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Sammanfattning 
Problemformulering: Studier visar att många patienter i slutenvård, upplever 
otrygghet. Det är därför av stor vikt att få kunskap om vad som främjar trygghet, för 
att kunna handla på bästa sätt vid omvårdnad av patienter i slutenvård. Syfte: Syftet 
var att belysa bidragande faktorer som främjar trygghet vid omvårdnad av patienter i 
slutenvård. Metod: Den allmänna litteraturstudien är gjord enligt Forsberg & 
Wengströms riktlinjer för en allmän litteraturstudie. De vetenskapliga artiklarna 
granskades och analyserades. Resultat: I resultatet framkom sex teman som främjar 
trygghet; kontroll, kunskap, kommunikation, tillgänglighet, socialt stöd, samt 
säkerhet. Trygghet främjades när patienter kunde återta kontrollen över sin situation. 
Kompetent omvårdnadspersonal med förmåga att bringa kunskap till patienter, 
skapade trygghet. Välanpassad kommunikation skapade tillitsfulla relationer. I 
resultatet framkom fyra olika sätt att samtala med patienten. Patienter upplevde en 
känsla av trygghet av att ha översikt på avdelningen. Närvarande, tillgänglig 
omvårdnadspersonal, var av vikt. De flesta patienter kände sig trygga av det sociala 
stöd anhörigas närhet gav. Inom psykiatrin skapade ovetskap om medpatienter en 
känsla av osäkerhet, trygghet skapades när omvårdnadspersonal var nära och fanns till 
hands. Slutsats: Kontroll, god kommunikation och kunskapsutbyte, främjade 
trygghet. Även socialt stöd från anhöriga och tillgänglighet från omvårdnadspersonal 
som handlade lugnt och tryggt, skapade trygghet. Resultatet kan appliceras på all 
klinisk verksamhet. Mer forskning behövs överlag som beskriver vad som främjar 
känslan av trygghet i slutenvård.
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Abstract 
Problem formulation: It´s found in research that hospitalized patients often feel 
insecure. Therefor it´s important to identify what promotes hospitalized patients 
perception of feeling safe. Aim: This paper aims to illuminate contributing factors to 
promote hospitalized patients perception of feeling safe. Method: The literature 
review is done according to guidelines by Forsberg & Wengström. The scientific 
articles were examined and analyzed. Results: Six themes were created to clarify 
what promotes feeling safe; control, knowledge, communication, accessibility, social 
support and also security. The perception of feeling safe was promoted when patients 
could regain control of their situation. Qualified nurses with the ability to bring 
knowledge, promoted the patients perception of feeling safe and trust. Four different 
ways to communicate with the patient in an adapted way were found. Patients felt safe 
by oversight of the care unit where nurses were seen and available. Most patients felt 
safe by proximity from relatives that gave them social support. In psychiatric wards, 
many patients felt insecure towards fellow patients, where nurses promoted the 
perception of feeling safe through proximity and availability. Conclusion: Control, 
good communication and knowledge exchange, promoted the perception of feeling 
safe. Also social support from relatives and available, calm and confident nurses were 
significant. The result can be applied in all clinical practice. More research is needed 
to describe what promotes the perception of feeling safe in hospitalized patients. 
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Inledning 
De flesta personer drabbas någon gång av en situation eller sjukdom, de inte kan 
hantera på egen hand och livet läggs i händerna på andra (Kristoffersen, Nortvedt & 
Skaug, 2005). Idag upplever många patienter i slutenvård känslan av otrygghet vilket 
ofta beror på förlust av kontroll över den egna situationen, och rädsla för vad 
sjukdomen ska leda till (Lundén, Lundgren, Persson & Lepp, 2013; Ebert, 
Bellchambers, Ferguson & Browne, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 
vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 
behandling (Raadu, 2015). Att kunna tillgodose patientens behov av trygghet är en 
viktig del i omvårdnadspersonalens kompetens (Socialstyrelsen, 2005). 
Omvårdnadskunskaper och medicintekniska färdigheter är av största vikt vid 
omvårdnad av patienter som inte klarar av att hantera sin sjukdom själva 
(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Begreppet trygghet i kontextet den 
inneliggande patienten, kan definieras som ett känslomässigt tillstånd där vården 
bidrar till en känsla av säkerhet och frånvaro av skada (Mollon, 2013). Patienter i 
slutenvård beskriver sin upplevelse av trygghet och förutsättningar för att känna 
trygghet genom känslorna balans, glädje, värme, fred, lycka, själsfrid, tillit, lugn och 
frigörelse, men det är oklart vilka omvårdnadsåtgärder som främjar dessa känslor hos 
patienten (Andersson, 1984).  

Bakgrund  
Trygghet betyder att göra trygg, skydda, säkra och att ha egenskapen att vara någon 
trogen (Wessén, 1993). Begreppet trygghet kan definieras som ett känslomässigt 
tillstånd som upplevs när ingen överhängande fara för fysisk eller psykisk skada finns 
(Mollon, 2013). Det finns olika betydelser av begreppet trygghet. Begreppet kan 
uppfattas som livserfarenhet, kontrolltrygghet, ekonomisk trygghet, existentiell 
trygghet, kroppslig trygghet, teknisk trygghet samt teoretisk trygghet (Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). Lögstrup (1994) menar att trygghet inte kan skapas eller 
överföras mellan olika personer. Däremot kan förutsättningar skapas för att trygghet 
skall kunna uppstå (ibid). Det grundläggande behovet av trygghet är något personer 
ständigt söker, genom hela livet. Personer handlar instinktivt för att hela tiden befinna 
sig i miljöer där det finns förutsättningar för trygghet (Maslow, 1943). I svåra 
situationer, som vid sjukdomstillstånd, ställs tryggheten på sin spets (Friberg & 
Öhlén, 2009).  

Behovet av trygghet tydliggjordes av den humanistiska psykologen Abraham Maslow 
(Maslow, 1943). Han skapade en behovstrappa vilken beskriver viktiga fysiska och 
psykiska behov för en person. Maslows behovstrappa, är hierarkiskt upplagd i fem 
steg, där det viktigaste behovet står längst ner. Direkt efter de fysiologiska behoven av 
dryck, mat och sömn, som tillsammans utgör de allra viktigaste behoven, står behovet 
av förutsägbarhet och skydd. Enligt Maslow står det grundläggande behovet av 
förutsägbarhet och skydd, för trygghet. Det tredje trappsteget beskriver behovet av att 
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känna kärlek och gemenskap, där anhöriga och vänner har en viktig roll. Det fjärde 
trappsteget beskriver behovet av att känna uppskattning och känslan av att klara av 
saker på ett bra sätt. För att komma vidare uppåt i behovstrappan, måste vart och ett 
av behoven uppnås i turordning. Det femte och slutgiltiga trappsteget beskriver 
behovet av självförverkligande. Det innebär problemlösning och utforskning, för att 
på så vis utveckla personligheten så att den stämmer överens med den egna personen 
(ibid). Något som skapar trygghet för en person, skapar inte alltid trygghet för en 
annan (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Enbart närvaro av en annan person 
som vågar vara äkta där och då, kanske helt i tystnad, kan betyda mycket. Känslan av 
trygghet kan lagras som ett minne i kroppen. Genom att patienter använder de goda 
minnena av trygghet i en ny händelse kan en känsla av trygghet uppnås (ibid). På 
samma sätt som goda minnen kan lagras, kan tuffa minnen skapa otrygghet i liknande 
situationer senare i livet (Edberg & Wijk, 2009). 

Målet med omvårdnad är att arbeta utifrån patientens behov av trygghet och att 
patienten skall se sig själv som en person med resurser som gör det möjligt att vara 
delaktig i den egna hälsoprocessen (Gustafsson, 2004). Delaktighet i den egna vården, 
är en förutsättning för att uppnå trygghet (Gustafsson, 2004; Ebert et al., 2014). 
Känslan av trygghet föds i interaktionen mellan omvårdnadspersonal och patient 
(Fossum, 2007). En god relation i omvårdnaden bygger på kunskap och förståelse för 
patientens bakgrund och livsvärld (Jungyoun-Han, 2015). En god kommunikation i 
interaktionen mellan omvårdnadspersonal och patient, skapar goda möjligheter att 
förstå varje patients behov och ståndpunkter när det gäller den egna omvårdnaden 
(Fossum, 2007). En god kommunikation behövs mellan patient och 
omvårdnadspersonal för att fånga in det unika med varje patient och planera 
omvårdnaden. Ett etiskt förhållningssätt utan att agera kränkande varken gentemot 
patienten eller dess anhöriga är en förutsättning för god kommunikation i 
interaktionen (ibid). Att ständigt ifrågasätta och reflektera över det egna moraliska 
handlandet med utgångspunkt i de etiska koderna kan utveckla 
omvårdnadspersonalens förmåga att skapa en god relation med patienten (Fossum, 
2007). Allt som sägs verbalt och icke-verbalt tolkas av mottagaren. Hur en person 
tolkas, ligger till grund för hur tilliten och samarbetet i relationen blir. De etiska 
koderna ger en patientsäkerhet då omvårdnadspersonal kontinuerligt reflekterar på 
egen hand och med kollegor över sitt handlande. Det kan lätt uppstå hinder i 
kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och patient. Omvårdnadspersonal 
måste i kommunikationen med patienter kunna använda ett språk som gör att de kan 
förstå innebörden. Svårighet i förståelse kan uppstå när omvårdnadspersonal använder 
medicinska termer och uttryck som patienten inte förstår eller om de uttrycker sig 
vagt. I mötet med patienter kan tryggheten öka när omvårdnadspersonal tydliggör 
vilken yrkesgrupp de tillhör, exempelvis kan de tala om vilka de är sett till profession 
och namn (ibid).  
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Trygghet hos en patient kan skapas utifrån flera aspekter såsom lättnad, tröst, lindring 
och transcendens (Andersson, 1984; Cameron, 1993). Trygghet är en känsla som 
leder till en avslappnad och mer välmående patient. Då patienter upplever trygghet 
skapas en känsla av balans, lugn, harmoni, tillit, vila och ro (ibid). I 
omvårdnadssituationer vågar en patient som är trygg, släppa taget och slappna av, 
utan att förlora något av den egna personligheten (Rundqvist, 2004). En trygg patient 
har lättare att förstå information från omvårdnadspersonal, vilket leder till ökad 
följsamhet (Bertakis et al., 2011). Trygghet underlättar också för patienter att öppna 
sig i samtal, och delge omvårdnadspersonal sina behov och önskemål, vilket ger 
förutsättningar för en god omvårdnad (Gustafsson, 2004).  

