

övergivna i den preoperativa fasen där 

sjuksköterskan inte identifierade/insåg 

vikten av psykologiskt stöd till 

patienten, det bör skapas en 

medvetenhet hos sjuksköterskan 

angående patientoro. 

Grad I 



 

Bilaga II:2 

Pubår 

land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Godfrey, B.,  

Parten, C., & 
Buckner, E.B. 

Identification of 

special care needs. 
The comparison 

of the 

cardiothoracic 

intensive care unit 

patient and nurse. 

Att studera och jämföra 

patienters upplevda 
omvårdnadsbehov, med 

sjuksköterskors syn på 

nödvändiga 

omvårdnadsåtgärder.  

 En kvalitativ beskrivande studie 

utförd på en 
intensivvårdsavdelning för 

hjärtkirurgi. Semistrukturerade 

frågeformulär fylldes i av 

patienter (n=9) och sjuk-

sköterskor (n=6) på en 

vårdavdelning  under en 

tvåmånadsperiod.  

Både patienter och sjuksköterskor 

kände att omvårdnadsbehov uppfylldes. 
Vad dessa behov bestod i skiljde sig 

dock åt. Patienter nämnde behov som 

innefattade kommunikation, oro/ångest, 

smärta och avslappning. Sjuksköterskor 

nämnde smärta och omhändertagande 

av patienten. 

Grad I 

2007 

Sverige 

Hjelm, K.,  

Bard, K., & 

Apelqvist, J. 

Management of 

gestational 

diabetes from the 

patient’s 

perspective- a 

comparison of 
Swedish and 

Middle-Eastern 

born women. 

Att jämföra svenska och 

utländska kvinnors (från 

Mellanöstern) 

utvärdering av 

personalinsatser på en 

specialistklinik för 
kvinnor med graviditets 

diabetes, gällande oro, 

coping och återhämtning. 

 

En kvalitativ undersökande, 

jämförande studie baserad på 

semi-strukturerade individuella 

intervjuer av kvinnor 

födda i Sverige (n=13) och 

kvinnor födda i mellanöstern 
(n=14)  

 Vårdpersonalen måste anpassa 

vårdinsatser med utgångspunkt från 

patientens individuella behov . De 

svenska kvinnorna var problem 

fokuserade och informationssökande 

Frustration och oro upplevdes på grund 
av fördröjd information. Kvinnor från 

Mellanöstern skattade vänlighet högst 

och upplevde sig fått nödvändig 

information.  

Grad I 

2008 

USA 

Kennedy Sheldon, 

L., & Ellington, L. 

Application of a 

model of a social 

information 
processing to 

nursing theory: 

how nurses 

respond to 

patients. 

Att undersöka nyttan av 

en teoretisk 

kommunikationsmodell i 
utvärdering av 

sjuksköterskans 

upplevelser av interaktion 

med patienter. 

En kvalitativ studie utförd med 

hjälp av djup intervjuer av fem 

sjuksköterskor.  Databearbetning 
gjordes med hjälp av Crick och 

Dodge’s interaktionsmodell. 

De teman som berördes under 

intervjuerna rörande sjuksköterskans 

interaktion med patienten fick stöd i 
olika kommunikationsteorier (ex 

Peplau, Battery, Orlando’s) och Crick 

och Dodge’s interaktionsmodell  

Dessutom tillkom vikten av stöd från 

kollegor ifråga om feedback i olika 

patient situationer. 

Grad I 

2005 

Norge 

Langen, I.,  

Myhren, H., 

Ekeberg, Ø., & 

Stokland, O. 

Patient’s 

satisfaction and 

distress compared 

with expectations 

of the medical 

staff. 

Att värdera 

tillfredsställelsen av 

kommunikation, stöd och 

graden av oro och 

depression bland 

patienterna och därmed 

jämföra berättelser från 
patientens förväntningar 

med personalen. 

En prospektiv studie. 176 (93%) 

patienter och 52(80%)  

sjuksköterskor fick samma 

frågeformulär. Graden av 

tillfredsställelse mättes på en 

femgradig skala. Gradering av oro 

och depression mättes med 
Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HAD).   

Trots förhöjd grad av oro var 

patienterna över lag nöjda med 

information, kommunikation och stöd. 

Personalen överskattade patientens 

grad av psykisk oro och underskattade 

graden av förnöjsamhet.  

Grad I  

 



 

Bilaga II:3 

Pubår 

land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2003 

Sverige 

Lindwall, L.,  

Von Post, I., & 
Bergbom, I. 

Patients’and 

nurses’ 
experiences of 

perioperative 

dialogues. 

Att beskriva och tolka 

betydelsen av 
sjuksköterskans 

erfarenhet genom den 

perioperativa 

omvårdnadsfasen. Sett ur 

patient, anestesisjuk-             

sköterskan och  

operationssjuk-

sköterskans perspektiv. 

En hermeneutisk studie. 

Datainsamling skedde genom 
intervju med patienter (n=10) per 

- operativt, samt intervjuer och 

skriven information från 

sjuksköterskor (n=10).  

 Påvisa hur den perioperativa dialogen 

skapar kontinuitet och därmed etablerar 
en omvårdnads relation mellan patient 

och sjuksköterska som kan leda till 

reducerad patientoro. 

Grad I 

2003 

Australien 

Manias, E. Pain and anxiety 

management in 

the postoperative 

gastro-surgical 

setting. 

