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Sammanfattning 
Många äldre personer med kronisk 

sjukdom vårdas i det egna hemmet och 

behöver ofta insatser från öppenvården.  

Syftet var att belysa upplevelser av 

kommunikation för den äldre personen 

med kronisk sjukdom i mötet med 

öppenvården. Studien genomfördes som 

en litteraturstudie med 10 vetenskapliga 

artiklar. Betydelsen av att få tid och av att 

vårdpersonal lyssnar aktivt framstod som 

viktigt. Vidare vill de äldre personerna 

med kronisk sjukdom känna medkänsla 

genom att få uppmärksamhet och vänligt 

bemötande. Ökad tillit upplevs när 

kommunikationen har god kvalitet. 

Delaktighet i omvårdnaden skapar 

möjlighet att följa de råd som ges och 

förutsättningar att leva med och hantera 

sin kroniska sjukdom och åldrandet bättre. 

Utbildning för sjuksköterskestudenter och 

verksamma sjuksköterskor i öppenvård 

samt forskning inom kommunikation är 

betydelsefullt i framtiden. Detta kan skapa 

förutsättningar till en förtroendeingivande 

och trygg tillvaro för den äldre personen 

med kronisk sjukdom.  
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Many older people with chronic illness are 

cared for in their own homes and often 

need input from outpatient care. 

The aim was to highlight the experiences 

of communication for the older person 

with chronic illness in the meeting with 

outpatient care. The study was conducted 

as a literature review of 10 scientific 

papers. The importance of having time for 

conversation and that health professional 

listens actively emerged. The older 
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Inledning  

Den förbättrade folkhälsan i Sverige (Socialstyrelsen, 2013) har resulterat i att 

medellivslängden har ökat under decennier och förväntas fortsätta öka under 2000-talet. 

Patienter med sjukdom lever längre nu än tidigare trots sjukdom, detta beror på bättre 

medicinska förutsättningar. En successiv förändring under lång tid (Socialstyrelsen; 

Lägesrapport, 2013) mot kortare vårdtider i slutenvården, mer öppen specialiserad vård 

och bättre avancerad hemsjukvård har gjort att många äldre personer med kronisk 

sjukdom vårdas hemma. Äldre personer med kronisk sjukdom (Ekdahl, Andersson & 

Friedrichsen, 2010) står för en ökande andel av alla vårdkostnader. Sedan 2010 pågår 

regeringens satsning för att förbättra vården och omsorgen som gäller de mest sjuka 

äldre (Regeringen, 2013). Målet är att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, 

äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring äldre personer. 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2012:3) ska arbetet organiseras så att 

personalen får tillräckligt med tid till att lyssna på och samtala med den äldre personen. 

Personalen bör ha ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina 

åsikter och önskemål. Personalen ska även uppmärksamma sådant som skapar oro eller 

ovisshet hos den äldre personen och komma överens med honom eller henne om vad 

som ska göras för att han eller hon ska känna sig trygg.  

 

Kommunikationen mellan patient och personal är en av de viktigaste förutsättningarna 

för god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). I kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan 

ska kunna ge stöd och vägledning, informera och undervisa, förebygga hälsorisker och 

vid behov motivera till förändringar av livsstil. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska 

ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.  

När kommunikationen har hög kvalitet (Ekdahl et al., 2010) resulterar detta i en känsla 

av tillit och förtroende. Delaktiga, välinformerade och trygga äldre personer med 

kronisk sjukdom har bättre möjlighet att följa de råd som ges. Det möjliggör 

förutsättningar för att leva med och hantera sin kroniska sjukdom och åldrandet bättre. 

För att kunna ge god vård krävs att framtida forskning och medicinsk utbildning 

fokuserar på de utmaningar som behövs för att kunna möta behov hos äldre personer 

med kronisk sjukdom.  
 

Bakgrund 

Kommunikation 

Kommunikation är en nödvändig del av vården (Fossum, 2013), människan 

kommunicerar för att överleva, samarbeta och tillfredsställa behov. 

”Ordet kommunikation kan definieras som något som blir ett ”ömsesidigt utbyte” 

(communicatio), något som går ”att dela”, dvs. med någon eller några (communino) och 

”något som blir gemensamt”, ”göra någon delaktig i” (communicare)” (Fossum, 2013, 

s. 26). 

Kommunikation innefattar samtal och bemötande (Baggens & Sanden, 2009). Ett samtal 

är en ömsesidig relation där både patient och sjuksköterska är involverade. Bemötande 

handlar om hur samtalet genomförs och utförs. Kommunikation med en annan människa 

kan upplevas på olika sätt och det beror ofta på vilka signaler som motparten visar och 

hur de tolkas.  
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Kommunikation handlar om det verbala och det icke verbala uttrycket (Fossum, 2013). 

Icke-verbal kommunikation (Eide & Eide, 2006) innebär kroppsspråk och reaktioner 

som en irriterad blick eller ett bekräftande leende, detta är ofta tydligare och starkare än 

många ord. Icke-verbala signaler kan leda till tolkning eller feltolkning av 

kommunikation som förmedlas. Professionell kommunikation skiljer sig från 

kommunikation i vardagslivet, den ska fungera stödjande och bekräftande. Det är viktigt 

att sjuksköterskan är följsam och förstår det patienten säger. Genom att bekräfta och 

uppmuntra patienten kan trygghet och tillit skapas och detta behövs oftast för att 

patienten ska öppna sig och dela med sig av tankar och känslor. Sjuksköterskan 

använder kommunikation (Baggens & Sanden, 2009) för att ge omvårdnad åt andra 

människor. Ibland pågår en annan aktivitet samtidigt, som exempelvis vid en 

blodtryckskontroll. Då kommunicerar också handlingarna som görs med händerna, de 

kan vara följsamma eller hårdhänta och styrande. Ofta är kommunikationen 

huvudaktiviteten i omvårdnaden i form av samtal, rösten och tonläget har betydelse, den 

kan vara lugn och vänlig eller forcerad och stressad. I en vårdrelation kan tillit (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013) beskrivas som en förutsättning för att patienten skall 

kunna anförtro sig åt vårdaren. En känsla av tillit kan växa fram genom vårdarens 

öppenhet, engagemang, förtroende och pålitlighet.  

 

Kommunikationen är enligt Travelbee (1971) sjuksköterskans viktigaste redskap, vars 

syfte är att lära känna patienten och på så sätt tillgodose dennes individuella behov. 

Kommunikation sker ständigt genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester, det är en 

komplicerad och ömsesidig process, där det är viktigt att sjuksköterskan förstår det 

patienten förmedlar både verbalt och icke-verbalt. Travelbee (1971) beskriver att 

kommunikationen har nått sitt syfte om sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose 

patientens behov. Via kommunikation kan sjuksköterskan således förstå patienten och 

bemöta behov för att bemästra sjukdom, lidande och ensamhet. Kommunikation kan 

även bidra till att patienten kan klara sin sjukdom bättre och känna att livet är 

meningsfullt. Det kan förekomma svårigheter i kommunikation som kan bero på att 

sjuksköterskan inte ser patienten som en individ utan som en sjukdom eller diagnos. 

Travelbee (1971) är emot generalisering av patienten, hon ser patienten som en unik 

individ och menar att denna ska bemötas därefter. Förutsättningar finns då för att få 

förståelse för patientens upplevelser.  

 

Den äldre personens åldrande 

Definitionen av äldre personer (WHO, 2014) är i de flesta länder äldre än 65 år. Detta är 

vid den allmänna pensionsåldern i Sverige (Nygren & Lundman, 2009), numera kallas 

personer mellan 65 och 75 år som yngre äldre. Att bli äldre kan uppfattas som en 

process mot utveckling och mognad men även som en process med successiv 

försämring. WHO (2002) använder begreppet ”active ageing” för att beskriva en 

process av gott åldrande. Active ageing innebär bibehållen autonomi och oberoende 

samt god livskvalitet för alla äldre, inklusive de som är sjuka eller funktionshindrade 

och beroende av omvårdnad. Psykisk hälsa och mänskliga kontakter är lika värdefulla 

som fysisk hälsa.  

 

Vid normalt åldrande sker kognitiva förändringar ganska långsamt (Johansson, 2008). 

Många personer känner att de får svårare att minnas exempelvis namn när de blir äldre. 

De flesta har inte några större problem förrän vid 75 – 80 årsåldern. Alla delar påverkas 
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på olika sätt och vid olika tidpunkter i människans åldrande. En del av den kognitiva 

förmågan handlar om perception som innefattar möjligheten till att ta in information 

från omgivningen genom sinnesorganen till speciella delar av hjärnan där informationen 

bearbetas. Denna förmåga varierar mellan människor och om det finns skador på 

sinnesorganen påverkar detta perceptionsförmågan. Äldre personer kan således ha 

åldersförändringar eller nedsättningar i den kognitiva funktionen vilket påverkar 

förmågan att tolka omgivningen (Johansson, 2008; Penny & Wellard, 2007). Synen kan 

påverkas (Johansson, 2008) och det kan bli svårare att bearbeta visuella stimuli och 

därmed tolka olika synintryck, även hörseln försämras. Åldrande sinnen kan medföra att 

informationen till hjärnan begränsas. I kommunikationen måste brister i sinnesorganens 

funktion stödjas med olika arbetssätt. Den äldre personen behöver ibland mer tid och få 

möjlighet till återkoppling. Omvårdnad av äldre (Nygren & Lundman, 2009) handlar 

ofta om att funktionsnedsättningar kompenseras och att inre resurser stärks. Detta kan 

skapa möjligheter för den äldre personen att uppleva en delaktighet och känna att livet 

är meningsfullt. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2012:3) om värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg om äldre beskrivs vikten av personalens medvetenhet om just 

den beroendeställning som finns mellan den äldre personen och vårdaren. I dessa 

allmänna råd (SOSFS, 2012:3) berörs även områden såsom självbestämmande, 

delaktighet, individanpassning samt gott bemötande. Det är viktigt att personalen är 

lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen. 
 

Den äldre personen med kronisk sjukdom i öppenvården 

I Socialstyrelsens avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre (2011) beskrivs gruppen 

på detta vis; ”mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande 

nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom ” 

(Socialstyrelsen, 2011 s. 9). Gruppen omfattar totalt (Socialstyrelsen, 2013) cirka 300 

000 personer i Sverige. Begreppet mest sjuka äldre innebär en allmän svaghet, trötthet, 

nedsatt uthållighet, viktminskning och aptitlöshet, låg fysisk aktivitet, dålig balans och 

nedsatt kognition. I gruppen ingår också personer som är multisjuka eller som har 

omfattande hälsoproblem. En person som är multisjuk (Akner, 2010; Wilhelmsson, 

Gustafsson, Larsson, Landhal, & Dahlin-Ivanoff, 2012) har samtidigt två eller flera 

olika diagnostiserade kroniska sjukdomar och/eller skador i olika kombinationer. Det 

finns ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom (Regeringen, 2014). Sjukdomar 

som en person har under sin livstid eller under mycket lång tid innefattas i detta 

begrepp. De vanligaste kroniska sjukdomarna (Ström, 2014) är hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar som astma, allergi och KOL, psykiska 

sjukdomar, neurologiska sjukdomar och muskel- och ledsjukdomar. Att leva med 

kronisk sjukdom innebär ofta ett ökat beroende av hälso- och sjukvård (Nyström, 2009). 

Relationer med vårdgivare kan utgöra skillnaden av låg livskvalitet eller av en tillvaro 

där livet blir meningsfullt för personen. Vårdgivare måste använda sin kunskap och 

erfarenhet som främjar välbefinnande. 