Patienter som inte känner sig trygga, upplever känslor av oro, rädsla, osäkerhet och 
ångest i omvårdnadssituationer (Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 2014; 
Lundén, Lundgren, Persson & Lepp, 2013). Otrygghet under sjukhusvistelse leder 
även till sämre återhämtning efter utskrivning, där mardrömmar, svårt att sova och 
olust är vanligt förekommande (Wassenar et al., 2014). Enligt Mollon (2013) känner 
patienter hjälplöshet, frustration och brist på tillit till omvårdnadspersonal, om 
trygghet inte uppnås. Brist på tillit leder till att en barriär uppstår mellan 
omvårdnadspersonal och patient. Barriären leder till svårigheter att vårda, och att 
utbyta information på ett adekvat sätt. Omvårdnadspersonal upplever svårigheter att ta 
hand om patienten, som kan bli oberäknelig och ta till vilka medel som helst, bara för 
att återta kontroll för att känna trygghet (ibid). Studier visar att många patienter i 
slutenvård, känner otrygghet i sin situation (Lundén et al., 2013; Ebert et al., 2014). 
Otryggheten skapas av brist på kontroll över det egna tillståndet (ibid).   

Problemformulering 
Trygga patienter känner sig lugna vid olika omvårdnadssituationer och kan på ett 
avslappnat sätt vila i att omvårdnad som ges är av godo. Otrygga patienter är ofta 
osäkra och känner oro och ångest vid omvårdnad. De har svårt att ta till sig 
information på ett adekvat sätt och återhämtar sig sämre efter sjukhusvistelse. Det är 
därför av stor vikt att få kunskap om bidragande faktorer som främjar trygghet, för att 
kunna handla på bästa sätt vid omvårdnad av patienter i slutenvård. 
 

Syfte 
Syftet var att belysa bidragande faktorer som främjar trygghet vid omvårdnad av 
patienter i slutenvård. 

Metod 
Den allmänna litteraturstudien är gjord enligt Forsberg & Wengströms (2013) 
riktlinjer för en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie syftar till att visa på 
aktuell forskning kring det valda ämnet (ibid).  
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Datainsamling   
Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Vid samtliga 
sökningar användes inklusionskriteriet inneliggande patienter. Vetenskapliga artiklar 
om barn- och mödrahälsovård samt review-artiklar och pilotstudier exkluderades. För 
att få fram trygghet i en omvårdnadskontext valdes sökordet ”feeling safe”. Den 
booleska operatorn AND användes för att flera sökord skulle inkluderas i de 
sökningar som gjordes (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter söktes vetenskapliga 
artiklar i litteratur- och referenslistor (ibid). Den manuella sökningen resulterade i en 
vetenskaplig artikel som svarade mot syftet.  

Artikelsökning i CINAHL 

I databasen användes sökorden ”feeling safe” (känna trygghet), ”hospitalized” 
(inlagd patient) och ”nursing” (omvårdnad). ”Hospitalized” och ”nursing” är 
thesaurus-termer. ”Feeling safe ”söktes genom fritext. Den booleska operatorn AND 
användes mellan sökorden. Sökningen begränsades genom att välja research article, 
peer-reviewed, 2000-2015 och abstract available. En sökning gjordes vilken 
resulterade i 20 träffar varav tio abstract lästes. Fyra av de vetenskapliga artiklarna 
valdes till resultatet. Övriga 16 artiklar exkluderades då de inte svarade mot syftet. 
Ytterligare en sökning gjordes med sökordet ”feeling safe” med begränsningarna 
research article, peer-reviewed, 2000-2015 och abstract available, vilket gav 68 
träffar. Sökningen redovisas inte i sökordsöversikten då det inte gav fler relevanta 
vetenskapliga artiklar än första sökningen. Sökorden ”safe”, ”security” och 
”confident” användes vid en sista sökning för att inte gå miste om värdefulla 
vetenskapliga artiklar. Sökningen gav inget ytterligare resultat som svarade mot 
syftet. 

Artikelsökning i PubMed 

I databasen användes sökorden ”feeling safe” och Mesh-termerna ”nursing” och 
”hospitalized”. Den Booleska operatorn AND användes mellan sökorden. Sökningen 
begränsades genom att välja abstract och 2000-2015. En sökning gjordes med dessa 
sökord som resulterade i sex träffar. Fem av de vetenskapliga artiklarna exkluderades 
då de handlade om barn. Ytterligare en sökning gjordes med sökordet ”feeling safe” 
med begränsningarna 2000-2015 och abstract available, vilket gav 1059 träffar. För 
att begränsa sökningen ytterligare, valdes sökordet ”nursing” för att smalna av 
ytterliggare och det gav 246 träffar varav alla titlar och 16 abstract lästes och en 
vetenskaplig artikel tillkom till resultatartiklarna. Sökorden ”safe”, ”security” och 
”confident” användes vid en sista sökning. Sökningen gav inget ytterligare resultat 
som svarade mot syftet. 

Artikelsökning i PsycInfo 

I databasen användes sökorden ”feeling safe”, ”hospitalized patients” och ”nursing” 
genom advanced search. Den Booleska operatorn AND användes mellan sökorden. 
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”Feeling safe” fanns inte som Thesaurusterm och användes därför i fritext. 
”Hospitalized patients” fanns som Thesaurusterm och användes som subject heading. 
”Nursing” användes som fritext. Begränsningar i sökningen var peer-reviewed och 
utgivningsår 2000-2015. Sökningen gav sju träffar. Alla titlar och abstract lästes. Fyra 
artiklar exkluderades. Tre svarade inte mot syftet och en artikel var redan vald genom 
en tidigare sökning i CINAHL Ytterligare en sökning gjordes med sökordet ”feeling 
safe” AND ”nursing” med begränsningarna peer-reviewed och 2000-2015. 
Sökningen gav fem träffar. Alla titlar och ett abstract lästes. Ingen vetenskaplig artikel 
svarade mot syftet. Slutligen gjordes en sökning enbart med sökordet ”feeling safe”, i 
fritext, med begränsningarna 2000-2015, peer-reviewed, vilket gav 522 träffar. 
Sökningen gav inget ytterligare resultat som svarade mot syftet.  

Databearbetning 
Artiklarna lästes först individuellt. Sedan översattes artiklarnas resultat till svenska för 
att få överblick. Därefter skrevs artikelöversikter för varje artikel gemensamt för att 
kunna redovisa artiklarnas innehåll (Forsberg & Wengström, 2013). 
Artikelöversikterna och granskning av de vetenskapliga artiklarna, gjordes utifrån 
begreppen trovärdighet (validitet), pålitlighet (reliabilitet), bekräftelsebarhet 
(validitet) och överförbarhet (validitet) för att säkerställa artiklarnas vetenskaplighet 
(ibid). Artikelöversikterna är presenterade och indelade utifrån kvalitativa och 
kvantitativa ansatser (bilaga C). Efter granskning diskuterades artiklarna tills samsyn 
uppnåddes gällande relevant innehåll. De vetenskapliga artiklarnas innehåll som 
ansågs relevant för litteraturstudiens syfte sammanfattades ytterligare och 
sammanfattningarna skrevs ut. Sammanfattningarna delades upp i olika kluster med 
liknande information. Klustren skapade slutligen sex teman.  

Forskningsetiska överväganden 
Innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas, bör vissa etiska överväganden göras 
(Forsberg & Wengström, 2013). Helsingforsdeklarationen grundades år 1947 av The 
World Medical Association (2013). Den innehåller beskrivningar av etiska principer 
som skall efterföljas inom forskning som berör personer. Deltagare i vetenskapliga 
studier skall skyddas gällande identitet. All data skall förvaras på ett sådant sätt att 
ingen utomstående person kan få tag i den. Förvarandet av data skall godkännas av 
alla deltagare. Forskare skall arbeta för att generera ny kunskap och verka för 
deltagares hälsa och rättigheter (ibid). Åtta av tio artiklar i litteraturstudien var 
godkända av en etisk kommitté och en vetenskaplig artikel var etiskt övervägd (se 
Tabell 3, Artikel 7). En vetenskaplig artikel saknade en förklaring av etiska aspekter 
(se Tabell 3, Artikel 8). Nyttan med användandet av studien övervägde riskerna 
(World Medical Association, 2013). Därför inkluderades den i studien.  

Resultat 
Resultatet som framkom är sex olika teman som belyser bidragande faktorer som 
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främjar trygghet hos patienter i slutenvård. De teman som framkom efter 
databearbetningen var; kontroll, kunskap, kommunikation, tillgänglighet, socialt stöd 
och säkerhet. 
 
Kontroll 
En inläggning på sjukhus skapade för de allra flesta patienter frustration och avsaknad 
av kontroll över sin sjukdom och den nya miljön, vilket ledde till otrygghet och oro 
(Hupcey, 2000). Tryggheten återvände till patienterna när de kände att de var 
förmögna att återta kontroll över saker de tidigare överlåtit till omvårdnadspersonal 
och anhöriga (ibid). Enligt Lasiter (2011) skapades trygghet av att själv kunna be om 
hjälp, ropa om något kändes fel eller trycka på larmknappen. Det gav en känsla av att 
själv kunna kontrollera sin egen situation. De patienter som någon gång varit med om 
att larmknappen inte fungerat, kände stark ångest och oro till att det skulle inträffa 
igen. De kände dock att de skulle ha hörts om de skrikit, och på så vis fått hjälp ändå 
(ibid).  
 