Att undersöka på vilket 

sätt sjuksköterskan 

hanterar patienters smärta 

och oro inom gastro-

kirurgisk sjukhusmiljö. 

En observationsstudie av sex 

slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor på en gastro-

kirurgisk avdelning, där varje 

sjuksköterska vid tre tillfällen 
observerades under två timmar. 

 

Studien betonade vikten av att utveckla 

lämpliga verktyg för att kunna mäta 

patientoro i den postoperativa miljön. 

Grad I 

2006 

Sverige 

Moene, M., 

Bergbom, I., & 

Skott, C. 

Patients’s 

existential 

situation prior to 

colorectal surgery. 

Att presentera en 

hermeneutisk 

fenomenologisk studie 

som kartlägger patientens 

existentiella situation 
innan tjocktarms 

operation. Intentionen var 

även också att undersöka 

samspelet mellan patient 

och sjuksköterska.  

Konversations intervjuer 

genomfördes med (n=28) 

patienter en vecka före deras 

operation under hösten 2002. 

Analysen av data influerades av 
van Manen’s existentiella tema: 

levd rymd, levd kropp, levd tid 

och levd relation. 

Patientens existentiella situation i den 

pre- operativa miljön visade ett 

tillstånd av osäkerhet och oro med 

tanke på livssfär, livsvärld, kropp, tid 

och relation. Sjuksköterskan såg inte 
till alla dessa dimensioner av patienten. 

Grad I 

2003 

USA 

 

Moser, D.K., 

Chung, M.L., 

McKinley, S.,  

Riegel, B., 

Cherrington, C.C.,  

An, K. et al. 

 

 

Critical care 

nursing practice 

regarding patient 

anxiety 

assessment and 

management. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning 

identifierar oro/ångest 

hos kritiskt sjuka 

patienter. Samt beskriva 

de omvårdnadsåtgärder 

som vidtas för att 
minska/lindra oro.   

En kvantitativ beskrivande studie. 

Där 593 sjuksköterskor (31,6 %) 

svarade på en enkät. Den bestod 

av öppna och slutna frågor om 

hur de fastställer och hanterar 

patientoro. 

  

Sjuksköterskan uppfattade en stor 

variation av psykiskt, kognitivt, socialt 

gällande oro/ångest. Detta gjorde det 

omöjligt att fastställa och definiera  

utmärkande drag gällande oro/ångest 

hos patienterna. Kliniskt 

standardiserade mätinstrument var 

förstahandsval när det gällde att 
definiera oro hos kritiskt sjuka 

patienter. 

Grad I 



 

Bilaga II:4 

Pubår 

land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

England 

Paul, F.,  

Hendry, C., & 
Cabrelli, L. 

Meeting patient 

and relatives’ 
information needs 

upon transfer from 

an intensive care 

unit: the 

development and 

evaluation of an 

information 

booklet. 

Att skapa en evidens 

baserad informations-
broschyr för patienter och 

dess närstående, för att 

förbereda och underlätta 

inför förflyttning från 

intensiv till 

vårdavdelning. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 
uppdelade i tre faser, valdes för 

att undersöka 

informationsbehovet hos patienter 

och anhöriga gällande förflyttning 

mellan avdelningar. 

Visa värdet av att få skriven 

information när förflyttning sker, både 
för patient och anhörig. Studien belyser 

även värdet av en god kommunikation 

mellan patient, dess närstående och 

vårdpersonal för att skapa trygghet och 

minska oro vid förflyttning. 

Grad I 

2005 

Neder 

länderna 

Pouwer, F., 

Beekman, A.T.F.,  

Lubach, C., & 

Snoek, F. 

Nurses’  

recognition and 

registration of 

depression, 

anxiety and 
diabetes-specific 

emotional 

problems in 

outpatients with 

diabetes mellitus. 

Att undersöka hur ofta 

emotionella problem 

upptäcktes och 

registrerades av diabetes 

sjuksköterskan. 

Studie av medicinlistor och 

frågeformulär av (n=112) diabetes 

patienter. Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HAD) och 

enkät innehållande 

problemområden gällande 

diabetes användes för att mäta 

oro, depression och diabetes 

specifika emotionella bekymmer. 

Diabetessjuksköterskornas identifiering 

och dokumentations frekvens av 

emotionella problem var låg. Detta 

överensstämde med övriga läkare och 

sjuksköterskor 
dokumentationsfrekvens. 

Grad I 

2001 

Japan 

Takayama, T., 

Yamazaki, Y., & 

Katsumata, N. 

Relationship 

between 

outpatients’percep

tions of 

physicians’ 

communication 

styles and 
patients’anxiety 

levels in a 

Japanese oncology 

setting. 

Att utforska patienters 

uppfattning gällande 

deras läkares sätt att 

kommunicera. Om olika 

kommunikationsstilar 

kan påverkar orosnivån 

hos patienten. 

En kvantitativ studie genomförd 

under en tremånadsperiod 

innefattande (n=13) onkolog 

läkare (AT -läkare och 

operationsläkare) och deras 

patienter med diagnostiserad 

cancer. Patienternas (n=200) 
orosnivå mättes innan möte med 

läkare med hjälp av State Trait 

Anxiety Scale (STAI).  

Patienters orosnivå minskade 

signifikant efter ett medicin möte. En 

patientcentrerad kommunikation visade 

sig vara den teknik som främst sänkte 

orosnivån hos patienterna. 

Grad I 



 

 