 

Ett liv med kronisk sjukdom (Bolund, 2013) innebär många förändringar och förluster, 

livet som sjuk är annorlunda jämfört med livet som frisk. Förlusten, smärtan, bitterheten 

och känslan av orättvisa kan göra att livet inte känns värt att leva. Sjukdom kan leda till 

minskad fysisk och kognitiv aktivitet (Birkeland & Natvig, 2009) och detta försvårar 

den sociala funktionen. Det kan vara svårt att behålla ett socialt liv och detta kan leda 

till ensamhet, att vara beroende av andra kan också ses som en begränsning vid 

åldrandet. Åldrandet kan innebära att gå från att vara självständig, till att blir mer 
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beroende av andra människor. Att behöva söka allt mer hjälp av andra för att klara av 

sin vardag (Nygran & Lundman, 2009; Birkeland et al., 2009) kan vara ett hot mot den 

egna självbilden. Den äldre kan brottas med känslor av maktlöshet, värdelöshet och 

ensamhet. Studier har visat att äldre personer i samband med sjukdom (Penny et al., 

2007; Ekdahl et al., 2010) ville vara delaktiga i vården och detta gjorde att deras 

självkänsla behölls. Äldre personer med sjukdom och/eller funktionsnedsättningar 

(Nygran & Lundman, 2009) som påverkar det dagliga livet kan kompensera sviktande 

kroppsliga funktioner med olika hjälpmedel. Rollator, hörapparat, medicinering och 

färdtjänst kan vara betydelsefullt för gott åldrande. Människan har inre resurser för att 

klara svårigheter. I en omvårdnadssituation kan detta innebära att den äldre personen får 

göra sina egna val för vad han/hon orkar och kan göra. Att uppmärksamma och stödja 

de inre resurserna innebär att omvårdnaden kan hjälpa äldre personer att möta 

svårigheter och främja välbefinnande.  

 

Landstingets hälso- och sjukvård är organiserad som slutenvård och som öppenvård 

(Dunér & Blomqvist, 2009). Slutenvård innebär vanligen vård på sjukhus och 

benämningen öppenvård syftar som regel på primärvård. Primärvården är en del av 

öppenvården i Sverige (SOSFS, 1982:763 5§). Det är primärvården som har ansvar för 

befolkningens grundläggande behov av medicinsk behandling och omvårdnad. Många 

kommuner har avtal med landstinget (Dunér & Blomqvist, 2009) om att ansvara för 

hemsjukvårdsinsatser av sjuksköterskor i hemmet. Hemsjukvård omfattar medicinska 

insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal i hemmet. Primärvården arbetar hälsofrämjande (Berglund  & 

Wijk, 2012), det är viktigt att det ständigt pågår en dialog kring delaktighet och 

jämlikhet i mötet med den äldre personen. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär 

att underlätta för den äldre att känna tilltro, tillit och motivation för sin egen förmåga. 

Den hälsofrämjande omvårdnadens insatser (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) 

förutsätts utgå från ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och 

jämlikhet i mötet med personen. Det finns olika modeller för hur vårdenheterna i 

primärvården har valt att organisera sitt arbete med de mest sjuka äldre patienterna 

(Socialstyrelsen, 2013). Den generella bilden är att relativt få vårdenheter har en 

särskild organisation, såsom äldreteam och äldremottagning. Några vårdenheter har en 

demenssjuksköterska eller distriktssköterskor som arbetar med målgruppen. De mest 

sjuka äldre erbjuds olika insatser inom primärvården. Exempelvis 

läkemedelsgenomgångar, hälsosamtal, tätare återbesök, fast vårdkontakt, hembesök av 

läkare och samordnad vårdplanering. Nästan alla landsting arbetar med fast vårdkontakt 

i primärvården vilket finns reglerat i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Personer 

med kroniska sjukdomar (Regeringen, 2014) har behov av kontakter med vården under 

lång tid och söker ofta för flera sjukdomar. Det är därför viktigt att patienter erbjuds 

kontinuitet och koordinerad vård mellan olika vårdenheter. Många kommuner erbjuder 

hemtjänst under hela dygnet (Socialstyrelsen, Lägesrapport, 2013), detta kan bidra till 

ökad säkerhet och trygghet. Trygghetslarm i bostaden kan öka de äldres möjlighet att bo 

kvar i hemmet. 

 

Kommunikation med den äldre personen med kronisk 

sjukdom 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara medveten om sin maktposition (Ekdahl et 

al., 2010) och minimera risken för att äldre personer med kronisk sjukdom känner sig 

överkörda, rädda eller som en börda. Människor är ömsesidigt beroende av varandra 
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(Eide & Eide, 2006), patienter är ofta beroende av och utlämnade till sjukvårdspersonal. 

Utsatthet, sårbarhet och tillit är en del av kommunikationen i människans liv. Patienten 

är i en beroendeställning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) där vårdpersonalen har 

inflytande i den fysiska omvårdnaden men även över patientens förståelse över sig själv 

och sin situation. Genom att lyssna aktivt (Eide & Eide, 2006) kan vårdpersonal ge stöd 

och hjälp till patienten Att vårdpersonal lyssnar aktivt kan leda till att patienten öppnar 

sig mer än vad han/hon annars hade gjort och på så vis blir mer känslig. Detta kan 

innebära en risk för att patienten blir sårbar. Det är nödvändigt att vårdpersonalen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010) reflekterar över människors ömsesidiga beroende 

av varandra. Den maktposition som vårdpersonal har (Eide & Eide, 2006) kan 

missbrukas och att använda den destruktivt strider mot professionella normer och 

värderingar. En medvetenhet om patientens utsatta situation kan göra att utnyttjande av 

denna makt i vården kan undvikas. Ansvaret för en fungerande kommunikation 

(Fossum, 2013) i vården är personalens och inte patientens. 
 

Förutsättningar för att god och respektfull kommunikation ska kunna skapas i det 

vårdande mötet är enligt flertalet studier tid och kontinuitet av vårdpersonal (Eriksson & 

Nilsson, 2008; Ekdahl et al., 2010; Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012; Haskard & 

DiMatteo, 2009). Sjuksköterskan måste ha möjlighet att lyssna, bekräfta och möta 

patienten på rätt nivå. Inom vård och omsorg bör god kontinuitet eftersträvas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013) så att det alltid finns någon ansvarig sjuksköterska som 

har aktuell information om patientens status och behandlingsplan. Det är betydelsefullt 

att ge patienter adekvat information om hälsotillstånd, behandling och omvårdnad. 

Patienten bör även engageras i besluten kring vård och behandling på den nivå av 

delaktighet som patienten själv väljer. Patienterna är i behov av information 

(Regeringen, 2014) för att aktivt kunna medverka i både förebyggande insatser och 

behandling. Det är viktigt att personer med kroniska sjukdomar och deras närstående är 

delaktiga och erbjuds att medverka i den egna vården. Patientens uppfattningar och 

förmåga att påverka sin hälsa (Haskard et al., 2009) bör beaktas då en fungerande 

kommunikation ger möjlighet för följsamhet till behandling och tillfredsställelse med 

vården. Enligt Travelbee (1971) är det sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgift att 

skapa de mellanmänskliga relationerna för att hjälpa patienten att förebygga, bemästra 

eller finna mening i sjukdom och lidande. Detta fordrar kreativitet, initiativförmåga och 

personligt engagemang från sjuksköterskan. Om mötet mellan patient och sjuksköterska 

störs eller om sjuksköterskan inte har förmåga att förstå och se patienten som en unik 

individ, kommer sjuksköterskan att missa viktig information som förmedlas i tal och 

kroppsspråk. Att få vara med och bestämma (Berglund & Wijk, 2012) över sin vård och 

omsorg uppfattas av de flesta äldre som betydelsefullt. Genom att vara delaktig i 

omvårdnaden kan den äldre personen uppleva meningsfullhet och en känsla av 

sammanhang för att kunna bibehålla sin hälsa.  

 

En studie av Thorne, Harris, Mahoney, Con & McGuinnes (2004) visade att relationen 

med vårdpersonal innebar ett stort stöd för personer med kronisk sjukdom. Det var deras 

möjlighet att få tillgång till nödvändig och rätt information. Professionella vårdgivare 

var ett stöd till personer med kronisk sjukdom när de visade medkänsla, flexibilitet och 

intresse. Målet med kommunikation är att kunna förstå varandra (Baggens & Sanden, 

2009). Genom att samtala med och lyssna till andra människor skapas ett tillträde till 

andra människors värld, vilket ger en förståelse för sjukdom och lidande.  
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Problemformulering 

Den äldre personen med kronisk sjukdom vårdas mer i det egna hemmet jämfört med 

tidigare och behöver ofta insatser från öppenvården. Kommunikation och bemötande är 

kärnan i alla interpersonella möten. Sjuksköterskan måste vara lyhörd och empatisk i 

mötet med den äldre personen med kronisk sjukdom. Ökad kunskap och insikt om 

kommunikation från ett patientperspektiv kan bidra till ökad förståelse och därmed ge 

en bättre omvårdnad. Det är därför betydelsefullt att belysa upplevelser av 

kommunikation för den äldre personen med kronisk sjukdom. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser av kommunikation hos den äldre personen med kronisk 

sjukdom i mötet med sjuksköterskan i öppenvård. 
 

Metod 

Studien har genomförts som en litteraturstudie med syfte att nå en djupare förståelse för 

det valda problemområdet. Genom granskning av vetenskapliga artiklar inom området 

(Friberg, 2012) kan en djupare förståelse för människors erfarenheter, upplevelser och 

förhoppningar skapas.  
 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en osystematisk sökning (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 

2012) för att se om det fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom valt 

problemområde. Därefter gjordes en systematisk sökning i databaserna Cinahl, PubMed, 

SweMed+ och PsycINFO. Sökningen i PsycINFO och SweMed+ gav inga relevanta 

artiklar och redovisas därför inte. Sökord fastställdes utifrån syftets formulering. I 

Cinahl kontrollerades sökorden i Cinahl headings för att se vilka sökord som fanns som 

ämnesord. Vissa sökord fanns inte men söktes i fritext. Av de sökningar som gjordes i 

PubMed kontrollerades det om sökorden fanns som ämnesord i MeSH- term, även här 

användes några sökord i fritext. Sökord presenteras i tabell 1, Sökordsöversikt. 

Sökorden som användes i databaserna kombinerades enligt boolesk söklogik med ordet 

AND för att ytterligare avgränsa sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 

2012). Detta gjordes i olika kombinationer med de valda sökorden. Artikelsökningar 

genomfördes vid upprepade tillfällen i biblioteket vid Högskolan i Halmstad från 

februari till april 2014. Datainsamlingen avslutades i april med en slutgiltig 

kontrollsökning. Vid varje sökning i Cinahl (Forsberg & Wengström, 2013) användes 

följande inklusionskriterier; english language, age 65+ och peer reviewed. Artiklar 

innan 2008 exkluderades. Sökord kombinerades och de sökningar som gav 

resultatartiklar presenteras i tabell 2, sökhistorik (bilaga A). Sammanlagt gav sökning i 

Cinahl 51 träffar. Antalet lästa abstrakt var 19 och 13 artiklar gick vidare till urval 1 och 

lästes i fulltext. Totalt valdes 5 artiklar i Cinahl. De artiklar som exkluderades svarade 

inte mot syftet. Några handlade om kommunikation i slutenvården, kommunikation 

mellan läkare och patient eller så var det inte patientens upplevelser som belystes. Vid 

sökning i databasen PubMed avgränsades samtliga sökningar (Forsberg & Wengström, 
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2013) med följande inklusionskriterier; english language, age 65+ och journal article. 

Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än 5 år. Sökningar i PubMed gav 103 

träffar, 20 abstrakt lästes och av dessa gick 10 artiklar till urval 1 och lästes i fulltext. 

Av dessa 10 valdes 5 till resultatartiklar. En av dem var en dubblett sedan tidigare 

sökning i Cinahl. 

 

Enligt Friberg (2012) kan information sökas exempelvis genom att kontrollera 

referenser i tidigare lästa artiklar. Efter genomläsning av artiklar i urval 1 hittades en 

referens som ansågs intressant för studiens syfte, artikeln söktes upp manuellt och 

inkluderades. Sammanfattningsvis gav datainsamlingen totalt 155 träffar som 

presenteras i tabell 2, sökhistorik (bilaga A). Det lästes 40 abstrakt, varav 24 artiklar 

ansågs relevanta mot syftet och kvalificerades till urval 1. Artiklarna bearbetades 

ytterligare i urval 1 för att få en djupare kunskap om dess innehåll. Totalt presenteras 10 

artiklar i resultatet, varav 9 artiklar är kvalitativa och 1 artikel är kvantitativ.  