Kunskap  
Omvårdnadspersonal som hade kunskap om hur de skulle hantera olika situationer, 
gott självförtroende, snabb reaktion, förmåga att hantera eventuella problem och 
omtanke om patienternas bästa, främjade trygghet hos äldre patienter på en 
intensivvårdsavdelning (Lasiter, 2011). Det viktigaste för många patienter var att 
deras välmående var omvårdnadspersonalens högsta mål (Lasiter & Duffy, 2013). 
Patienter som fick kunskap om sin diagnos och tillhörande symtomen, upplevde i 
högre grad trygghet (Robinson, Gardiner & Ingleton, 2015). En del patienter såg det 
som en lättnad att bli inlagd på sjukhus på grund av den specifika kunskap 
omvårdnadspersonal hade. Vetskapen att omvårdnadspersonal hade adekvat kunskap 
och gjorde sitt yttersta för att finna en diagnos till patientens symtom främjade 
känslan av trygghet (ibid). De flesta patienter upplevde någon form av rädsla eller oro 
inför att bli inlagda på en intensivvårdsavdelning (Patricia-Hawley, 2000). Rädsla och 
nervositet skapades av att de inte hade kunskap för att förstå det egna tillståndet eller 
vid egen misstanke om en specifik sjukdom (ibid). Patienters känsla av trygghet 
ökade när omvårdnadspersonal bidrog med kunskap om vad som skulle hända, även 
inför skrämmande eller smärtsamma upplevelser (Hupcey, 2000). Patienter som av 
olika anledningar inte orkade eller vågade stå upp mot läkare och övrig personal, 
kände sig trygga när de hade omvårdnadspersonal som hade kunskap kring patientens 
tillstånd och dennes önskemål och kunde tala för dem (Lasiter et al., 2013).  
 
Kommunikation 
Patricia-Hawley (2000) fann i sin studie att en god och öppen kommunikation kunde 
ha en positiv effekt gällande trygghet hos patienter. En patient som känner ett starkt 
kommunikativt stöd i relationen, upplever en större trygghet i att dela med sig av sin 
egen upplevelse av tillståndet i samtal. Kommunikation kunde ske på fyra olika sätt i 
omvårdnadssituationen; empatiskt, uppmuntrande, vägledande och förklarande. Den 
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empatiska kommunikationen syftade till att visa förståelse för patientens situation. En 
patient beskrev det som att trygghet skapades när omvårdnadspersonal klargjorde att 
patientens reaktioner och känslor var förväntade och helt normala (Patricia-Hawley, 
2000). Den uppmuntrande kommunikationen kunde bestå av uttalanden som: allt 
kommer att bli bra eller oroa dig inte, det här löser sig. Sådana uttryck kunde skänka 
patienter hopp och en mer positiv inställning till sin situation. Den vägledande 
kommunikationen kompletterade den uppmuntrande, men gav en större tyngd och 
användes när patienter var extra oroliga. Ord som; du vet att det kommer bli bra, ta 
det bara lugnt, andas djupa lugna andetag, skapade trygghet och lugnade patienter. 
Den förklarande kommunikationen var viktig för att patienter skulle få kunskap och 
förståelse (ibid). Trygghet skapades när omvårdnadspersonal tydligt förklarade vad 
som hände vid en omvårdnadssituation, varför patienten fick en viss behandling eller 
en specifik medicin (Patricia-Hawley, 2000; Hupcey, 2000). Omvårdnadspersonal 
som interagerade med patienter på ett personligt plan, och på så vis lärde känna 
personen bakom sjukdomen, skapade trygghet (Lasiter et al., 2013). I de fall där 
läkare inte kom direkt i en mer akut omvårdnadssituation, skapades trygghet genom 
god information från omvårdnadspersonal (Patricia-Hawley, 2000). 
 
Tillgänglighet  
På en intensivvårdsavdelning i USA, hade majoriteten av patienterna ett eget rum med 
fönster mot en central del på avdelningen, som alltid var bemannad (Lasiter, 2011). 
Organisationen av avdelningen gav möjlighet till att patienterna hela tiden såg 
omvårdnadspersonalen och detta gav en upplevelse av närhet som skapade trygghet. 
Översikten skapade trygghet genom att patienterna kunde se att omvårdnadspersonal 
fanns på plats om de skulle behövas. De kände också ett lugn av att se och veta att 
deras vitala parametrar ständigt övervakades av omvårdnadspersonalen, via monitorer 
precis utanför den egna salen (ibid). En patient beskrev att det enda som fick henne att 
stå ut med sin livssituation var omvårdnadspersonalen på avdelningen (Patricia-
Hawley, 2000). Omvårdnadspersonal prioriterade patientens fysiska och psykiska 
välmående genom god omvårdnad (ibid). Patienterna ansåg att de gärna blottade sitt 
eget privatliv till förmån för den trygghet de upplevde genom att hela tiden kunna se 
omvårdnadspersonalen och veta att de fanns tillgängliga (Lasiter, 2011). 
Tillgänglighet kunde även betyda att omvårdnadspersonal skapade trygghet genom att 
ofta besöka patienter på rummet och observera deras allmänna status och inte bara 
övervaka monitoreringen av vitala parametrar med hjälp av medicinteknisk utrustning 
(ibid). Patienterna övervakades och observerades med medicinteknisk utrustning 
såsom EKG. Om någonting skulle inträffa med patienten, skulle den medicintekniska 
utrustningen larma och på så sätt göra omvårdnadspersonalen tillgänglig för patienten 
(Robinson et al., 2015). En patient uttryckte känslan av trygghet genom att vara 
kopplad till medicinsk övervakning:  
 
”even if you would pass out, knowing that you had the monitors on before that, you 
would know that (the nurses) would know it immediately” Lasiter (2011, s. 2653).  
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För att skapa trygghet var det av vikt att omvårdnadspersonal alltid var så nära att 
skrik och andra missljud kunde höras utanför rummet (Lasiter, 2011). Äldre patienter 
vid en akutvårdsavdelning i USA, upplevde liknande känslor av trygghet genom 
omvårdnadspersonalens tillgänglighet (Lasiter et al., 2013). De äldre kände sig trygga 
av att omvårdnadspersonal tittade till dem både dag och natt (ibid). 
 
 ”At night when I would wake up… I could look out and there were nurses there…so 
that made me feel safe because I knew they were watching what was going on” 
Lasiter (2011, s. 2653).  
 
Vetskapen att omvårdnadspersonal fanns tillgänglig för att uppmärksamma 
fysiologiska förändringar och förutse behov i det egna tillståndet, skapade trygghet 
(Lasiter et al., 2013). Enligt Patricia-Hawley (2000), skapades trygghet genom att 
omvårdnadspersonal snabbt kunde vara på plats och tillkalla läkare vid behov. 
Trygghet skapades i vetskapen att omvårdnadspersonal kom direkt, varje gång en 
patient ringde på larmknappen (ibid). Patienter som upplevde att omvårdnadspersonal 
tog sig tid, kände sig tryggare i sin situation (Wåhlin et al., 2006).  
 
Socialt stöd  
Patienter upplevde enligt Engström & Söderberg (2007) att de fick kraft från nära 
anhöriga. De anhöriga kunde vara patientens röst, då de förstod patienten bättre än 
omvårdnadspersonal. Trygghet skapades när anhöriga fanns nära till hands. De flesta 
patienter ville ha närhet hela tiden (ibid).  
 
”Having them near was good… Afterwards I´ve realized this meant a lot to me… 
their presence made me feel safe” Engström et al. (2007, s. 573).  
 
Trots att patienter kände skuld gentemot de anhöriga genom beroendet som bildats i 
relationen, upplevde de att anhöriga var bäst lämpade att ge stöd för att skapa trygghet 
(Engström et al., 2007). De anhöriga bidrog med faktorer som patienter kunde känna 
igen, ansikten, dofter, beröring och röster, vilket skapade trygghet och glädje även i 
den svåra sjukdomssituationen. De gånger det inte fanns en nära anhörig på plats som 
stöd, kände sig patienter mer sårbara och i högre grad rädda att förlora kontrollen och 
dö (ibid). De första dagarna på akutvårdsavdelning, kände sig patienter 
kommunikativt begränsade och försvarslösa inför sin situation (Wåhlin et al., 2006). 
De hade svårt att lokalisera tid och rum. Den här perioden var det särskilt viktigt att 
skapa trygghet genom socialt stöd. En anhörig eller omvårdnadspersonal som höll 
patienters hand, gav en kram, skänkte omtanke, lyssnade och bidrog med värme, 
skapade trygghet. Personal som gav stöd genom att de uppträdde lugnt och tryggt, 
främjade i större grad känslor av lugn och trygghet hos patienter (ibid).  
 



 

 9 

”The only thing that makes this process ´bearable´ is them (the nurses)” Patricia-
Hawley (2000, s. 450).  
 
Känslan att nära familj fick avlastning av omvårdnadspersonal för att själva få 
möjlighet att bearbeta sina känslor, skapade trygghet hos patienterna (Patricia-
Hawley, 2000; Robinson et al., 2015). Det kändes också tryggt för patienterna att veta 
att omvårdnadspersonal tog hänsyn till behov hos närstående och gav dem stöd (ibid). 
När anhöriga tog med sig bilder skapades trygghet då det gav ett socialt stöd genom 
att påminna patienterna vad de hade att leva för (Hupcey, 2000). Aro, Pietilä & 
Vehviläinen-Julkunen (2012) kom i sin studie fram till att patienter tyckte att det egna 
privatlivet, stöd av familj och vänner samt att själv påverka olika beslut rörande 
sjukdomstillståndet och tillhörande behandlingar var mindre viktigt vid främjande av 
trygghet (ibid). 
 