 

Tabell.1   Sökordsöversikt 
Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject Heading list 

Sjuksköterska – patient relation Nurse-patient relations Nurse-patient relations 

Kommunikation Communication Communication 

Kronisk sjukdom Chronic disease 

(Fritext) Chronic 

illness 

Chronic disease patient 

(Fritext) Chronic 

disease 

Äldre patient Aged Aged 

Hemsjukvård Home care services 

(Fritext) community 

health 

Home health care 

(Fritext) community 

health 

Primärvård Primary health care Primary health care 

Vårdcentraler Community Health 

centres 

Community Health 

centres 

Sjuksköterska (medicinskt ansvarig, 

distriktssköterska) 

Nurse practitioners Nurse practitioners 

Uppfattning (Fritext) perception (Fritext) perception 

 

Perspektiv (Fritext) perspective (Fritext) perspective 

Upplevelse 

 

(Fritext) experiences (Fritext) experiences 

Personal-patient relationer Professional- Patient 

Relations 

(Fritext) Professionals 

 

Äldre sårbar patient Frail elderly Frail elderly 

 

Databearbetning 

De inkluderade artiklarna i en systematisk litteraturstudie ska enligt Forsberg & 

Wengström (2013) vara av hög kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 

användes de mallar som finns presenterade av Forsberg & Wengström (2013) för att 

mäta kvaliteten på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Poängsättningen utfördes enligt 

de befintliga granskningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa artiklar i sin helhet. 
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Maxpoängen för den kvalitativa granskningsmallen är 27 poäng och för den kvantitativa 

granskningsmallen är det 17 poäng.   

Artiklarna lästes igenom enskilt och därefter delades de upp och sammanfattades under 

rubrikerna syfte, metod/urval och slutsats. Detta redovisas i artikelöversikt i tabell 3, 

(Bilaga B 1 – B 10). Litteraturen bearbetades utifrån Fribergs (2012) textanalysmetod. 

Artiklarna analyserades i fem steg. Det första steget innebar att en kunskapsöverblick 

skapades över det valda området. Därefter granskades artiklarnas resultatdel med fokus 

på uppsatsens syfte. De tio artiklar som kom att ingå i litteraturstudien lästes och 

sammanfattades i sin helhet. Det andra steget innebar att artiklarna diskuterades 

gemensamt med syfte att öka förståelsen för artiklarna. I det tredje steget 

sammanställdes sammanfattningar av artiklarnas resultat. De som svarade mot 

uppsatsens syfte markerades för att analyseras vidare i det fjärde steget. I detta steg 

diskuterades likheter och olikheter mellan de valda artiklarna. I det femte steget 

analyserades de djupare och följande fyra teman skapades; betydelsen av tid, betydelsen 

av tillit, betydelsen av medkänsla och betydelsen av delaktighet. Den nya helheten som 

växte fram blev uppsatsens resultat. För att förtydliga de olika teman som fastställdes 

inleds resultatrubrikerna med citat från artiklarna.  

 

Resultat  

Betydelsen av tid 

”If there´s no time you haven´t got the chance to ask the questions you want to ask, so 

you can´t get the answers you want either.” 

 

(Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 2011, s.901). 

 

Betydelsen av att få tid och av att vårdpersonal lyssnar aktivt på de äldre personerna 

framstod i flertalet studier (Mahomed, St John & Pattersson, 2012; Salt, Rowles & 

Reed, 2012; Bayliss, Edwards, Steiner & Main, 2008; Turpin, Mc William & Ward-

Griffin, 2012; Heinrich & Karner 2011; Robben, van Kempen, Heinen, Zuidema, 

Rikkert, Schers & Melis, 2012; van der Cingel, 2011; Nygårdh, Malm, Wikby & 

Ahlström, 2011). De äldre personerna önskade att vårdgivarna på så vis skulle 

uppmärksamma deras oro och symtom och tro på dem.  

Deltagarna i studien av Salt et al. (2012) uttryckte inte bara vikten av att få tid och bli 

lyssnade på, utan hade även behov av att bli sedda. De äldre personerna i studien av 

Bayliss et al. (2008) ville ha gott om tid för samtal och uttryckte att vårdgivaren inte 

skulle vara stressad. Känslan av att bli förstådd och lyssnad på med hänsyn till egenvård 

framkom som viktigt. De äldre personerna upplevde en känsla av att känna sig själv och 

sina symtom bäst och önskade att vårdpersonalen tog hänsyn till detta. Studien av 

Nygårdh et al. (2011) beskriver att personer kände sig bekräftade när de fick vara 

“huvudpersonen” i mötet med personalen i en lugn miljö. Då upplevde de att det fanns 

tid avsatt för samtal och att de blev behandlade med respekt. Deltagarna menade även 

att bristande dialog kunde leda till svårigheter att förstå allvaret i sin sjukdom. 

Det fanns en önskan om att sjuksköterskan (Turpin et al., 2012) skulle avsätta tid och 

lyssna på den äldre personen och komma ihåg det som sades. 

 

Det hände att de äldre personerna fick uppfattning om tidsbrist (Mirzaei, Aspin, Essue, 

Jeon, Dugdale, Usherwood, & Leeder, 2013; Turpin et al., 2012), de undvek då ibland 
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att ställa frågor till vårdpersonalen. Personerna i studien av Mirzaei et al. (2013) 

beskriver att tidsbristen uppkom som en bidragande orsak till dålig kommunikation och 

information och detta ledde i många fall till att de upplevde dubbla och motsägelsefulla 

budskap. Många av deltagarna i studien av Heinrich et al. (2011) påtalade att frågor 

ibland lämnades obesvarade efter besöket på grund av tidsbrist. Det gav en känsla av att 

vårdpersonalen var stressad och detta gjorde att de äldre personerna inte alltid tog till sig 

den information som gavs. Deltagarna upplevde ibland att sjuksköterskan hade bråttom 

när information gavs. Det förekom att sjuksköterskan i mötet med den äldre personen 

blev avbruten och lämnade rummet för att därefter inte komma tillbaka. De äldre 

personerna i studien av Robben et al. (2012) framhöll att de uppskattade när 

vårdpersonalen tog sig tid för dem, behandlade dem med respekt och lyssnade på dem. 

De förklarade att det fanns behov av utökad tid vid exempelvis ett läkarbesök på grund 

av orsaker som nedsatt hörsel, fysiska eller kognitiva försämringar. Att personalen tog 

sig tid framkom även i studien av Turpin et al. (2012). En person uttryckte att om 

sjuksköterskan tog sig tid att förklara saker kunde detta i sin tur leda till en positiv 

relation dem emellan.  

 

Betydelsen av tillit  

”She just made me feel really, really comfortable. You know, she talked about her 

family, my family, things like that put you on ease”, 

 

(Mahomed, St John & Pattersson, 2012, s. 2544). 

 

Tillit och förtroende till vårdgivaren (Salt et al., 2012) kunde skapas om 

kommunikationen var effektiv och hade god kvalitet. God kommunikation visade sig 

också minska rädsla. Många personer tyckte att ögonkontakt skapade en vårdande och 

förtroendeingivande känsla. Deltagarna ansåg att tillit skapades genom att vårdgivaren 

var ärlig och hade en trevlig attityd och verkligen verkade bry sig. Icke-verbal 

kommunikation var också viktig, att röra vid en hand eller axel förklarades ge en känsla 

av omtanke. Det som personerna i studien av Mahomed et al. (2012) tyckte skapade 

tillit vid kommunikation var när sjuksköterskan var vänlig och öppen och gärna 

berättade lite om sig själv.  

 

Högre tillfredsställelse upplevdes (Gilbert & Hayes, 2009) då sjuksköterskan vid 

diskussion av äldre personers problem använde sig av icke-verbal kommunikation. 

Detta resulterade i större tillit och mottaglighet, vilket i sin tur medförde att personerna 

hade avsikt att följa de rekommendationer som gavs. Personerna i studien av Turpin et 

al. (2012) nämnde att känslan av att känna tillit var betydande för att uppleva 

välbefinnande.  

 

Flera studier visade att de äldre personerna tyckte det var betydelsefullt med kontinuitet 

i mötet med vårdpersonal och att detta skapade tillit (Mahomed et al., 2012; Bayliss et 

al., 2008; Turpin et al., 2012; Robben, et al., 2012; Nygårdh et al., 2011).  

Enligt de äldre personerna i studien av Robben et al. (2012) var kontinuitet en 

förutsättning för att skapa en relation med tillit och detta ansågs som nödvändigt för att 

kunna ta del av information som gavs. Deltagarna i studien Mahomed et al. (2012) 

beskrev att kontinuitet av samma vårdgivare gav möjlighet för att en relation med tillit 

kunde skapas. Vissa personer behövde endast ett eller två möten för att känna 

förtroende, medan andra behövde flera tillfällen. En personlig relation gav möjlighet till 



 

 

10 

 

att vårdgivaren skulle kunna följa förbättring eller försämring av personens sjukdom. 

Även studien av Nygårdh et al. (2011) visade att en regelbunden dialog med samma 

personal skapade tillit. Att personalen fanns tillgänglig gjorde att personerna kände att 

de blev tagna på allvar. De kunde få svar på sina frågor och ha tillgång till kunskap och 

information om sin sjukdom vilket gav trygghet. I studien av Bayliss et al. (2008) 

framkom att de äldre personerna uppskattade när deras vårdgivare kontaktade dem för 

att påminna om uppföljning av deras sjukdom. Deltagarna i studien uttryckte att de 

gärna väntade längre på bokat besök om det var möjligt att få träffa samma personal. 

Kontinuitet gav möjlighet till en god relation (Turpin et al., 2012) som var personlig. De 

äldre personerna tyckte att det var betydelsefullt att kunna samtala och skratta och att 

kunna tala om sin och vårdgivarens familj. 

 

Bristande tillit kunde uppstå (Mirzaei et al., 2013) då de äldre personerna upplevde att 

de fick kämpa för att förstå relevansen och hur de skulle använda den information och 

de råd de fick om sin sjukdomssituation.  

 

Betydelsen av medkänsla  

”Well if she keeps knocking you, you’re not going back are you? Like if she gives you 

encouragement well you’ll do what she wants.” 

 

(Mahomed, St John & Pattersson, 2012, s. 2544).   

 

Hur medkänsla uppfattades i relationen mellan sjuksköterska och äldre personer med 

kronisk sjukdom framkom i studien av van der Cingel (2011). Uppmärksamhet 

framstod som en av de viktigaste komponenterna för att skapa medkänsla. Enligt 

personerna i studien var det viktigt att sjuksköterskan visade intresse för vad som var 

betydelsefullt. De äldre personerna med kronisk sjukdom (Turpin et al., 2011) ville inte 

bara känna sig som exempelvis ett sår utan som en människa. En personlig kontakt med 

vårdgivare genererade möjlighet till en god relation. Flera deltagare i studien beskrev en 

frustration över att sjuksköterskan inte alltid förstod deras situation om hur det är att 

leva med en kronisk sjukdom. Ibland kände de att sjuksköterskan ansåg att de var 

hopplösa fall som inte skulle bli bättre i sin sjukdom. 

 

Medkänsla behövde inte visas verbalt (van der Cingel, 2011) utan kunde även vara en 

gest eller beröring. Att närma sig varandra var ett måste för att uppleva medkänsla. En 

sådan kontakt tvingade sjuksköterskan att agera oavsett om det var verbalt eller icke-

verbalt. Handlingen kunde vara ögonkontakt, att man aktivt drog fram en stol eller att 

man visade att man drog ner på tempot. I studien framgick även att man i arbetet som 

sjuksköterska var tvungen att medvetet visa att man ville ha kontakt. Detta gjorde att 

den äldre personen delade med sig av sin historia och förutsättning fanns därmed att 

etablera en fortsatt god relation. 

 

Äldre personer upplevde det viktigt att bli bemötta på ett vänligt sätt (Nygårdh et al., 

2011; Heinrich et al., 2011). Personkemi och humor ansågs viktigt för att kunna etablera 

en personlig relation på lika villkor. I studien av Nygårdh et al., (2011) tyckte de äldre 

personerna att det kändes bra när personalen var lugn och inte stressad. Beteendet som 

personalen hade påverkade således mötet. Studien av Salt et al. (2012) visade att 

egenskaper hos vårdgivaren som gav förutsättningar för att skapa en god 
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kommunikation var vänlighet, att de var lätta att tala med och omtänksamma. Det var 

betydelsefullt att vårdgivare visade respekt och medkänsla. Att bli respekterad och 

bemött med vänlighet framkom även i studierna av Robben et al. (2012) och Mahomed 

et al. (2012). Studien av Bayliss et al. (2008) visade också att ett vårdande 

förhållningssätt hos personalen framstod som viktigt för den äldre personen. Denna 

egenskap kunde vara avgörande i valet av vårdpersonal. De äldre personerna med 

kronisk sjukdom ville ha en varsam kommunikation när det handlade om livsstilsfrågor 

(Mahomed et al. 2012). Genom att få detta stöd kunde de behålla lust och inspiration till 

att sköta sin hälsa.  

 

Deltagarna i studien av van der Cingel (2011) beskrev vikten av att sjuksköterskan gav 

stöd eller hjälpte till i det vardagliga livet. Sjuksköterskan fungerade ibland som en 

förmedlande länk till andra personalgrupper då kommunikationen brast. Enligt Turpin et 

al. (2012) uppskattade de äldre personerna när en känsla av samhörighet infann sig. 

Denna känsla infann sig exempelvis när sjuksköterskan delade med sig av sina egna 

erfarenheter och personliga upplevelser. De uttryckte även ett önskemål om att känna 

sig som en vän med sjuksköterskan och att de ville bli sedda som en person och inte 

som en patient. De äldre personerna med kronisk sjukdom (van der Cingel, 2011) 

uppskattade sjuksköterskans engagemang. De lade stor vikt vid att hon/han kom ihåg 

dem och deras känslor och visade intresse för dem. En känsla av omhändertagande 

uppstod (Salt et al., 2012) när vårdgivaren kom ihåg detaljer om deras behandling men 

även när vårdgivaren visade att de kom ihåg personliga egenskaper sedan tidigare 

möten. De äldre personerna med kronisk sjukdom (Turpin et al., 2012) uttryckte vikten 

av att vara öppen och ärlig med vad som pågick i livet. Det framkom att deltagarna 

tyckte det var viktigt att ha ett ömsesidigt samspel i relationen, vilket innefattade att 

man respekterade varandras åsikter och idéer.  

 

Betydelsen av delaktighet   

”I think it’s interesting to know as much as I can about my illness. I mean, the more you 

know about it, the more chance you’ve got to influence how it goes – and you’re 

prepared in quite another way for what might happen. That’s more or less how I see it”. 

                                                                     

                 (Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 2011, s. 901). 

 

Delaktighet upplevdes då den äldre personen (Nygårdh et al., 2011) fick information 

och undervisning och på så vis tog del av sin sjukdomssituation. Personalen diskuterade 

tillsammans med den äldre personen om olika beslut som skulle tas, medicinska frågor, 

livsstilsfrågor med mera. Mirzaei et al. (2013) och Bayliss et al. (2008) beskriver att den 

äldre personen ansåg det viktigt att vara aktivt involverad i sin behandling. Den äldre 

personen hade önskemål (Mirzaei et al., 2013) om att vara delaktig genom att själv ge 

förslag på hur problem kunde lösas. De uttryckte även ett behov av att vara aktivt 

involverad i sin behandlingsplan. Deltagarna i studien av Bayliss et al. (2008) uttryckte 

önskemål om att ha en fast vårdkontakt som kunde koordinera omvårdnaden och ge 

förutsättningar för att en mer individualiserad vårdplan utformades. En fast vårdkontakt 

skulle även fungera som en förbindelse mellan vårdinstanser för att hjälpa den äldre att 

prioritera sina behov. För att lättare ta till sig information (Mirzaei et al., 2013) 

uttrycktes önskemål om att delta interaktivt i praktiska övningar, exempelvis genom att 

medverka på inköpsrundor eller matlagningskurser. En önskan om delaktighet framkom 
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även i studien av Mahomed et al. (2012). De äldre personerna ville få möjlighet att 

arbeta tillsammans med sjuksköterskan och på så vis få råd, uppmuntran och stöd. De 

ville inte att sjuksköterskan skulle vara diktatorisk utan ville bli respekterade som 

individer och vara fria att fatta egna beslut om sitt sjukdomstillstånd. Personer i studien 

av Nygårdh et al. (2011) ansåg att personalen kunde rekommendera och berätta om 

vilka möjligheter som fanns men det var viktigt att personen kände att den hade ett eget 

val. I studien av Gilbert et al. (2009) upplevde de flesta personerna att sjuksköterskan 

var pålitlig och trovärdig. De var nöjda med sina besök och inställningen var att följa de 

råd som gavs. 

 

Det som kunde hindra delaktigheten (Nygårdh et al., 2011) var tidsbrist, nonchalans och 

brist på engagemang och empati hos personalen. Bristande dialog kunde också ge 

begränsningar till delaktighet exempelvis om en person hade svårt att förstå 

komplicerad medicinsk information med ett språk av medicinska termer (Nygårdh et al., 

2011; Salt et al., 2012; Mirzaei et al., 2013; Heinrich et al., 2011; Gilbert et al., 2009). 

Enligt Mirzaei et al. (2013) kände flertalet av de äldre personerna oro över 

trovärdigheten och användbarheten av informationen som de tog emot från 

vårdpersonalen. Många av deltagarna i studien hade svårighet att förstå innehållet i 

materialet och råden de fick. Detta i sin tur ledde ofta till att de inte följde de råd som 

gavs. I studien av Salt et al. (2012) föredrog deltagarna både skriftlig och muntlig 

information som gavs på ett direkt och ärligt sätt. Medicinska termer ansågs som ett 

hinder och deltagarna önskade få information på ett vardagligt språk. Att vara multisjuk 

(Bayliss et al., 2008) ökar svårigheten vid utfärdande av vårdplaner och ett behov av 

kompletterande, gärna skriftlig information framkom i studien. Deltagare i studien av 

Heinrich et al. (2011) beskrev att svårigheter med att uppfatta information ibland kunde 

bero på hörselnedsättning. En deltagare uttryckte att han inte ville använda 

hörselhjälpmedel och att han därför inte visste vad läkaren eller sjuksköterskan hade 

sagt till honom. Det framkom också i studien att vissa äldre personer med kronisk 

sjukdom även led av depression och att de inte alltid orkade ta till sig information. 

 

I studien av Mirzaei et el. (2013) framkom ett behov av delaktighet. 

Informationsmaterial skulle vara tillgängligt via nätet, så kallat ”online-material” som 

även kunde vara tillgängligt för anhöriga. De äldre personerna med kronisk sjukdom 

uttryckte ibland att de hade problem att sköta sin egenvård och att de önskade mer stöd 

från sin vårdgivare för att kunna hantera detta bättre. Vikten av god kommunikation 

med vårdgivaren om vilka planer som fanns med behandlingen framkom i studien av 

Bayliss et al. (2008). Deltagarna var villiga att prova det mesta som rekommenderades 

men det fanns ett behov av att komplettera kommunikationen med skriftlig information. 

Behovet av skriftlig information framkom även i studien av Heinrich et al. (2011). Det 

visade sig att personalen både använde sig av handskrivna papper och av förtryckta 

informationsblad med god effekt. Studiedeltagarnas informationsbehov (Robben et al., 

2012) varierade särskilt gällande vilken mängd och vilket innehåll som behövdes. En 

del av de äldre personerna föredrog en begränsning av den generella informationen. 

Orsaker till detta var att de kände att det skulle bli för svårt att förstå om de fick för 

mycket information. Andra deltagare önskade en utökad och detaljerad information. I 

studien av Gilbert et al. (2009) kommunicerade sjuksköterskan effektivt med äldre 

personer då det handlade om att ge och ta medicinsk information, däremot var 

kommunikationen mindre effektiv då det gällde livsstilsförändringar.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Databassökningar som gav artiklar till resultatet genomfördes i databaserna Cinahl och 

PubMed. Dessa databaser ansågs relevanta att använda då de innehåller 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Databasen Cinahl är en 

omvårdnadsdatabas och det är lämpligt att börja den systematiska sökningen där. 

PubMed som är mer medicinskt inriktad användes också. Genom att kombinera dessa 

två databaser kunde en högre trovärdighet uppnås (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökord valdes utifrån syfte och problemformulering (Friberg, 2012). Sökorden var från 

början communication, chronic disease patient och nurse-patient relations. Nyckelord 

som framstod i vetenskapliga artiklar under sökningens gång var: frail elderly, aged, 

chronic illness, nurse practitioners, och professionals. För att få fram att det var 

upplevelser som söktes användes sökorden perceptions, perspective och experience som 

fritext. Det gjordes även försök att i sökningen få fram artiklar i öppenvård och inte 

slutenvård. Sökord för detta var home care services, community health, home health 

care och primary health care. Vid sökning utan ovanstående sökord valdes artiklar från 

slutenvård manuellt bort. Artiklarna som valdes var skrivna på engelska vilket kan ses 

som en styrka eftersom de flesta vetenskapliga tidskrifter endast publicerar artiklar 

skrivna på engelska. Vid översättning finns en risk för feltolkning av ord och begrepp 

vilket kan påverka litteraturstudien negativt. För att minimera risken för misstolkningar 

på grund av det engelska språket lästes artiklarna först enskilt och diskuterades sedan 

tillsammans. En del engelska uttryck kan förlora sin innebörd vid en översättning till 

svenska. I någon artikel används ordet ”general practice” och ”out clinic”, vilket har 

tolkats och översatts som klinik eller en mottagning inom öppenvården, därför valdes de 

att inkluderas.  

 

När artikelns titel svarade mot litteraturstudiens syfte och problemformulering lästes 

abstrakt. Detta kan ses som en svaghet eftersom artiklar som inte hade en titel som 

passade till syftet kan ha blivit bortvalda. Enligt Friberg (2012) är en vetenskaplig 

artikels titel till stor hjälp för att avgöra studiens innehåll. 

 

Vid databassökningen inkluderades vetenskapliga artiklar som handlade om äldre 

personer med kronisk sjukdom inom primärvård eller hemsjukvård. Primärvård och 

hemsjukvård benämns i denna litteraturstudie som ”öppenvård”. Det var den äldre 

personens upplevelse av kommunikationen som eftersöktes. WHO:s definition på äldre 

valdes, därför inkluderades studier med personer över 65 år. Eftersom människor lever 

längre i dag med kronisk sjukdom blir åldersspannet stort. En svaghet för studien kan 

vara att folkhälsan kan se olika ut i andra länder och att personer inte lever lika länge 

som i Sverige. En del studier hade blandade åldrar, vilket kan ses som en svaghet för 

resultatet. En artikel valdes att inkluderas trots att medelåldern låg under 65 år, detta 

eftersom den svarade väl på syftet och tillförde kunskap till litteraturstudien. Olika 

benämningar för personerna i de vetenskapliga artiklarna förekommer, exempelvis 

patienter med kronisk sjukdom och sköra äldre personer. Valet gjordes att i resultatet 

använda begreppet äldre personer eller deltagare istället för patient. Detta för att belysa 

vikten av att man ser till personen som en enskild individ och inte som en diagnos eller 

sjukdom. Travelbee (1971) anser att människor inte ska generaliseras. Begrepp som 

patient bör undvikas eftersom det suddar ut individuella särdrag. Kategoriserande 

begrepp kan förvandla människor som får dessa ”etiketter” på sig som stereotyper. 
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Begreppet patient kan på så vis bli styrande och ta överhand över individens unika 

egenskaper.  

 

Arbetet inom öppenvård är ett teamarbete med många olika yrkeskategorier 

involverade. Vissa studier skriver om ”professionals” och ”caregivers”. De begreppen 

kan innefatta både sjuksköterska och läkare, vilket kan tolkas som en svaghet eftersom 

det inte enbart är upplevelsen av kommunikationen med professionen sjuksköterska som 

presenteras i resultatet. Upplevelsen under datainsamlingen var att det verkar finnas mer 

forskning om kommunikationen mellan läkare och den äldre personen trots att det 

tydligt framkommer att sjuksköterskan fyller en viktig funktion i mötet i öppenvården. 

Artiklar med enbart professionen läkare exkluderades, likaså de artiklar som beskrev 

sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen. Artiklar om vård i livets slutskede 

exkluderades då detta ställer andra krav på kommunikationen. Vårdpersonal inom 

primärvård och hemsjukvård möter äldre personer som har olika kroniska sjukdomar. 

Några av de valda artiklarna belyser kommunikationen med personer med en specifik 

diagnos. Uppfattningen är att upplevelsen av kommunikation kan se liknande ut oavsett 

diagnos, därför valdes de att inkluderas i litteraturstudien.   

 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) ska en litteraturstudie fokusera på aktuell 

forskning inom det valda området. Forskning går framåt och därför är nyare 

vetenskapliga artiklar att föredra. Artiklar publicerade innan år 2008 i Cinahl 

exkluderades och artiklar som var äldre än 5 år i PubMed valdes bort. Detta kan påverka 

trovärdigheten både positivt och negativt. Genom att äldre artiklar exkluderades kan 

resultat som svarade mot aktuellt syfte ha missats vilket kan anses ha en negativ 

inverkan på trovärdigheten. 