Säkerhet 
Patienter som var inlagda på en psykiatrisk avdelning kopplade ofta samman känslan 
av trygghet med upplevelsen av psykisk och fysisk säkerhet på avdelningen (Jones, 
Nolan, Bowers, Simpson, Whittington, Hackney & Bhui, 2009). Flera patienter var 
rädda för medpatienter, de ansågs vara potentiellt farliga, och de kände sig i större 
utsträckning osäkra. Hälften av patienterna hade någon gång upplevt aggressivitet 
eller våld på avdelningen. En del hade vid något tillfälle känt sig tvingade att göra 
saker de egentligen inte ville. Smuggling av alkohol och narkotiska preparat var en 
sådan sak. Utpressning genom mobbing och trakasserier samt stölder på avdelningen 
skapade en otrygg miljö och därigenom otrygga patienter. Osäkerhet skapades också 
genom rasistiska uttryck både mellan patienter och mellan omvårdnadspersonal och 
patienter (ibid). En del patienter delade sovrum på avdelningen, vilket skapade en 
stark känsla av otrygghet och osäkerhet (Stenhouse, 2012). Patienter inlagda på en 
psykiatrisk avdelning skapade strategier för att uppnå en viss känsla av säkerhet 
(Jones et al., 2009). De undvek att vara nära medpatienter, och avvek från situationer 
de ansåg kunde bli farliga. Omvårdnadspersonal på avdelningen skapade trygghet och 
säkerhet genom att vara nära och finnas till hands och ha möjlighet att ingripa om 
något skrämmande eller farligt skulle inträffa (ibid).  
 
”For me I just need to keep myself safe. The staff here have kept me safe and got me 
well” Jones et al. (2009, s.128).  
 
Vissa patienter kände att behovet av trygghet inte blev tillgodosett, då de inte litade på 
omvårdnadspersonalens förmåga att skapa säkerhet i situationen (Stenhouse, 2013). 
Inom psykiatrin kände en del patienter att inläggningen blev deras räddning 
(Stenhouse, 2012). De kände sig på grund av sin sjukdom tryggare på avdelningen, än 
ute i samhället. Det berodde på självdestruktivitet, aggressivitet och risk för suicid. En 
del patienter var också rädda för personer som befann sig utanför sjukhuset, varför 
tryggheten fanns inom avdelningens väggar. Patienter inom psykiatrisk slutenvård 
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upplevde att manlig omvårdnadspersonal gav en känsla av säkerhet, medan kvinnlig 
omvårdnadspersonal i högre grad bidrog med emotionell trygghet (ibid). 
 

Diskussion 
Metod diskussion 
Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och PsycInfo. Detta är tre av de 
största databaserna för omvårdnad och därför valdes de (Forsberg & Wengström, 
2013). Målet med sökningarna i de olika databaserna var att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar för att få fram de faktorer som bidrar till att främja trygghet hos 
patienter i slutenvård. Då valda sökord visade sig förekomma i de olika databaserna 
vilket ledde till dubbletter i artiklar i de olika databaserna kan detta ses som rätt val av 
sökord. 

Den första sökningen gjordes med flera kombinerade sökord för att avgränsa 
sökningen mot syftet. De begrepp som användes för att ge en röd tråd i sökningarna 
var ”feeling safe”, ”nursing” och ”hospitalized”. För att öka pålitligheten lades stor 
tyngd på att noggrant översätta de svenska begreppen till engelska begrepp, för att 
undvika feltolkning i översättningen mellan svenska och engelska. För att inkludera 
slutenvård användes det engelska ordet ”hospitalized” och ”hospitalized patients”. 
Det svenska ordet hospitaliserad betyder att vara inlagd för vård under lång tid. Det 
engelska ordet ”hospitalize” betyder att bli inlagd/intagen på sjukhus (Hawker & 
Waite, 2004; Petti, 2005). Resultatartiklarna innefattade patienter som vårdades inom 
slutenvård.  

För att inte missa några relevanta vetenskapliga artiklar gjordes även manuella 
sökningar via artiklarnas referenslistor. Där hittades en vetenskaplig artikel som 
valdes ut då den svarade mot syftet. De vetenskapliga artiklar som valdes till 
litteraturstudiens resultat, visade stor spridning gällande områden i slutenvård. Fem 
var från intensivvård, två från akutsjukvård, två från psykiatriska avdelningar och en 
artikel beskrev upplevelser vid palliativ slutenvård. De flesta av resultatartiklarna är 
av kvalitativ metod då syftet var att belysa bidragande faktorer som främjar trygghet. 
Kvalitativ forskning syftar till att beskriva eller belysa upplevelser av olika fenomen 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna gav få kvantitativa vetenskapliga 
artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte, då kvantitativ forskning besvarar 
frågor genom att utforska, jämföra och identifiera samband mellan variabler (Forsberg 
& Wengström, 2013). Fyra av tio valda resultatartiklar beskrev bortfall i studien. Ett 
stort bortfall kan påverka resultatet i vetenskapliga studier. Bortfall förekommer i 
kvalitativa studier men det är sällan beskrivet då det inte äventyrar resultatet i helhet. 
(Forsberg & Wengström, 2013). Det ses som en styrka att studierna bygger sitt 
resultat på intervjuer, då dessa fångar patienternas upplevelse av vad som främjar 
trygghet. Svårighet att hitta ett stort antal artiklar som svarade mot syftet, kan bero på 
att ämnet är otillräckligt beforskat. Artiklarna söktes 15 år tillbaka i tiden då det inte 
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fanns tillräckligt antal artiklar under enbart det senaste decenniet. Antalet valda 
artiklar ses som en styrka då de uppnår tio.   

Litteraturstudiens resultat är överförbart till andra avdelningar, då patienterna beskrev 
sina känslor och vad som främjade trygghet utöver den medicinska behandlingen. De 
resultatartiklar som valdes ut lästes och granskades individuellt. Efter granskning 
diskuterades artiklarna till samsyn uppnåddes om relevant innehåll, vilket kan ses som 
en styrka.  

Resultat diskussion 
Resultatdiskussionen presenterar sex teman från resultatet, vilka belyser vad som 
främjar känslan av trygghet vid omvårdnad av patienter i slutenvård. De sex temana 
är: kontroll, kunskap, kommunikation, tillgänglighet, socialt stöd samt säkerhet. 
Tolkningen av vad som var mest centralt i resultatet valdes ut till diskussionen. 

Temat kontroll beskriver hur de flesta patienter upplevde frustration och avsaknad av 
kontroll över sin sjukdomssituation vid inläggning på sjukhus, där 
omvårdnadspersonal har större kontroll över behandling av sjukdomen (Hupcey, 
2000). I resultatet framkom att känslan av trygghet ökade när patienten åter kunde ta 
kontroll över saker patienten inte varit kapabel att sköta själv (ibid). Det är i enighet 
med Maslow (1943) som i det fjärde steget på behovstrappan menar att uppskattning 
och känslan av att klara av saker på ett bra sätt är viktigt för personens känsla av 
trygghet. Enligt Mollon (2013) kan en patient bli oberäknelig då kontrollen över den 
egna livssituationen går förlorad. Det är i enighet med resultatet, där det framkom att 
patienter som fick hjälp av omvårdnadspersonal att återta kontroll över sin situation 
och göra saker de tidigare inte klarat av, kände sig trygga (Lasiter et al., 2013).  

Temat kunskap beskriver vikten av patienters upplevelse av omvårdnadspersonal som 
kompetent och lyhörd för patientens behov, för att uppnå trygghet (Lasiter et al., 
2013). Enligt Ekman (2011) kunde omvårdnadspersonal använda sig av olika verktyg 
för att tillgodose patienternas behov, vilket kräver kunskap. Verktygen kunde vara att 
utifrån den unika personens förutsättningar, vägleda, stödja mentalt och fysiskt, skapa 
och bibehålla utvecklande miljöer samt utbilda patienten (ibid). I individualiserad 
vård, ligger fokus på patienternas egna resurser och omvårdnadsbehov (Jungyoun 
Han, 2015). Omvårdnadspersonal kan genom att ställa rätt frågor vid anamnes, få 
kunskap om patienten och anpassa vården därefter. Det är kunskap som 
omvårdnadspersonal kan använda och som de kan ha som kontinuerligt mål under 
hela vårdtiden för att skapa trygghet. Det femte steget i Maslows behovstrappa 
beskriver behovet av självförverkligande (Maslow, 1943). I självförverkligandet ingår 
kunskap. För att kunna inta kunskap om den nya livssituationen, krävs att patienten 
enligt Maslow först uppnår de grundläggande stegen, det fysiologiska steget och 
trygghetssteget i trappan (ibid). Då dessa steg uppnås kan personen utvecklas och leva 
i sitt sjukdomstillstånd med en ny och djupare förståelse. 
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Temat kommunikation beskriver hur god kommunikation skapade tillit och trygghet 
mellan patient och omvårdnadspersonal, vilket gav acceptans gentemot 
omvårdnadspersonal och behandlingar (Hupcey, 2000). Tillit är något som byggs upp 
i kommunikationen mellan patient och omvårdnadspersonal. För att lära känna 
personen bakom sjukdomen krävs en viss självexponering. Självexponering kan ses 
som en kommunikativ handling som förtydligar vem eller vilka omvårdnadspersonal 
är. För att lära känna en patient på djupet, krävs att omvårdnadspersonal är öppna och 
ger av sig själva. En patient som känner ett starkt kommunikativt stöd i relationen, 
upplever en större trygghet i att dela med sig av den egna upplevelsen av tillståndet i 
samtal (Patricia-Hawley, 2000). I resultatet framkom att kommunikation kunde ske på 
fyra olika sätt, för anpassning till omvårdnadssituationen. Kommunikationen skall 
anpassas efter patientens kunskapsnivå vid det specifika tillfället (ibid). Patienten kan 
vara läkare och det kan tas i beaktande för att förstå kunskapsnivån, men varje patient 
skall ses som en unik person och inte enbart som en patient med en viss profession. 
En viss förförståelse om patienten har betydelse för hur vi uppfattar situationen och 
hur kommunikationen anpassas. Därmed är patienten en patient och ska få vara enbart 
det. 
 