Artiklarna i urval 2 har varierande ursprungsländer såsom Sverige, Holland, Australien, 

USA och Canada. Enligt Henricson (2012) kan det vara motiverat att reflektera över om 

en forskningsstudies resultat i ett land är applicerbart till ett annat. Hur öppenvården är 

organiserad kan se olika ut i andra länder. Detta kan vara en svaghet i litteraturstudien. 

Artiklarna kom från länder med levnadsförhållanden som kan antas likna de som finns i 

Sverige och resultatet kan då överföras till svensk sjukvård.  

 

Trovärdigheten för värderingen och granskningen av den vetenskapliga kvaliteten med 

bedömningsmallen (Forsberg & Wengström, 2013) kan ifrågasättas, eftersom det inte 

finns garantier för att en artikel får samma vetenskapliga bedömning. Innehållet kan 

missuppfattas eller förbises beroende på vem som gör granskningen. Detta kan ses som 

en svaghet i litteraturstudien. Nio av resultatartiklarna ansågs ha hög kvalitet och en av 

artiklarna måttlig kvalitet, samtliga artiklars syfte och resultat var relevant för studiens 

syfte. Detta stärker den vetenskapliga trovärdigheten. Nio av artiklarna hade en 

kvalitativ ansats, dessa avser att tolka, skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av världen. En kvantitativ artikel valdes att ta med, dess ansats 

strävar efter att ordna, klassificera, se samband, förutsäga och förklara. Resultatet 

presenteras ofta i diagram eller figurer (Forsberg & Wengström, 2013). Den kvantitativa 

artikeln var svårtolkad och hade kanske bidragit mer till litteraturstudien om den var 

kvalitativ eftersom syftet var att belysa upplevelsen av kommunikation. Enligt Friberg 

(2012) bidrar kvalitativa studier till en ökad förståelse för patientens upplevelser.  

En av artiklarna (van der Cingel, 2011) inkluderades trots att den har en ensam 

författare, vilket enligt Henricson & Wallengren (2012) kan vara en svaghet för studien. 

Det framgår i vald artikel att författaren valde att diskutera sina fynd med de tre 

sjuksköterskestudenterna som utförde intervjuerna, vilket tolkas som en styrka. I 
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artikeln förs även en diskussion kring det faktum att det var sjuksköterskestudenter som 

utförde intervjuerna. Svagheten kan ligga i att sjuksköterskestudenter inte har erfarenhet 

av intervjuer och intervjuteknik. Fördelen med att välja studenter till studien är det 

faktum att de är studenter och vågar ställa frågor utan blyghet och rädsla för att blotta 

sig själv och sitt självförtroende. Författarens reflektion över att det kan vara en svaghet 

att välja sjuksköterskestudenter att utföra intervjuerna ökar studiens trovärdighet. 

 

Bortfall redovisas endast i två av de tio artiklarna, vilket kan anses som en svaghet. För 

att ytterligare öka det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2013) av en 

litteraturstudie bör studier väljas som fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden gjorts. Det framkom i samtliga studier att deltagarna 

gett sitt medgivande till att medverka i den aktuella forskningsstudien. Det kan anses 

som en svaghet att det i en av artiklarna inte klart framkommer att tillstånd finns från 

etisk kommitté. Det etiska tillståndet kan se olika ut i andra länder eftersom alla inte har 

lagstiftning som i Sverige för att tydliggöra detta. 

Resultatartiklarnas urval utgjordes av både kvinnor och män. I fem av artiklarna var det 

övervägande kvinnor i urvalsgruppen. Förklaringen till detta skulle kunna vara att 

kvinnor lever längre än män (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet i dessa artiklar ansågs 

inte skilja sig från övriga och valdes att inkluderas. 

 

Litteraturstudien är inspirerad av flera års erfarenhet inom vård och omsorg av äldre 

personer med kronisk sjukdom. Funderingar har ofta förekommit kring samspelet i 

vårdrelationen och hur patienter upplever kommunikation. Erfarenhet och förförståelse 

(Henricsson, 2012) kan vara både en styrka och en svaghet för litteraturstudien. Styrkan 

kan vara att erfarenhet finns om att kommunikation inte alltid är enkelt, vilket medförde 

att valet togs att belysa detta. Svagheten kan vara svårigheten med att vara objektiv och 

öppensinnad för nya intryck eftersom förförståelse finns.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa upplevelsen av kommunikation för den äldre personen med kronisk 

sjukdom i mötet med sjuksköterskan i öppenvården. I litteraturstudiens resultat 

framkom fyra teman som visade sig ha betydelse för upplevelsen av kommunikation hos 

den äldre personen med kronisk sjukdom; betydelsen av tid, betydelsen av tillit, 

betydelsen av medkänsla och betydelsen av delaktighet.  

 

Betydelsen av att få tid avsatt för samtal och att personalen lyssnar aktivt på de äldre 

personerna framstod i flertalet studier (Salt et al., 2012; Mahomed et al., 2012; Bayliss 

et al., 2008; Heinrich et al., 2011; Nygårdh et al., 2011; Turpin et al., 2012; Van der 

Cingel, 2011). De äldre personerna vill att vårdgivaren ska lyssna till deras oro och 

symtom och även tro på dem. I bakgrunden framkommer enligt flertalet studier 

(Eriksson et al., 2008; Ekdahl et al., 2010; Holmberg et al., 2012; Haskard et al., 2009) 

ett behov av att vårdpersonal behöver mer tid avsatt för att skapa en god relation med 

patienten. Tid behövs således för att en effektiv kommunikation ska kunna skapas, 

patienten påverkas positivt och får bättre förmåga att följa de rekommendationer som 

ges. Många av deltagarna i studien av Heinrich et al. (2011) påtalar att frågor ibland 

lämnas obesvarade efter besöket på grund av tidsbrist. De äldre personerna i studien av 

Robben et al. (2012) berättar också om vikten av att få gott om tid och att bli ”lyssnad 

på” vilket gör att de upplever att de blir behandlade med respekt. De förklarar att det 
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finns behov av utökad tid vid exempelvis ett läkarbesök på grund av orsaker som 

nedsatt hörsel och fysiska eller kognitiva försämringar. Enligt Travelbee (1971) är det 

viktigt att sjuksköterskan har en förmåga att se patienten som en unik individ för att 

kunna ta emot viktig information som förmedlas via tal och kroppsspråk, förutsättningar 

finns då för att skapa god och säker omvårdnad. I Socialtjänstens omsorg om äldre 

personer (SOSFS, 2012:3) står det att arbetet ska organiseras så att personalen får 

tillräckligt med tid att lyssna och samtala i omvårdnaden.  

Nästan alla landsting arbetar med fast vårdkontakt i primärvården vilket finns reglerat i 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den generella bilden är att relativt få vårdenheter 

har en särskild organisation såsom äldreteam eller äldremottagning (Socialstyrelsen, 

2013). Sjuksköterskans roll i vården av personer med långvariga sjukdomar är viktig. 

Det behöver inte vara en läkare som är en fast vårdkontakt, det kan även vara en 

sjuksköterska. I öppenvården kan detta innebära en utmaning för sjuksköterskan då det 

ofta råder tids- och resursbrist. För att få en god kvalitet i vården med äldre personer 

med kronisk sjukdom måste det finnas tillräckligt mycket personal samtidigt som det är 

av stor vikt att ha tillgång till rätt kompetens och möjlighet till fortbildning. Tiden som 

avsätts för att samtala, lyssna och återkoppla kan medföra att onödiga missförstånd 

undviks och att den äldre personen känner sig betydelsefull och ”lyssnad på”.  

 

Tillit för den äldre personen innebär att vårdgivaren är ärlig och verkar bry sig (Salt et 

al., 2012; Gilbert et al., 2009). Enligt Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för 

omvårdnad kan en känsla av tillit växa fram genom vårdarens öppenhet, engagemang, 

förtroende och pålitlighet. Om kommunikationen har god kvalitet (Eide & Eide, 2006) 

resulterar detta i att personen känner förtroende och tillit till vårdgivaren, god 

kommunikation visar sig också kunna minska rädsla. Många personer tycker att 

ögonkontakt skapar en vårdande och förtroendeingivande känsla. Icke-verbal 

kommunikation är enligt Eide & Eide (2006) ofta tydligare och starkare än många ord. 

Det framkommer i studien av Mirzaei et al. (2013) att deltagarna uttrycker oro över 

trovärdigheten och användbarheten av informationen som de tar emot från 

vårdpersonalen. Detta leder i sin tur ofta till att personen inte följer de råd som ges. I 

motsats till detta visar studien av Gilbert et al. (2009) att de flesta personer anser att 

deras sjuksköterska är förtroendeingivande och att de är mycket nöjda med sina besök 

och att de avser att fullfölja sjuksköterskans rekommendationer. Detta är positivt med 

tanke på det växande antalet äldre personer som sannolikt kommer att tas om hand av 

sjuksköterskor i en allt mer komplex öppenvård framöver. Eriksson et al. (2008) och 

Ekdahl et al. (2010) beskriver att kontinuitet av vårdpersonal är en förutsättning för att 

god och respektfull kommunikation med tillit ska kunna skapas i det vårdande mötet. En 

studie av Burgess, Cowie & Gulliford (2012) visar att det finns ett nära samband mellan 

tillgång till kontinuitet av vårdpersonal och vårdkvalitet. Studien visar att om optimal 

kontinuitet i vården säkerställs möjliggör det en säkrare vård för patienter. Flertalet 

studier i resultatet visar också att kontinuitet av vårdpersonal är en förutsättning för att 

skapa tillit i relationen (Mahomed et al., 2012; Bayliss et al., 2008; Turpin et al., 2012; 

Robben, et al., 2012; Nygårdh et al., 2011). Personalen ska enligt värdegrunden i 

Socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) uppmärksamma sådant som skapar 

oro eller ovisshet hos den äldre personen och komma överens med honom eller henne 

om vad som ska göras för att han eller hon ska känna sig trygg. Att personalen finns 

tillgänglig (Bayliss et al., 2008) gör att den äldre personen med kronisk sjukdom känner 

att den blir tagen på allvar. Även Svensk Sjuksköterskeförening (2013) beskriver att 

man inom vård och omsorg bör eftersträva god kontinuitet. Sjuksköterskan som arbetar 

i öppenvården är ofta en gäst i den äldre personens hem samtidigt som omvårdnad ska 
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utföras. Det är av stor vikt att det sker på sådant sätt att den äldre känner tillit och 

förtroende. Kontinuitet av vårdpersonal med en kommunikation som främjar en relation 

gör att tillit kan skapas och den äldre personen kan känna sig trygg.   

 

För att känna medkänsla (van der Cingel, 2011) måste människor närma sig varandra. 

Uppmärksamhet behöver inte visas verbalt utan kan även vara en gest eller beröring. En 

sådan kontakt tvingar sjuksköterskan att agera oavsett om det är verbalt eller icke-

verbalt. Enligt Travelbee (1971) kan kommunikation ses som ett samspel mellan 

sjuksköterska och patient, som förmedlar känslor och tankar. Via kommunikation kan 

sjuksköterskan förstå patienten och bemöta behov för att bemästra sjukdom, lidande och 

ensamhet. Kommunikation kan även bidra till att patienten kan klara sin sjukdom bättre 

och känna att livet är meningsfullt. Travelbee ser patienten som en unik individ som ska 

bemötas därefter, förutsättningar finns då för att få förståelse för patientens upplevelser.  

Deltagarna i studien av Turpin et al. (2011) känner ibland att sjuksköterskan anser att de 

är ett hopplöst fall som inte kommer bli bättre i sin sjukdom. Enligt WHO (2002) ska 

alla äldre inklusive de som är sjuka eller funktionshindrade ha en bibehållen autonomi 

och god livskvalitet. Studien av Salt et al. (2012) visar att egenskaper hos vårdgivaren 

som skapade en god kommunikation med deltagarna beskrivs som vänliga, vårdande, 

lätta att tala med, att de är omtänksamma samt visar respekt och empati. Flera studier 

visar att det är viktigt för patienterna att bli bemötta på ett vänligt sätt (Nygårdh et al. 

2011; Heinrich et al. 2011; Robben et al. 2012; Mahomed et al. 2012; Bayliss et al. 

2008). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt. Detta stämmer väl överens med Travelbees (1971) teori som menar 

att kommunikationen når sitt syfte om sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose 

patientens behov. Det kan skapas ett band mellan den äldre personen och sjuksköterska 

om de delar på känslor (van der Cingel, 2011). När sjuksköterskan berörs av patientens 

lidande och förlust visar hon att deras kommunikation inte är en envägskommunikation. 

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens 

omsorg om äldre beskrivs att det är viktigt att personalen är lyhörd och empatisk i mötet 

med den äldre personen. Relationen med vårdpersonalen innebär ett stort stöd för 

personer med kronisk sjukdom (Thorn et al., 2004). Ansvaret för en god 

kommunikation enligt Fossum (2013) ligger hos vårdpersonalen. Studien av Burgess et 

al. (2012) visar att personal i öppenvården behöver mer utbildning i 

kommunikationsteknik. Det är därför av stor betydelse att sjuksköterskan utvecklar sin 

förmåga att kommunicera med den äldre personen med kronisk sjukdom. En ökad 

kunskap om kommunikation kan bidra till att den äldre personen känner sig 

uppmärksammad, respekterad och därmed får en upplevelse av medkänsla. 

 

Att få vara med och bestämma (Berglund & Wijk, 2012) över sin vård och omsorg 

uppfattas av de flesta äldre som betydelsefullt. Delaktighet framkommer som en viktig 

komponent i samspelet mellan äldre personer och vårdpersonal (Mirzaei et al. 2011; 

Bayliss et al., 2008; Mahomed et al., 2012). Äldre personer med kronisk sjukdom vill 

vara delaktiga (Penny et al., 2007; Ekdahl et al., 2010) och kunna arbeta tillsammans 

med sjuksköterskan och på så vis få råd, uppmuntran och stöd. Enligt studien av 

Mahomed et al. (2012) vill inte de äldre personerna att sjuksköterskan ska vara 

diktatorisk, de vill bli respekterade som individer och vara fria att fatta egna beslut om 

sitt sjukdomstillstånd. 
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Åldrandet kan innebära att gå från att vara självständig, (Birkeland & Natvig, 2009) till 

att blir mer beroende av andra människor. Att vara beroende av andra kan ses som en 

begränsning i åldrandet. Enligt Ekdahl et al. (2010) behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal vara medvetna om sin maktposition och minska risken för att de äldre 

personerna ska känna sig som en börda. Delaktiga, välinformerade och trygga äldre 

personer med kronisk sjukdom har bättre möjlighet att följa de råd som ges. I en 

omvårdnadssituation (Nygren & Lundman, 2009) kan detta innebära att den äldre 

personen får göra sina egna val. Att uppmärksamma och stödja de inre resurserna 

innebär att sjuksköterskan i omvårdnaden kan hjälpa äldre personer att möta svårigheter 

och främja välbefinnande. Svensk Sjuksköterskeförening (2008) beskriver vikten av att 

hälsofrämjande insatser av omvårdnad sker med delaktighet och jämlikhet i mötet. Att 

få vara aktivt involverad i sin behandling framkommer även som betydelsefullt i studier 

av Mirzaei et al. (2011) och Bayliss et al. (2008) där patienter uttrycker önskemål om att 

vara delaktiga genom att själva ge förslag på hur problem kan övervinnas. De äldre 

personerna i studien av Nygårdh et al. (2011) framhåller att det är viktigt att kunna göra 

egna val genom att få rekommendation och information om vilka möjligheter som finns.  

Bristande delaktighet beror ibland på tidsbrist (Nygårdh et al., 2011; Mirzaei et al., 

2013; Turpin et al., 2012; Heinrich et al., 2011). Det händer att deltagarna upplever att 

sjuksköterskan har bråttom när information ges (Heinrich et al. 2011). De påtalar att 

frågor ibland lämnas obesvarade efter besöket. Detta ger en känsla av att vårdpersonalen 

är stressad. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2012:3) bör personalen ha ett 

förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och 

önskemål. Det är viktigt att ge patienter adekvat information om hälsotillstånd, 

behandling och omvårdnad. Vidare bör patienter engageras i besluten kring vård och 

behandling på den nivå av delaktighet som patienten själv väljer. Misslyckande i 

kommunikation kan vara negativt för omvårdnaden (Burgess et al., 2012). Bristande 

tillgänglighet, samordning av vård eller kontinuitet av personal kan leda till fel i 

kommunikation och informationsöverföring. När fel och brister uppstår i vården kan 

god kommunikation ha en positiv effekt och på så vis lindra konsekvenserna.  

Möjligheten till delaktighet och självbestämmande är viktigt för att kunna erbjuda en 

god omvårdnad. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskaper om att informera 

om vård och livsstil. En ökad förståelse och en känsla av samspel med den äldre 

personen främjar möjligheter att leva med kronisk sjukdom bättre.  

 

Konklusion  

Litteraturstudiens resultat visar att kommunikation för den äldre personen med kronisk 

sjukdom handlar om ett samspel med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Ett 

samspel då vårdpersonalen avsätter tid för samtal och lyssnar aktivt utan att förmedla 

stress vid mötet. Den äldre personen önskar bli bemött med vänlighet, respekt och 

medkänsla. De vill känna delaktighet i sin behandling genom att få arbeta tillsammans 

med sjuksköterskan och på så vis få råd, uppmuntran och stöd. Med rätt information och 

delaktighet i den medicinska behandlingen och omvårdnaden upplevs en ökad trygghet. 

Kontinuitet uppskattas av den äldre personen, det är betydelsefullt att få träffa samma 

vårdgivare i mötet med vården. När kommunikationen har hög kvalitet resulterar detta i 

en känsla av tillit och förtroende. Delaktiga, välinformerade och trygga patienter har 

bättre möjlighet att följa de råd som ges. Detta möjliggör förutsättningar för att leva 

med och hantera sin kroniska sjukdom och åldrandet bättre.  
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Implikation  

Det är av stor vikt att fokusera på äldre personer med kronisk sjukdom och 

kommunikation i öppenvården eftersom denna grupp växer och allt fler väljer att vårdas 

hemma. Att vara äldre med kronisk sjukdom ställer högre krav på kommunikationen 

eftersom de är i beroendeställning och många även har kognitiv nedsättning. 

Begränsade ekonomiska ramar och nyfikenheten hos dagens pålästa människor kommer 

att ställa andra krav på öppenvården i framtiden. Nya kommunikationsformer såsom 

utökad användning av datorer, appar och mobiltelefoni kan öka tillgängligheten för 

personer som vårdas i hemmet.  

Framtida forskning behövs för att förbättra kommunikationen gällande 

livsstilsförändringar då detta ofta anses vara ett känsligt och svårt ämne att förmedla. 

Ytterligare forskning avseende äldre personers upplevelse av kommunikation i mötet 

med sjuksköterskan i öppenvården är önskvärt i framtiden. Det behövs för att 

möjliggöra en trygg och förtroendeingivande tillvaro för den äldre personen med 

kronisk sjukdom. Den äldre personen behöver ha tillgänglig vårdpersonal för att känna 

trygghet. De behöver även en fast vårdkontakt i öppenvården för att upprätthålla 

kontinuitet. Den fasta vårdkontakten kan bestå i en sjuksköterska eller läkare. 

Öppenvården bör se över sitt arbetssätt med den äldre personen och säkerställa att det 

finns god tillgång till geriatrisk kompetens för att kunna erbjuda anpassad 

kommunikation och därmed kunna ge god omvårdnad. Mer utbildning för 

sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor i öppenvården inom 

kommunikation kan ge möjlighet till ett bättre samspel med den äldre personen.   
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Tabell 2. Sökhistorik                                                                                           Bilaga A 

Datum Databas Sökord/ Limits Antal 

träffar 

Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

14.04.14 Cinahl Nurse-patient relations 

AND chronic disease 

patient 

2008-2014 Age 65+ 

English peer reviewed 

   5         2          1       1 

  

14.04.14 

 

Cinahl Communication AND 

nurse-patient relations 

AND chronic disease  

2008-2014 Age 65+ 

English peer reviewed 

    12          5       4 

 

      2 

 

14.04.14 Cinahl Nurse-patient relations 

AND chronic disease 

AND aged 

2008-2014 Age 65+  

English peer reviewed 

    30 

 

        10        6  

 

      4 

  

14.04.14 Cinahl Communication AND 

nurse-patient relations 

AND  nurse 

practitioners 

2008-2014 Age 65+ 

English peer reviewed 

     4          2       2 

 

      1 

   

 

 

14.04.15 PubMed Nurse-patient relations 

AND frail elderly 

5 år  

Age 65+ English 

    10 

 

        4       1 

 

      1 

  

 

14.04.15 PubMed Communication AND 

nurse-patient relations 

AND perceptions  

5 år Age 65+  

English, journal article 

     30          5        2         1 

     

     

 

14.04.15 PubMed Communication AND 

Primary health care 

AND chronic illness 

and professionals 

5 år Age 65+ 

English, journal article 

     18           4       2 

 

        1 

    

 

 

14.04.16 PubMed Communication AND 

chronic disease AND 

perspective 

5 år Age 65+  

English, journal article 

    29 

 

        2       2 

 

      1 

  

 

14.04.16 PubMed Nurse-patient relations 

AND chronic disease 

AND community health 

5 år Age 65+  

English, journal article 

    16          5       3 

 

      1 

   

14.04.14 Manuell 

artikel 

Bayliss, E. A., 

Edwards, A. E., Steiner, 

J. F Main, D. S. (2008). 

Processes of care 

desired by elderly 

patients with 

multimorbidities.  

    1 

 

          1          1         1 

    

Summa      155           40          24        10 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                                                    Bilaga B1 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2008 

USA 

Manuell 

Bayliss, E. A. 

Edwards, A. E. 

Steiner, J. F.  

Main, D. S. 

 

 

Processes of care 

desired by elderly 

patients with 

multimorbidities 

Att undersöka processen av 

vård som önskas av äldre 

personer som är multisjuka.  

 

 

 

 

Metod:  
Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade intervjuer med 

åtta frågor som varade i minst en 

timme. Dessa intervjuer 

bandinspelades och översattes 

ordagrant. Data samlades in och 

kategoriserades. 

Urval:  

Deltagarna var slumpvis utvalda från 

ett större projekt med 357 äldre 

multisjuka personer som hade svarat 

på en enkät gällande egenvård och 

vilka hinder som kan finnas. De 

äldre personerna var 65 år eller mer 

med minst tre kroniska sjukdomar 

och bodde i kommunen.  

Slutligen var det 26 deltagare i 

studien. Hälften var kvinnor, ålder 

mellan 65-84 år och de hade 4 – 16 

kroniska sjukdomar. Av deltagarna 

valde 5 stycken att ha med sin 

make/maka vid intervjun.  

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  
Redovisas inte  

Äldre personer med flera 

kroniska sjukdomar uttryckte en 

önskan om patientcentrerad 

omvårdnad som skulle kunna 

implementeras för att möta deras 

individuella och varierande 

omvårdnadsbehov. De upplevde 

att deras behov bäst uppfylls 

genom kontinuitet, tydlig 

kommunikation och vårdande 

attityder i omvårdnaden. De ville 

ha en vårdgivare som lyssnade 

på dem och bekräftade deras 

behov. Vid kommunikation så 

önskade de äldre personerna att 

vårdgivaren var tillgänglig och 

de ville ha kontinuitet i sin 

vårdkontakt. Deltagarna tyckte 

det var viktigt med god 

kommunikation gällande 

individuella vårdplaner, de 

önskade både muntlig och 

skriftlig information. De äldre 

personerna ville vara delaktiga i 

sin vård och behandling. 

Deltagare beskrev frustration 

över att det var svårt att nå 

vårdpersonal per telefon. De 

önskade ett direktnummer till 

vårdpersonal som kände dem 

väl. Några deltagare hade 

tillgång till kontakt via e-post 

vilket uppskattades. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                                                      Bilaga B2 
Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

 

 

 

 

Heinrich, C. 

Karner, K. 

Ways to Optimize 

Understanding 

Health Related 

Information: The 

Patients’ 

Perspective 

Att beskriva vilka metoder 

äldre personer använder i 

samhället för att förbättra 

förståelsen för hälso-

relaterad undervisning som 

presenteras av vårdpersonal  

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ deskriptiv studie.  

Vid deskriptiva (beskrivande) 

studier finns redan en viss kunskap 

om vad som ska undersökas. 

Därefter definieras olika samband. 

Undersökningen bestod av två 

fokusgrupper. En grupp personer 

tillfrågas samtidigt om en viss 

frågeställning och uppmanar till 

diskussion grupperna bestod av 14 

personer, 7 deltagare i varje. 