Temat tillgänglighet beskriver hur medicinteknisk övervakning av patienterna på 
avdelningen skapade trygghet och hur salarna var uppbyggda för att ge personalen 
översikt på avdelningen. Patienter kände att de hellre blottade sitt privatliv för att 
uppnå den trygghet som tillgängligheten till omvårdnadspersonal gav (Robinson et 
al., 2015; Lasiter et al., 2013). Patienter kände sig trygga av att se tillgänglig 
omvårdnadspersonal, att de var nära och övervakade dem (Lasiter et al., 2013). 
Omvårdnadspersonal som har förmågan att hjälpa patienter om något händer, skapar 
trygghet. I resultatet framkom att trygghet upplevdes, när omvårdnadspersonal var 
uppmärksam och upptäckte fysiologiska förändringar hos patienten (Lasiter et al., 
2013). Det är i enighet med Maslows behovstrappa som ser det fysiologiska steget 
som det mest grundläggande behovet (Maslow, 1943). Det var inte alltid viktigt att 
patienter fick svar på alla frågor, däremot var det av vikt att omvårdnadspersonal 
vågade närvara som medmänniskor (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 
Patienterna upplevde att omvårdnadspersonal som var tillgänglig och tog sig tid att 
svara på frågor rörande symtom och behandlingar på ett informativt sätt, främjade 
trygghet i omvårdnadssituationer (Wåhlin et al., 2006). Omvårdnadspersonal kan 
skapa trygghet genom att göra sig tillgänglig för patienter, och ge information. Det 
ökar möjligheten att patienter själva tar initiativ till samtal. 
 
Temat socialt stöd beskriver hur anhörigas närvaro främjade trygghet (Hupcey, 2000). 
Flera patienter kände att de fick kraft och energi från sina anhöriga (ibid). Detta kan 
jämföras med det tredje steget i Maslows behovstrappa, som beskriver behovet av 
gemenskap och tillhörighet (Maslow, 1943). De anhöriga kunde vara patienters röster 
då de förstod patienterna bättre än omvårdnadspersonalen (Engström et al., 2007). De 
flesta patienter ville känna anhörigas närhet. Å andra sidan beskrev patienter i en av 
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studierna att det var mindre viktigt med anhörigstöd och egen involvering i vårdandet 
(Aro et al., 2012). Det skulle kunna bero på patienters utbildningsnivå, och att de 
kände tillit till att omvårdnadspersonal hade kunskap att vårda på bästa sätt, utan egen 
involvering. Alla patienter känner sig inte bekväma eller redo att visa sårbarhet i 
anhörigas närhet. Omvårdnadspersonal måste ta hänsyn till patienters önskemål om 
anhörigas stöd. När patienter känner sig tryggare av att ha anhöriga nära, kan 
omvårdnadspersonal bjuda in anhöriga och tydliggöra behovet av det sociala stöd som 
anhöriga ger. Enligt resultatet kunde patienter som har svårt att kommunicera uppleva 
trygghet genom socialt stöd i form av beröring, dofter och andra faktorer som är 
bekanta (Engström et al., 2007). 
 
Temat säkerhet beskriver hur patienter på en psykiatrisk avdelning ofta kopplade 
samman trygghet med psykisk och fysisk säkerhet (Jones et al., 2009). I den otrygga 
situationen med labila medpatienter skapade omvårdnadspersonal trygghet på 
avdelningen genom att vara där som ett skydd mot medpatienterna. Patienterna kände 
trygghet i att omvårdnadspersonal kunde säkra situationen om något skrämmande 
eller farligt kunde ske. På så vis skapar omvårdnadspersonal förutsägbarhet och skydd 
för patienter, som enligt Maslow (1943) står för trygghet. Maslow menade att 
förutsägbarhet och skydd även innefattade skydd från patienten själv, som vid 
självdestruktivitet och suicid (ibid). På grund av tystnadsplikten kan 
omvårdnadspersonal inte dela kunskap om medpatienter till övriga patienter och 
därmed inte tillgodose patienters behov av kunskap om medpatienter, för att skapa 
säkerhet. Lagen om tystnadsplikt säger att omvårdnadspersonal inom hälso- och 
sjukvård inte får röja uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden (Raadu, 2015).  
 
Konklusion och implikation 
Trygghet kan främjas i omvårdnadssituationer, där patienters fysiska och psykiska 
välmående är målet med omvårdnaden. Omvårdnadspersonalen kan genom god 
vägledning, skapa kontroll åt patienter i sjukdomssituationen. Ett lugnt och tryggt 
handlande, skapar i högre grad lugna och trygga patienter. Medicinteknisk 
övervakning av patienterna och översikt på avdelningen har betydelse för hur 
patienter upplever trygghet genom att se tillgänglig omvårdnadspersonal. God 
information till patienter och anhöriga, samt att vara patientens röst gentemot övriga 
professioner främjar trygghet. De flesta patienter känner att anhöriga inger kraft 
genom socialt stöd. Kunskap om trygghet är av vikt för att omvårdnadspersonal ska 
kunna främja trygghet hos alla patienter, oavsett bakgrund. En eller flera av 
faktorerna kan skapa en känsla av trygghet. 

All omvårdnadspersonal bör ta i beaktande vad som främjar trygghet för patienter. En 
trygg patient tar till sig information på ett adekvat sätt och mår bättre i sin 
sjukdomssituation. Det finns överlag lite forskning kring vad som främjar trygghet 
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hos patienter i slutenvård. Västerländska studier och studier inom akutsjukvård, är 
starkt överrepresenterade. För att få geografisk bredd och större kunskap om vad som 
främjar trygghet för personer i hela världen och på fler icke-akuta avdelningar, behövs 
fler studier. Sverige är idag ett mångkulturellt land. Omvårdnadspersonal behöver 
kunskap i hur trygghet uppfattas i andra kulturer, då skillnader kan förekomma.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed Psycinfo 

Trygghet Feeling safe (fritext) Feeling safe (fritext) Feeling safe (fritext) 

Omvårdnad Nursing Nursing Nursing (fritext) 

Inneliggande Hospitalized Hospitalized  

Inneliggande patient  Hospitalized Hospitalized patients 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150303 Cinahl 

Nursing AND feeling safe And 
hospitalized 
Limits: research article, peer-
reviewed, abstract available 20 10 4 4 

150303 PubMed 

Feeling safe AND nursing AND 
hospitalized 
Limits: abstract, 15yeras. 6 1 1 1 

150304 PsycInfo 

Feeling safe AND hospitalized 
patients 
Limits: Peer-rewied, 2000-2015 7 7 3 3 

 
150316 
 

  
PubMed 

Feeling safe AND nursing 
Limits: abstract, 15 years 246 47 1 1 

150316 
 

Manuell 
sökning     1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens  Hupcey, J-E. (2000). Feeling safe: The psychsocial Needs of ICU Patients, Journal of Nursing scholarship, 
32(4), 361-367.  

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att beskriva psykologiska behov för kritiskt sjuka patienter genom beskrivningar av patienters erfarenheter 
av icke tillgodosedda behov, familjers beteenden, samt vänner och intensivvårds personals hjälp gällande 
dessa behov. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 
Teoretiskt urval (n=45) 25 kvinnor och 20 män, inlagda på medicinsk eller kirurgisk akutvårdavdelning i 
östra USA. Variation på deltagarnas ålder var 25-80 år. Medelåldern var 59år. Inklusionskriterier: Inlagd på 
akutvårdavdelning minst 3 dygn. 
Slutna frågor ställdes. Intervjuerna gjordes då patienten var stabil eller direkt efter transport till en allmän 
avdelning. Intervjun började med en öppen fråga. Nästa fråga som ställdes var mer djupgående. Intervjuerna 
varade 15-60 min och spelades in. Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren och identifierande 
uppgifter togs bort. Transkribering kontrollerades av författaren ytterligare en gång för att öka 
noggrannheten. 
Data analyserades genom en kontinuerlig jämförelseprocess där data samlades och analyserades parallellt. 
Data analyserades rad för rad och tema identifierades. Teman testades mot inkommande data och kategorier 
skapades och beskrevs. Genom att se relationen av kategorierna identifierades och beskrevs kärnvariabeln.  
Inget beskrivet  