Fokusgrupper används ofta för att 

utforska ett fenomen med syftet att 

lära sig mer om ämnet och att 

klargöra koncept. 

Semistrukturerade frågor användes 

och inleddes med fyra frågor enligt 

en guide. Kvalitativ innehållsanalys 

användes, de berättande 

anteckningarna bedömdes och 

kodades.  

Urval: 

Deltagarna skulle vara 60 år eller 

äldre, engelsktalande, bo i eget 

boende. Alla deltagare hade 

regelbunden kontakt med 

primärvården för kontroll och 

behandling av minst en kronisk 

sjukdom. Deltagarna var mellan 68-

90 år. Gruppen bestod av 2 män och 

12 kvinnor.    

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  

Redovisas inte 

Att lyssna aktivt på de äldre 

personerna framstod som viktigt. 

De önskade att vårdgivarna 

skulle uppmärksamma deras oro 

och symtom och tro på dem.  

Äldre personer bekräftar att de 

behöver mer tid med sina 

vårdgivare för att få sina frågor 

besvarade och för att kunna 

förstå information och 

instruktioner som ges till dem.  

Det framkom att frågor ibland 

lämnades obesvarade på grund 

av tidsbrist. Detta gav en känsla 

av att vårdpersonalen var 

stressad och det gjorde att de 

äldre personerna inte alltid tog 

till sig den information som 

gavs. Deltagarna upplevde 

ibland att sjuksköterskan hade 

bråttom när information gavs. 

De önskade att ett enkelt språk 

användes utan medicinska 

termer. De önskade både muntlig 

och skriftlig information. Det 

framkom även begränsningar i 

kommunikationen relaterat till 

hörselnedsättning och psykiska 

hinder. Sjuksköterskor visade sig 

ha en viktig roll i mötet och vid 

utbildning för de äldre 

personerna och borde enligt 

författarna ta en ledarroll i att 

implementera projekt som kan 

förbättra förståelsen av 

hälsorelaterad information till de 

äldre personerna. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                                                         Bilaga B3 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2012 

Australien 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

Mahomed, R. 

St John, W. 

Patterson, E.  

 

Understanding the 

process of patient 

satisfaction with 

nurse-led chronic 

disease 

management in 

general practice 

 

 

Att få en teoretisk förståelse 

för vad som gör patienten 

nöjd med sjusköterskeledd 

vård och att belysa stegen i 

den psykosociala processen. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie. Grounded theory 

(konstant jämförande metod) 

användes för att beskriva patientens 

upplevelse. Målet var att få en 

teoretisk förståelse över om patienter 

var nöjda med vården och vad som 

skapade detta. Data samlas in och 

kodas och kategoriseras efter 

deltagarnas ord eller tolkningar. 

Djupgående intervjuer med 38 

patienter under 1½ år, år 2007-2009. 

Djupgående intervju är en utfrågning 

som går mer på djupet, ofta för att 

komma åt information i känsliga 

eller svåra ämnen. Semistrukturerade 

intervjuer har en friare struktur. 

Författarna hade en lista med frågor 

som skulle besvaras, men ordningen 

ändrades under intervjuerna och nya 

frågor lades till. 

Urval:  
Strategiskt urval initialt baserat på 

ålder, kön, sjukdom och var de 

bodde genom enkäter. Medverkande 

kom från tre olika 

öppenvårdskliniker för kroniskt 

sjuka i Australien.  

Inklusionskriterier var att deltagaren 

skulle vara över 18 år. Exkluderades 

om de genomgått hjärtinfarkt eller 

hjärtoperation de senaste 12 

månaderna. De flesta deltagarna var 

över 65 år.  

Deltagarna var 17 män och 21 

kvinnor. 

Etiskt tillstånd beskrivs.  
Bortfall: Redovisas inte. 

Begränsning i studien kan vara att 

deltagarna endast kom från tre olika 

kliniker. Bias nämns i form av att 

forskarens egen erfarenhet som 

sjuksköterska kan påverka resultatet.  

Tid, kommunikation, kontinuitet 

och förtroende var viktigt för att 

patienten skulle känna sig 

tillfredsställd. Tiden på 

konsultationen var viktig men 

även kvaliteten. En vänlig, 

öppen kommunikation önskades 

där sjuksköterskan gärna delade 

med sig av sina erfarenheter och 

lyssnade aktivt. Bristande 

kontinuitet visade sig påverka 

relationen negativt. Att ha 

förtroende för sjuksköterskan 

visade sig viktigt.  

Sjuksköterskornas 

kommunikativa färdigheter 

visade sig anpassas till 

patientens tillstånd och behov. 

Patienterna vill vara delaktiga i 

sin vård. 

Kommunikation var viktigt för 

att etablera en fungerande och 

bra relation mellan 

sjuksköterskan och patienten för 

att kunna hantera sin sjukdom. 

Patienterna ville inte att 

sjuksköterskan skulle vara 

diktatorisk. De ville bli 

respekterade som individer och 

vara tillåtna att ta egna beslut 

angående sitt sjukdomstillstånd.  

      23/27 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2013 

Australien 

PubMed 

 

 

 

 

 

Mirzaei, M.  

Aspin,C. 

Essue, B. 

Jeon, Y-H. 

Dugdale, P.  

Usherwood, T.  

Leeder, S. 

 

 

A patient-centred 

approach to health 

service 

delivery: 

improving health 

outcomes for 

people 

with chronic 

illness. 

Att öka förståelsen för vilka 

utmaningar som finns i 

primärvården vid vård av 

kroniskt sjuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie.  

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer med 52 patienter, 14 

vårdare och 63 professionella i 

öppenvård. Fokusgrupper användes 

också för de professionella. 

Fokusgrupp består av en mindre 

grupp människor som utfrågas kring 

en speciell fråga, uppfattning eller 

åsikt. Frågorna är ställda till hela 

gruppen och uppmuntrar till 

diskussion. 

För patienter och deras vårdare 

ansågs djupintervjuer vara mest 

lämpligt för att kunna prata om 

känsliga ämnen. 

Varje intervju började med en 

bestämd fråga och följdes sedan med 

8 uppföljande frågor, efter detta 

kunde mer djupa/nära frågor ställas. 

Alla intervjuer spelades in och 

översattes ordagrant. 

Urval:  

Strategiskt urval, det valdes 

informanter som har mycket att 

berätta om forskningsfrågan. 

Deltagare rekryterades från 

allmänläkarmottagning, lokala 

sjukhus och kommunal hemsjukvård. 

En organisationsmall användes för 

att försäkra att patienterna hade en 

varierande ålder, kultur, etnicitet, 

olika sjukdomssituationer. De flesta 

patienterna var över 65 år och hade 

kroniska sjukdomar. Av de 

deltagande patienterna så var 28 män 

och 24 var kvinnor.  

Etiskt tillstånd beskrivs.  

Bortfall:  

Redovisas inte. 

Patienterna uttryckte ett behov 

av förbättrad kommunikation 

och information av 

vårdpersonalen. Fem 

patientcentrerade teman 

framkom; bristfällig 

information, organisatoriska 

förutsättningar, otillräckliga 

lokaler, bristande kontinuitet och 

bristande delaktighet vid 

beslutsfattande. Hälften av alla 

patienter uttryckte oro över 

trovärdigheten och 

användbarheten av 

informationen de fick. 

Vårdgivaren upplevdes ofta 

stressad och att det rådde 

tidsbrist. 

I studien framkom ett behov av 

att informationsmaterial skulle 

vara tillgängligt via nätet, så 

kallat ”online-material” som då 

även kunde vara tillgängligt för 

anhöriga. De äldre personerna 

med kronisk sjukdom uttryckte 

ibland att de hade problem att 

sköta sin egenvård och att de 

önskade mer stöd från sin 

vårdgivare för att kunna hantera 

detta bättre. Patienten ansåg det 

viktigt att vara aktivt involverad 

i sin behandling och hade 

önskemål om att vara delaktig 

genom att själv ge förslag på hur 

problem kunde övervinnas. De 

uttryckte även ett behov av att 

vara aktivt involverad i sin 

behandlingsplan. För att lättare 

ta till sig informationen 

uttrycktes önskemål på att 

interaktivt delta i praktiska 

övningar. 

         18/27 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2011 

Sverige 

Cinahl 

Nygårdh, A.  

Malm, D.  

Wikby, K 

Ahlström, G.  

 

The experience of 

empowerment in 

the patient–staff 

encounter: 

the patient’s 

perspective 

Att undersöka egenmakt i 

relationen mellan patient 

och personal i öppenvården, 

utifrån patienter med 

kronisk njursjukdoms 

upplevelser.  

 

 

Metod:  
Kvalitativ studie med latent 

innehållsanalys. Latent 

innehållsanalys är en analys där man 

identifierar meningsbärande enheter, 

kodning av kategorier, identifierar 

centrala teman och utvecklar teorier 

eller modeller. Forskaren arbetar 

systematiskt och stegvis klassificeras 

data för att lättare identifiera mönster 

och teman. Målet är att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen. 

Likhet finns med grounded theory. 

Ostrukturerade intervjuer med öppna 

frågor i form av en dialog under 30-

60 minuter, intervjuer inleddes med 

en öppen fråga och efterföljande 

frågor berodde på vad svaret på den 

första var. Dialogen var designad att 

fråga om patientens upplevelser av 

egenvård i bemötandet med 

personalen. 

Intervjuerna spelades in och 

översattes ordagrant. 

Urval:  
Strategiskt urval från ett nationellt 

register för patienter med CKD 

(chronic kidney disease) i södra 

Sverige. En variation av kön, ålder, 

utbildning och längd av sjukdom. 

22 deltagare tillfrågades, 6 kvinnor 

och 14 män. Medelålder 69 år 

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  
2 deltagare avböjde eftersom de 

skulle opereras och upplevde 

tidsbrist. 

En viktig del av egenmakt var att 

patienterna hade en tillgänglig 

personal. Det ingav trygghet att 

ha personalen tillgänglig och 

tillit skapades via 

kommunikation mellan patient 

och personal. Genom att 

patienten lärde sig om 

sjukdomen från personalen så 

fick de en större kunskap och 

kunde vara mer delaktiga. Det 

som kunde hindra egenmakten 

var när personalen inte hade tid, 

var nonchalanta eller saknade 

empati. Kommunikationen 

hindrades vid komplicerad 

medicinsk information med 

tekniska termer. De kände sig 

bekräftade när personalen 

lyssnade på dem. Patienterna 

ville vara välinformerade och 

delaktiga i en lugn miljö utan 

stress. 

Patienter kände sig bekräftade 

när de fick vara 

”huvudpersonen” i mötet med 

personalen i en lugn miljö. Då 

upplevde de att det fanns tid 

avsatt att bli ”lyssnad på” och att 

de blev behandlade med respekt. 

Personalen kunde gärna 

rekommendera och berätta om 

vilka möjligheter som finns 

gällande behandling, men det 

var viktigt att patienten kände att 

den hade ett eget val.  

Patienterna förklarade att 

bristande dialog kunde leda till 

svårigheter att förstå allvaret i 

sin sjukdom. 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2012 

Holland 

PubMed 

Robben, S.  

van Kempen, J. 

Heinen, M.  

Zuidema, S. 

Olde Rikkert, 

M. 

Schers, H. 

Melis, R. 

 
 

Preferences for 

receiving 

information 

among frail 

older adults and 

their informal 

caregivers: 

a qualitative study 

Att undersöka äldre sköra 

personer och deras 

vårdgivares upplevelser av 

mottagandet av information 

från hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Metod:  
Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och översattes ordagrant. 

En intervjuguide användes och 

utgick från 3 frågor som skulle 

besvaras. 

Grounded theory användes för 

datainsamling och analys.   

Syftet var att undersöka sociala 

processer och mänskliga beteende 

med avsikten att formulera en teori 

eller modell som förklarar ett 

fenomen.  

Urval:  
Strategiskt urval av sköra äldre 

personer och deras vårdare. 

Strategiskt urval användes för att få 

en variation av deltagarna gällande 

hur de bodde, sociala situation, 

hälsotillstånd och olika erfarenheter 

av vården. Skörhet definierades som 

en eller flera kroniska sjukdomar. De 

skulle vara äldre än 65 år. 

Medelålder på patienterna var 78 år. 

22 intervjuer gjordes, 11 intervjuer 

med de äldre och 11 intervjuer med 

vårdare. Av de sköra äldre 

personerna var 2 män och 9 var 

kvinnor. 