Slutsats En modell skapades runt kärnvariabeln ”att känna trygghet”. Fyra kategorier i modellen påverkade patienters 
känsla av trygghet: att få kunskap, att återfå kontrollen, att känna en känsla av hopp samt tillit. Dessa fyra 
kategorier var de som påverkade hur patienten kände trygghet. Kärnvariabeln påverkades även av familj, 
vänner, omvårdnadspersonal och religion.  
Att få kunskap: Att veta vad som händer, gav patienterna bekräftelse och det verkade hjälpa patienterna att ta 
sig igenom en hemsk upplevelse och öka tryggheten.  
Att återfå kontroll: De faktorer som fick patienter att återfå kontrollen bestod av mindre steg, som att ta 
tillbaka en del ansvarsområden som de delegerat till andra familjemedlemmar. Patienterna uttryckte 
frustration skapad av avsaknaden av kontroll. När patienterna kände att kontrollen kom tillbaka, ökade 
känslan av trygghet. 
Att känna hopp: Kvarhålla hopp var viktigt för patienterna då hopplöshet betyder uppgivenhet. Många 
patienter trodde att de behövde behålla hoppet för att överleva. Känslan av hopp kom inte enbart inifrån utan 
influerades av familj, vänner, religion och omvårdnadspersonal. 
Att känna tillit: Att kunna lita på omvårdnadspersonal var av största vikt för att patienter skulle känna sig 
trygga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Trovärdigheten stärks av fylliga intervjuer, (15-60min). Resultatet svarar mot syftet. 
Datainsamling, analysprocess och urval beskrivs väl vilket stärker trovärdigheten. Två medbedömare var 
med för att stärka trovärdigheten. Förförståelsen är inte beskriven däremot förklaras det i studien. Godkändes 
av en etisk kommitté. 
Pålitlighet: Forskaren har utfört intervjuerna och transkriberat dem. Två medbedömare stärker pålitligheten. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare stärker bekräftelsebarheten och studien är repeterbar då alla steg är 
beskrivna. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
Överförbar till andra intensivvårdavdelningar enligt författarna. Det framkom att denna studie kan användas 
av all omvårdnadspersonal som jobbar på sjukhus. Alla patienter kan känna otrygghet och studien kan hjälpa 
omvårdnadspersonalen att förstå och förebygga den. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Stenhouse, R-C. (2013). Safe enough in here?`: patients`expectations and experiences of feeling safe in acute 
psychiatric inpatient ward. Journal of Clinical Nursing, 22, 3109 – 3119. doi: 10.1111/jocn.12111 

Land  
Databas 

Storbritanien 
CINAHL 

Syfte Att förstå patienters upplevelser av att vara inlagd på en akut psykiatrisk avdelning. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Fenomenografisk longitudinell studie 
Ändamålsenligt strategiskt urval (n=13) 6 män och 7 kvinnor inlagda på en psykiatrisk akutvårdsavdelning i 
Skottland. Åldersspannet var 18-65 år med en variation av diagnoser och orsak till inläggning. 
Inklusionskriterier: Patienterna skulle ha varit inlagda minst en vecka. Exklusionskriterier: risk för aggression 
mot författaren. 
Genom ostrukturerade intervjuer fick patienterna berätta sin upplevelse av att vara inlagd på 
akutvårdsavdelning. Intervjuerna utfördes 2 och 6 veckor efter utskrivningen. En rapport skapades på första 
intervjun vilken låg till grund för den andra intervjun. Intervjuerna varade 45min–120min. Alla intervjuer 
spelades in och transkriberades. 
Transkriptionerna för första intervjun lästes, sammanfattades och skickades ut till deltagarna som fick läsa 
igenom basen för den andra intervjun. De fick förtydliga eventuella missförstånd och godkänna vad de sagt i 
den första intervjun. Därefter gjordes en holistisk analys på all data individuellt för att få en förförståelse för 
kontextens natur och mening. Varje intervju gav en stor berättelse med mindre delberättelser. De mindre 
berättelserna var re- transkriberade för att ge en mer visuell struktur. De mindre berättelserna byggdes ihop 
till en stor berättelse över patienternas erfarenhet över att vara inlagda i en akutvårdsavdelning. Dessa 
berättelser åter presenterades som dikter. Fortsatta holistiska analyser gjordes vilket tydliggjorde patienternas 
erfarenheter. 
Inget beskrivet 

Slutsats Patienterna hade olika synsätt om sjukhus och mental hälsa och hur lagar kan få dem att vara trygga då de är 
på en akut avdelning. Många av patienterna kände sig säkra då de var inlagda och att de var ifrån den yttre 
världen. Däremot kände de sig sårbara då de inte hade kunskap om de andra patienterna, vilket ledde till en 
känsla av otrygghet. De hade också en syn på mentalt sjuka patienter som oberäkneliga och våldsamma. 
Patienterna hade förväntningar på omvårdnadspersonalen. De skulle få patienterna att känna trygghet, vilket 
inte blev helt tillfredsställt då patienterna var osäkra på personalens förmåga. Däremot tyckte de att manliga 
sjuksköterskor fick dem att känna säkerhet. Kvinnlig omvårdnadspersonal kunde erbjuda emotionell trygghet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Trovärdigheten stärks av fylliga intervjuer, (45-120min). Resultatet svarar mot syftet. 
Datainsamling, analysprocess och urval beskrivs och stärker trovärdigheten. Förförståelsen är inte beskriven. 
Godkändes av NHS etiska system och deltagarkontroll utfördes som stärker trovärdigheten. 
Pålitlighet: Forskaren har utfört intervjuerna och transkriberat dem. Deltagarkontroll användes vilket stärker 
pålitligheten. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare stärker bekräftelsebarheten och studien är repeterbar då alla steg är väl 
beskrivna. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
Överförbar till all omvårdnadspersonal på psykiatriska akutvårdsavdelningar då studien ger insyn och 
förståelse om patienters upplevelser av en inläggning på en sådan avdelning. Det framkom att studien kan 
användas av alla sjuksköterskor som jobbar i slutenvård då alla patienter kan känna otrygghet. Studien kan 
hjälpa sjuksköterskor att öka tryggheten i alla inläggningssituationer. Det framkom att studien främst kan 
generaliseras på patienter i liknande kontext. Det är ett minus att urvalet är relativt litet. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Lasiter, S. (2011). Older adults´perceptions of feeling safe in an intensive care unit. Journal of Advanced 
Nursing, 67(12), 2649-2657. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05714.x 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att öka förståelsen för trygghetens betydelse för äldre som fått en oväntad sjukdom och därför lagts in på en 
intensivvårdsavdelning. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Grounded theory, longitudinell design 
Teoretiskt urval (n=10) . Vid teoretisk mättnad utökas inte urvalet. Patienter inlagda på 
intensivvårdsavdelning fördelat på två olika sjukhus i USA. Patienterna var 65-93 år gamla. 
Inklusionskriterier: skulle kunna prata engelska, inte ha tidigare erfarenhet av att vara patient på en 
intensivvårdsavdelning, kunna reflektera och diskutera sina upplevelser samt att de skulle ha förflyttats från 
intensivvårdsavdelning till en mindre intensiv avdelning efter 1-5 dygn. Ingen av patienterna hade behandlats 
genom operation eller legat i respirator. 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ställdes till patienterna. 8 patienter intervjuades två gånger, en 
gång efter att ha förflyttats till en mindre intensiv vårdavdelning, samt en gång ca 2 veckor efter utskrivning. 
1 patient skrevs ut före den första intervjun ägde rum, därav gjordes enbart den senare intervjun. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades. Data samlades in mellan januari och juli 2008. 
Data analyserades med hjälp av NVivo7. Enligt tradition vid GT analyserades all data samtidigt för en 
kontinuerlig jämförelse mellan ny och gammal data. Genom öppen kodning fick författaren fram 28 begrepp 
som sedan delades in i fyra huvudkategorier och en central kategori, vilken var ”att känna trygghet” 
1 patient dog innan den andra intervjun ägde rum. 

Slutsats Resultatet delades in i en central kategori som var ”att känna trygghet”, samt fyra huvudkategorier; att ha 
förmåga att ta egna initiativ, att ha översikt över avdelningen och personal, att få den vård man förväntat sig 
samt att ha närhet till en sköterska. Att ta egna initiativ handlade främst om att själv kunna be om hjälp 
muntligt eller ringa på klockan vid behov. Det gav patienterna en känsla av kontroll som gav trygghet. Att ha 
översikt på avdelningen ingav trygghet genom att de kunde se att sköterskor fanns på plats om hjälp skulle 
behövas samt att de såg att sköterskorna kontrollerade patienternas värden via monitorer. Även personlig 
översikt av omvårdnadspersonalen som kontrollerade allmän status, skapade trygghet. Patienterna ansåg att 
de gärna blottade sina privatliv till förmån för den trygghet de upplevde när de hade en god översikt. Att få 
den vård patienterna förväntat sig handlade om att sköterskornas personliga karaktärsdrag kunde påverka 
känslan av trygghet. Att ha närhet till en sköterska ingav trygghet på så vis att hjälp alltid fanns nära, allra 
starkast upplevdes tryggheten då patienterna kunde se personalen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Ingen angiven tid per intervju finns, men resultatet stärks genom 
att patienterna intervjuades två gånger. Resultatet förtydligas av flera citat. Urvalet är väl beskrivet. Enligt 
författarna stärks studiens trovärdighet av att det finns en rimlighet i resultatet. En expert på dataanalys 
anställdes för en öppen dialog om analysen. Studien är mycket tydlig och har en röd tråd. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Studien ger knapphändig information om författaren och hennes erfarenheter av metod, bakgrund 
och förförståelse. Däremot går det att utläsa att hon är professor i omvårdnad. Ett antagande kan göras att den 
enda författaren var den som gjorde samtliga intervjuer och transkriberade dessa, det är däremot inte 
beskrivet. Information om den tekniska utrustning som använts saknas. 
Bekräftelsebarhet: Stärks av att en expert på dataanalys anställdes för en öppen dialog om analysen. 
Information om forskarens förförståelse och neutralitet saknas. 
Överförbarhet: Urvalet i studien är ganska litet. 2 av 10 patienter intervjuades bara en gång vilket kan ha 
påverkat resultatet. Urvalet var en internationellt homogen grupp. Trots att båda sjukhusen hade patienter av 
olika etnicitet, var alla deltagarna i studien av liknande etniskt ursprung och bakgrund, vilket sänker 
överförbarheten. Författaren tar upp att det inte finns någon evidens för att etniskt ursprung, kön eller ras på 
något vis påverkar känslan av trygghet 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lasiter, S & Duffy, J. (2013). Older Adults´Perceptions of Feeling Safe in Urban and Rural Acute Care. The 
Journal of Nursing Administration, 43, 30-36. doi: 10.1097/NNA.0b013e3182786013 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att identifiera faktorer som påverkade inneliggande äldre patienters upplevelser av att känna trygghet, och att 
identifiera skillnader i upplevelser i kontexterna storstad och landsbygd 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory, longitudinell design 
Teoretiskt urval (n=20). Vid teoretisk mättnad utökas inte urvalet. 10 patienter var inlagda på en akut 
vårdavdelning i storstad, och 10 var inlagda på en akut vårdavdelning på landsbygden. Inklusionskriterier: 
patienter skulle kunna tala engelska, kunna förstå meningen med studien och kunna klara av en intervju på 
15-60 minuter. Patienterna på landsbygden var 5 kvinnor och 5 män. Patienterna i storstaden var 7 kvinnor 
och 3 män. Den sammanlagda medelåldern var 75 år, (65-90).  
Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut av en utsedd sjuksköterska. Patienterna fick 
information om studien och valde själva att delta. Semistrukturerade intervjuer skapade av förstaförfattaren, 
valdes vid datainsamlingen. Den första intervjun ägde rum på sjukhuset, och den andra intervjun ägde rum ca 
2 veckor efter utskrivning. Intervjuerna spelades in, transkriberades och organiserades med hjälp av NVivo 8. 
Tre patienter föll bort inför den andra intervjun. 2 svarade inte i telefon, 1 dog. Data samlades in mellan juli 
och december, 2011. 
I studien jämfördes ständigt olika data för att inte gå miste om några viktiga begrepp. Första steget i analysen 
gjordes via öppen kodning, där ord och meningar till sist bildade 17 begrepp. Vid axial kodning jämfördes 
begreppen med varandra för att på så vis skapa en central kategori och 4 huvudkategorier. Den centrala 
kategorin var ”att känna trygghet”. Kategorierna bildade tillsammans en teoretisk modell av en social 
process. 
Bortfall (n= 3). Tre personer deltog bara i den första intervjun. 
 