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  

Redovisas inte. 

De äldre sköra personernas 

informationsbehov varierade. 

Vissa sköra äldre personer 

föredrog en begränsning av den 

generella informationen, orsaker 

till detta var att de kände att det 

skulle bli för svårt att förstå om 

de fick för mycket information. 

Andra deltagare önskade en 

utökad och detaljerad 

information. Det som var viktigt 

i innehållet av informationen var 

diagnos och prognos, de ville 

också få information om 

problem som skulle kunna 

komma att uppstå tack vare 

deras sjukdom. De uppskattade 

också när de blev tillfrågade om 

att upprepa informationen för att 

se om de hade förstått. Skriftlig 

information var en hjälp för att 

komma ihåg det som hade sagts. 

De berättade att det var viktigt 

att de blev lyssnade på, tagna på 

allvar och respekterade. Vidare 

berättade de om hur viktigt det 

var att de professionella var 

vänliga och genuint intresserade 

av dem. De sköra äldre 

personerna berättade att de 

verkligen uppskattade när de 

professionella tog sig tid för 

dem. De förklarade att de 

behövde mer tid avsatt vid ett 

läkarbesök exempelvis på grund 

av nedsatt hörsel. Enligt de sköra 

äldre personerna så var 

kontinuitet en förutsättning för 

att skapa en relation med tillit 

och detta ansågs som nödvändigt 

för att kunna ta del av 

information som gavs. 

 

          21/27 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                                                         Bilaga B7 

Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2012 

Kentucky 

USA 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

Salt E. 

Rowles GD. 

Reed DB. 

 

Patient's 

perception of 

quality patient--

provider 

communication. 

Att utveckla en modell för 

patientens upplevelse av 

kvaliteten på 

kommunikationen mellan 

patient och vårdgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  
Kvalitativ deskriptiv studie, vid 

deskriptiva studier (beskrivande 

studier) finns redan en viss kunskap 

om vad som ska undersökas. 

Grounded theory avgörs inte av 

individer eller tid utan drivs av en 

önskan att finna intervjupersoner 

som har olika upplevelser. Därefter 

definieras värden på olika variabler 

och samband.  

Djupgående semistrukturerande 

intervjuer användes, författarna hade 

en lista med fem grundfrågor. 

Intervjuerna spelades in och 

översattes ordagrant. 

Urval:  
Inklusionskriterier: engelsktalande, 

minst 18 år, diagnostiserade med 

RA.  

Deltagarna var mellan 28-74 år.  

Medelålder på 57 år. 15 patienter 

ingick i studien varav 5 män och 10 

kvinnor 

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  
Redovisas inte. 

Fyra viktiga teman framkom i 

kommunikationen: patientens 

ärlighet då han/hon beskriver 

sina symtom, att patienten ställer 

frågor och erbjuds alternativ, att 

vårdgivaren ställer frågor och 

erbjuder alternativ, att 

vårdgivaren sprider information. 

Genom att aktivt lyssna på 

patientens symtom och oro 

skapas en god kommunikation. 

Icke-verbal kommunikation 

nämns också som viktigt. 

Patienten värderade att ha tid 

och en känsla av bekvämlighet 

infann sig då de hade möjlighet 

att ställa frågor. Att använda sig 

av skriftlig information och 

mindre medicinsk terminologi 

uppskattades. Om vårdgivaren 

förstår kommunikationen ur ett 

patientperspektiv kan 

kommunikationen förbättras och 

bli mer effektiv.  

Det var viktigt att vårdgivaren 

inte bara lyssnade utan också 

trodde på patienten. Patienterna 

önskade att vårdpersonal skulle 

vara vänliga, lätta att prata med, 

visa respekt, vara omtänksamma 

och visa medkänsla. 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2012 

Canada 

Cinahl 

Turpin, L. J.  

McWilliam, C. L. 

Ward-Griffin, C. 

 

 

The Meaning of a 

Positive Client-

Nurse 

Relationship for 

Senior Home 

Care Clients 

with Chronic 

Disease 

Att undersöka betydelsen av 

en positiv relation mellan 

sjuksköterskan och den äldre 

patienten med kronisk 

sjukdom som tar emot 

hemsjukvård.  

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie. 

Tolkande (interpretiv) fenomenologi 

användes för att undersöka 

betydelsen av en positiv relation 

mellan sjuksköterskan och den äldre 

personen med kronisk sjukdom som 

får sjukvård i hemmet. 

Fenomenologi syftar till att beskriva 

och förklara det som framträder och 

på vilket sett det sker. Målet med 

denna dataanalys är att tolka 

fenomenets variationer utifrån 

människors erfarenheter så att 

forskaren kan komma fram till och 

beskriva den centrala kärnan.  

Djupgående intervjuer gjordes med 

semistrukturerade frågor enligt en 

intervjuguide.  

Bandinspelning gjordes och 

intervjuerna översattes ordagrant. 

Man observerade kroppsspråk, 

uttryck och tonläge. Data samlades 

in och kategoriserades. 

Urval:  

Strategiskt urval genom informatörer 

som hade kontakt med patienter som 

erhöll hemsjukvård i tre eller fler 

månader. Deltagarna skulle vara 

över 65 år, bo i eget boende, vara 

engelsktalande, kunna tala, skriva, 

läsa och orka medverka i en timme 

lång intervju. Deltagarna blev 7 

kvinnor och 1 man, Medelålder 74 

år, de flesta hade 2 kroniska 

sjukdomar 

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  

Redovisas inte. 

Studien visar vikten av 

patientens och sjuksköterskans 

mellanmänskliga relation som 

bidrar till trygghet och närhet. 

En viktig del för patienter är att 

ha god kommunikation med 

sjuksköterskan. Det framkommer 

både positiva och negativa 

upplevelser. De äldre personerna 

ville lära känna sjuksköterskan 

och dela erfarenheter. De ville ha 

gott om tid och en relation med 

respekt utan stress. De ville 

känna tillit och vara i ”goda 

händer”. Relationen skulle vara 

lättsam, kunna samtala om allt 

och kunna skratta. 

Sjuksköterskan skulle vara 

genuint intresserad av den äldre. 

Flera deltagare beskrev en 

frustration om sjuksköterskan 

inte förstod deras situation och 

såg dem som en sjukdom. 

De äldre personerna med kronisk 

sjukdom tyckte det var viktigt att 

sjuksköterskan var öppen och 

ärlig. Deltagarna tyckte det var 

viktigt att ha ett ömsesidigt 

samspel i relationen, vilket 

innefattade att man respekterade 

varandras åsikter och idéer. Det 

fanns en önskan om att 

sjuksköterskan skulle lyssna på 

den äldre personen. 

Kontinuitet gav möjlighet till en 

god relation som var personlig. 

Deltagarna i studien tyckte att 

det var betydelsefullt att kunna 

samtala, skratta och att kunna 

tala om sin och vårdgivarens 

familj. 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2011 

Holland 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

Van der Cingel, 

M. 

 

Compassion in 

care: A 

qualitative study 

of older 

people with a 

chronic disease 

and nurses 

Att förstå fördelen av 

medkänsla i omvårdnaden 

med äldre kroniskt sjuka 

patienter i en långsiktig 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie. 

Grounded theory där syftet är att 

studera sociala processer med 

avsikten att formulera en teori eller 

modell som förklarar ett fenomen. 

Datainsamling, analys och 

teoribildning sker samtidigt. Data 

samlas in och kodas och 

kategoriseras efter deltagarnas ord 

eller tolkningar. 

Semistrukturerade intervjuer 

utfördes, dessa observerades och 

spelades in och översattes till 

skriftligt material. En lista med 

frågeställningar för patienterna och 

en för sjuksköterskorna användes. 

Öppna frågor ställdes under 

intervjuerna därefter använde man 

sig av en konstant jämförande 

analys. 

Urval:  

Patienterna var 65 år och äldre och 

var tvungna att kunna uttrycka sig på 

holländska. Eftersom medkänsla är 

ett fenomen som tar plats i en 

relation menar författaren till studien 

att det är viktigt att studera båda 

perspektiven. 30 sjuksköterskor och 

31 patienter med kroniska sjukdomar 

intervjuades. Av patienterna var 14 

män och 17 kvinnor. 

Sjuksköterskorna var tvungna att ha 

minst 5 års erfarenhet.  

Etiskt medgivande finns.  

Bortfall:  

Redovisas inte. Fördel och nackdel 

med att studenter utförde 

intervjuerna diskuteras i artikeln, 

även forskarens subjektiva roll 

diskuterades. Ensam författare. 

 

Studien visar att medkänsla är 

ett värdefullt fenomen i 

omvårdnaden med äldre, 

kroniskt sjuka äldre patienter. 

Sju dimensioner framkom som 

visade sig vara viktiga: 

uppmärksamhet, att lyssna, 

konfrontera, involvera, att 

hjälpa, närvaro, förståelse. 

Uppmärksamhet var det som 

nämndes mest. Patienten vill bli 

sedd och lyssnad på. En 

medveten önskan om att få 

kontakt skapade i sin tur 

förutsättningar för en 

fortlöpande god relation. Att 

konfrontera patienten och se så 

att känslorna stämmer överens är 

ett led i att hjälpa denne att 

hantera sin förlust. Genom att 

involveras har du även en 

förmåga att hjälpa patienten i det 

dagliga livet. Medkänsla kan 

motivera patienten att ha mod 

och sjuksköterskan att ge god 

kvalitet på vården. 

Deltagarna beskrev vikten av att 

sjuksköterskan gav stöd eller 

hjälpte till i det vardagliga livet 

och påpekade att det inte alltid 

behövde vara med en ”hjälpande 

hand” utan beskrev att 

sjuksköterskan ibland fungerade 

som en förmedlande länk till 

andra personalgrupper om 

kommunikationen brast. 
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Publika- 

tionsår  

Land 

Databas     

Författare   Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

Gilbert, DA. 

Hayes, E. 

Communication 

and outcomes of 

visits between 

older patients and 

nurse 

practitioners 

 

 

Att undersöka hur de äldre 

patienternas insats samt 

sjuksköterskans egenskaper 

och deras förhållande 

påverkar kommunikationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvantitativ studie.  

Man tittade på tre sätt för att 

analysera besöken. Dels använde 

man ett system för verbal 

kommunikation (RIAS), ett system 

för icke-verbal kommunikation och 

dessutom ett system för att inventera 

relationens dynamik. Besöken video-

inspelades. Två utbildade 

observatörer tittade på 

videoinspelningarna i slow-motion 

och i vanlig hastighet för att gradera 

ickeverbala aktiviteter av patienter 

och sjuksköterskor genom att 

använda en checklista.  

Frågeformulär användes vid 

intervjun. Fyra veckor efter besöket 

gjordes en uppföljande intervju på 

telefon.  

Urval:  
Inklusionskriterier var att patienterna 

och sjuksköterskorna skulle vara 

engelsktalande och födda i USA. 

Patienterna skulle vara 65 år eller 

äldre, ha inbokade möten med 

sjuksköterskan och inte ha kognitiva 

försämringar. Patienterna skulle 

också ha en telefon. Patienten 

exkluderades om hon/han inte kunde 

förstå processen eller om det krävdes 

en tredje person vid mötet.  

Deltagarna var 31 kvinnliga 

sjuksköterskor och 155 av deras 

äldre patienter. 51 män, 104 kvinnor.  

Etiskt tillstånd beskrivs. 

Bortfall:  

25 sjuksköterskor föll bort då de 

bytte arbetsplats eller inte fick tid 

avsatt för studien. 13 patienter avbröt 

studien. 

När det handlade om att söka 

och få medicinsk eller 

psykosocial information var 

kommunikationen effektiv. När 

det gällde information om 

livsstil fanns brister och detta 

behöver förbättras. De flesta 

patienterna upplevde att 

sjuksköterskan var pålitlig och 

trovärdig. Patienterna var nöjd 

med sina besök och deras 

inställning var att följa de råd 

som gavs. Högre 

tillfredsställelse sågs då 

sjuksköterskan vid diskussion av 

äldre personers problem använde 

sig av positiv icke-verbal 

kommunikation. Detta 

resulterade i större tillit och 

mottaglighet.  

Sjuksköterskan kommunicerade 

effektivt med äldre personer då 

det handlade om att ge och ta 

medicinsk information, däremot 

var kommunikationen mindre 

effektiv då det gällde 

livsstilsförändringar.  
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