 
 
 
 
 

Slutsats Faktorer som var viktiga för att de äldre patienterna skulle känna sig trygga var: Att ha översikt, vilket kunde 
skapas genom uppmärksamhet och tid av omvårdnadspersonal, att få den vård som vi förväntar oss, genom 
kompetent och professionell personal med patientens välmående i fokus, en personcentrerad vård där 
omvårdnadspersonal interagerade med patienten på ett personligt plan samt att känna stöd som från en 
advokat, där omvårdnadspersonal kunde tala för patientens bästa inför läkare och andra. Alla deltagande 
patienter tyckte att känslan av trygghet var viktig vid en sjukhusvistelse. En patient summerade sin 
inläggning ”You go where you feel safe”. 13/20 patienter ansåg att trygghet bidrar till den helande processen. 
Inga skillnader kunde ses i upplevelser av att känna trygghet rörande sjukhus på landsbygd och i storstad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet är rimligt och svarar upp mot syftet. Urvalet känns adekvat, då teoretisk mättnad 
uppstod. Resultatet stärks och förtydligas av flera citat från intervjuerna. Trovärdigheten stärks av att 
datainsamling och dataanalys är väl beskrivna. Kollegor med god erfarenhet av kvalitativ dataanalys agerade 
medbedömare vid dataanalysen vilket stärker studiens trovärdighet.  
Pålitlighet: Förstaförfattaren genomförde samtliga intervjuer vilket stärker studiens pålitlighet, dock anges 
inte vem som transkriberat intervjuerna. Information om författarnas erfarenhet av metod sedan tidigare 
saknas. Det saknas också beskrivning av författarnas förförståelse och förmåga att vara neutral samt 
beskrivning av den tekniska utrustning som använts. 
Bekräftelsebarhet: Beskrivning av förförståelse saknas. Datainsamling och dataanalys är väl beskrivna. 
Repeterbarheten är god då alla delar i studien är väl beskrivna. Bekräftelsebarheten stärks av att 
medbedömare deltog vid dataanalysen. 
Överförbarhet: Överförbarheten stärks av att ovanstående delar är säkrade. Överförbarhet är möjlig till 
patienter i samma kontext och ålder, dock inte enligt författarna till en större population. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Aro, I., Pietilä, A-M & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). Needs of adult patients in intensive care units of 
Estonian hospitals: a questionnaire survey. Journal of Clinical Nursing, 21, 1847-1858. doi: 10.1111/j.1365-
2702.04092.x 

Land  
Databas 

Estland 
CINAHL 

Syfte Att beskriva patienters upplevelser av att vara inlagd på en intensivvårdsavdelning, gällande vikten av 
specifika behov, och hur de är tillgodoses vid estniska sjukhus, samt att fastställa sambandet mellan 
patienters upplevelser samt geografiskt område och bakgrund. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv enkätundersökning 
Bekvämlighetsurval, (n=276). Patenter från samtliga intensivårds avdelningar vid sex sjukhus som bedrev 
akut sjukvård. Inklusionskriterier: minst 18 år gamla, vara utskrivna från intensivvårdsavdelning till annan 
vårdavdelning samt ha möjlighet att svara på frågeformuläret. Medelåldern på patienterna var 56,9 år. 62,6% 
var män, 37,4% var kvinnor.  64,6% var estländare, 31,7% var ryssar och 3,7% hade en annan nationell 
bakgrund. Patienter med kritiskt tillstånd samt patienter som avled på intensivvårdsavdelningen 
exkluderades. 
Sjuksköterskor på avdelningen delade vid utskrivning ut kuvert med frågeformulär samt returnerande kuvert 
till inkluderade patienter. Formuläret skulle om möjligt returneras inom en vecka efter utskrivning. 
Frågeformuläret ”Needs of Adult Patients in Intensive Care Unit” bestod av 50 frågor som skulle besvaras 
utifrån femgradiga likertskalor. Även svarsalternativet ”kan inte vara” fanns med i frågeformuläret. 
Cronbachs Alpha användes för att upprätthålla frågeformulärets riktighet. Data samlades in maj-oktober 
2008. 
SPSS 17,0 användes vid den statistiska analysen. Chi-två test samt Kolmogorov-Smirnov´s test användes i 
beskrivande statistik. Variablerna medelvärde, standardavvikelse, median och spridningsmått förtydligade 
urvalet i studien. För att jämföra resultat i olika grupper användes Mann-Whitneys U-test eller Kruskal-
Wallis´s H-test. Signifikansnivån sattes till p=0,05. Frågor som i formuläret besvarats med ”kan inte svara”, 
togs bort från analysen. 
Internt bortfall: (n=21) Externt bortfall: (n=89) 22% 

Slutsats I resultatet redovisas patienternas behov av; fysiskt välbefinnande, känsla av trygghet, respekt för den unika 
individen, känslomässigt stöd, information, privatliv, involvering av familj och vänner samt personlig 
involvering vid beslutsfattande. Överlag fann författarna att behov som sågs som viktigast av patienterna, 
också blev bäst tillgodosedda av personalen. Det var mer sannolikt att lågutbildade patienter svarade med 
”agree” i formuläret än högutbildade patienter. Att känna ett fysiskt välbefinnande och uppleva en känsla av 
trygghet var de viktigaste behoven hos patienterna. Mindre viktigt för patienterna var behov av privatliv, 
involvering av familj och vänner samt personlig involvering vid beslutsfattande 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Urvalet beskrivs tydligt. Resultatet är rimligt. Det finns en klar transparens i studien. Studien 
blev etiskt granskad och godkänd av The Research Ethics Committee of the University of Tartu. Patienterna 
gav ett muntligt godkännande att delta. Informationen hanterades på ett sätt som skyddade deltagarnas 
anonymitet. 
Extern validitet: Styrks av det totala urvalet. Urvalet är dock relativt lågt. Resultatet kan enligt författarna inte 
generaliseras internationellt på grund av eventuella kulturella skillnader i samhället. Generalisering kan till 
viss mån ske till patienter i liknande kontext med liknande bakgrund. 
Reliabilitet: Cronbach´s Alphas reliabilitetskoefficient var 0,6 och sågs som tillfredsställande för 
mätinstrumentet. Reliabiliteten stärks av att frågeformuläret testades på tre patienter innan den riktiga studien 
inleddes. Reliabiliteten försvagas av att många patienter valde svarsalternativ ”kan inte svara” på flertalet 
frågor. Det kan vara en effekt av att patienterna inte var i tillräckligt god form att besvara formuläret. 
Författarna kunde inte utesluta att patienterna fått hjälp att fylla i formuläret av en anhörig. 
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformulärets validitet fastställdes av 3 forskare, 6 
sjuksköterskor och 2 läkare från olika intensivvårdsavdelningar. Frågeformulärets reliabilitet försvagas av att 
50 var ett för stort antal frågor att besvara för en patient som nyligen skrivits ut från en 
intensivvårdsavdelning. Färre, mer precisa frågor kunde också ha ökat deltagarantalet. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Engström, Å. & Söderberg, S. (2007). Receiving power through confirmation: the meaning of close relatives 
for people who have been critically ill. Journal of Advanced Nursing 59(6), 569-576. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2007.04336.x 
 Land  

Databas 
Sverige 
PsycInfo 

Syfte Att belysa betydelsen av nära anhöriga för patienter som har varit kritiskt sjuka och inlagda på en 
intensivvårdsavdelning. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk design 
Ändamålsenligt urval (n=10) 8 män, 2 kvinnor på intensivvårdsavdelning i norra Sverige. Inklusionskriterier: 
varit svårt sjuka, mekanisk ventilator >24h på IVA, vuxen, vilja prata om sina erfarenheter samt ha minst en 
nära anhörig som besökt dem på IVA. Ålder 22-73år (median=58), ventilator 1-23 dagar (median=14).   
Alla tillfrågade deltagare, fick ett brev hemskickat med en frågeställning om de ville bli kontaktade för att 
bestämma en tid och plats för intervju, och alla svarade att de ville delta. Innan intervjuerna startade blev 
deltagarna informerade om studien. Intervjuerna utfördes 1-5år efter deltagarnas kritiska sjukdom, i deras 
hem (n=8) eller på en offentlig plats i närheten av deras hem (n=2). Öppna frågor användes och följdfrågor 
användes för att utveckla eller klargöra information. Alla intervjuer utfördes av förstaförfattaren, spelades in 
och varade i 30-90min.   
Alla inspelningar transkriberades ordagrant, texten lästes med ett öppet sinne flera gånger för att få en känsla 
av en mening. I den strukturella fasanalysen indelades texten i kategorier med samma betydelse. Varje 
kategori kondenserades för att till slut ge en formulerad mening. Sedan relaterades, reflekterades och 
organiserades de till ett huvudtema med sex underkategorier. Huvudkategorin blev ”upplevelsen av 
bekräftelse” och subkategorierna blev; få förklaringar, en känsla av att vara förstådd, känslan av trygghet, få 
styrka och viljestyrka, ha möjligheter och att inse sitt värde.  I sista fasen lästes texten igen och en 
förförståelse och reflektion formulerades.  
Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Närvaron av anhöriga gav mening och kraft att fortsätta kampen mot sin svåra sjukdom. De anhöriga kunde 
hjälpa till vid kommunikation med utomstående, då deltagarna ej kunde svara för sig själva. För att känna 
trygghet ville deltagarna att de anhöriga skulle närvara och ge närhet, då frånvaron fick dem att känna sig 
ensamma och rädda. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade bra mot syftet. Det var innehållsrikt material och fylliga intervjuer som 
styrktes med citat. Förförståelsen delvis beskriven. Urval, datainsamling och dataanalys var väl beskrivna. 
Medförfattaren har tillsammans med huvudförfattaren utfört analysen. Deltagarkontroll, samt triangulering ej 
redovisat. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Intervjuerna utfördes 1-5 år efter sjukdomstillfället och risken finns att vissa deltagare inte kom 
ihåg alla händelser så lång tid efter. Huvudförfattaren utförde samtliga intervjuer som varade i 30-90 minuter. 
Oklart vem som transkriberade inspelningarna som gjordes efter intervjuerna. Forskarna bör ha god 
kännedom av området relaterat till sina titlar.  
Bekräftelsebarhet: Forskarna har redovisat sina ambitioner till neutralitet. God transparens och repeterbarhet. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade och arbetet har således god 
överförbarhet. Forskarna diskuterar vikten av att sköterskor uppmuntrar de anhöriga att prata, vidröra och 
finnas nära den kritiskt sjuka. Det framkom att resultatet är överförbart kliniskt i de flesta avseenden. 
 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Jones, J., Nolan, P., Bowers, L., Simpson, A., Whittington, R., Hackney., D & Bhui, K. (2009). Psychiatric 
wards: Places of safety? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 17, 124-130. doi: 
10.1111/j.1365-2850.2009.01482.x 

Land  
Databas 

England 
PsycInfo 

Syfte Att utforska inlagda patienters erfarenheter på en psykiatrisk akutmottagning i England, med speciellt fokus 
på deras känslor av trygghet och säkerhet. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Mixad metod 
Mixad deduktiv design 
Slumpmässigt urval (n=60) av inlagda patienter på psykiatriska akutmottagningar. 36 män och 24 kvinnor i 
ålder 19-81år (medel 43år- en deltagare angav ej ålder) 
Av 136 mottagningar, valdes 20 ut slumpmässigt från tre regioner. 20 personer valdes slumpmässigt ut från 
varje region. Alla utvalda patienter deltog inte, 8 var involverade i andra aktiviteter när forskaren anlände, 6 
mådde dåligt och ytterligare 6 ville inte delta vid intervjutillfället. Dessa ersattes med samma metod. 
Intervjuerna skedde under en 3 årsperiod och utfördes med ett intervjuschema som guide, utvecklat av 
konsult, och utfördes av 3 erfarna forskarassistenter under informerat samtycke. Allt spelades in och längden 
av intervjuerna var i genomsnitt 45 minuter. 
Inspelningarna transkriberades ordagrant och lades sedan in i QSR N6 mjukvara för analys. Initialt var en 
tematisk analys deduktivt utförd, refererat till frågeformulärets teman. Nya teman identifierades i 
analysprocessen med liknande fenomen; livet på en psykiatrisk avdelning, känna sig trygg på en avdelning, 
hotelser och pennalism, alkohol och droger på avdelningar, rasism, stöld av personliga tillhörigheter, 
patienters personliga strategier att vara trygg på avdelningar, kamratstöd bland patienter och psykiatriska 
avdelningar som platser med trygghet? 
Bortfall (n=20) som ersattes av lika antal (n=20) efter samma urvalsmetod 
 

Slutsats Majoriteten kände sig hjälpta av att läggas in, kände trygghet på avdelningarna och var inte oroliga eller 
rädda för andra patienter. Vissa kände sig oroliga då andra medpatienter ibland var aggressiva och hade 
underligt beteende. Hälften av respondenterna hade bevittnat eller upplevt våld och aggression på 
avdelningarna och vissa hade blivit mobbade eller upplevt/bevittnat rasism både från vårdgivare och 
vårdtagare. Personliga strategier för att undvika farliga situationer var bl.a. att hålla sig för sig själv och 2/3 
av respondenterna kände att de kunde be personalen om hjälp.  Kamratstöd mellan medpatienter upplevdes 
som stöttande, empatiskt, vänskapligt och gav vissa en extremt positiv aspekt av sin vistelse. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade bra mot syftet och stärks av citat. Förförståelsen är ej beskriven, men 
assistenterna var erfarna inom sitt område. Stort urval, från större område. Datainsamling och dataanalys är 
väl beskrivna. Ingen deltagarkontroll eller triangulering beskrivs.  
Pålitlighet: Ej beskrivet vem som transkiberat intervjuerna. Analysprogrammet QSR N6 användes vid analys 
av text, vilket stärker pålitligheten. Beskrivning av intervjuschema eller frågor saknas. 
Bekräftelsebarhet: Analysprogrammet stärker en neutraliteten. Saknar beskrivning av vem som transkriberat 
och vilka som utförde dataanalysen vilket ger en sämre transparens. Avsaknad av tillgång till frågor eller 
intervjuschema försvårar en repeterbarhet. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är svagt säkrade. Det stora urvalet av 
respondenter gör resultatet överförbart kliniskt. Forskarna diskuterar alla delar ingående och studien bekräftar 
tidigare studier i ämnet. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Wåhlin, I., Ek, A-C & Idvall, E. (2006). Patient empowerment in intensive care – An interview study. 
Intensive and Critical Care Nursing. 22. doi: 10.1016/j.iccn.2006.05.003 

Land  
Databas 

Sverige 
PsychInfo 

Syfte Att beskriva en patients egenmakt (empowerment) i en intensivvårdssituation. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 
Strategiskt urval (n=11) från 2 intensivvårdsavdelningar i södra Sverige. Inklusionskriterier: >3 dagar på 
IVA. Exklusionskriterier: <18 år, ej svensktalande. 6 män och 5 kvinnor. Ålder 28-83 år. Vistelsetid varade 
4-35 dagar. 5 hade legat i respirator. 
Deltagarna valdes ut med hjälp av sjuksköterskor från respektive avdelning, för att få en bredd på urvalet. 
Intervjuerna utfördes under 2004-2005 av huvudförfattaren på en tyst och avskild plats på avdelningen 
alternativt i deltagarens hem, 4-30 dagar efter utskrivning. Initialt startade intervjuerna med en öppen fråga, 
med följdfrågor för att utveckla upplevelser av involvering i beslutstagande och ökad egenmakt. Intervjuerna 
varade i 30-80 minuter. 
Den transkiberade texten delades in i mindre kategorier, som sedan översattes för att passa forskarnas språk. 
De strukturerades som subjektiv beskrivning, av respektive deltagares intervju, av egenmakt i en levd 
situation. Alla sammanställdes till en övergripande struktur som visade den objektiva sidan av fenomenet. 
Olika typologiska strukturer reflekterade  över individualitetens variationer och analyserades. 
Redovisas ej. 
 Slutsats Egenmakten reflekterades i strukturerna av att stärka och stimulera den egna livsglädjen och kämpaglöd; 
skapa en trygg miljö, uppmuntra motivation och värdekänslor, tillgodose god omvårdnad samt uppmuntra 
patientens deltagande. Att ha en medmänniska i närheten (nära anhörig eller personal) fick patienterna att 
känna trygghet. Stressad personal fick dem att känna osäkerhet, lugn och trygg personal återspeglade 
trygghet. God information bidrog till trygghet, om informationen var knapphändig, svårförståelig eller 
saknade positiva element kunde det orsaka ångest och förtvivlan. Det var viktigt att känna ett bekräftat 
egenvärde av personal och nära anhöriga, att få känna hur mycket patienten betydde som människa. Känslan 
av att bli omhändertagen och få extra uppmärksamhet och god vård var väldigt viktigt. Att få mänsklig 
närkontakt, som en kram eller klapp på axeln gav värme och omtanke. Det var även viktigt att bli tagen på 
allvar och att någon lyssnade, även om patienterna helst överlämnade medicinska beslut och behandlingar till 
de professionella. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade mot syftet och styrks med citat. Förförståelse ej beskriven. Urval, 
datainsamling och analys var väl beskrivna. Deltagarkontroll samt triangulering ej utförd eller beskriven. 
Övervägdes etiskt, inte godkänd av en etisk kommitté. 
Pålitlighet: Huvudförfattaren utförde intervjuerna. Ej beskrivet vem som utfört transkibering. Kvalitet och 
förförståelse ej beskrivet av författarna, men huvudförfattaren var intensivvårdssjuksköterska och hade ingen 
koppling till deltagarna. Inte beskrivet om intervjuerna spelades in eller om allt skrevs ner i text direkt. 
Bekräftelsebarhet: Forskaren upplevdes neutral. Patient och forskare kunde inte kopplas till varandra. 
Transparens och repeterbarhet god. 
Överförbarhet: Trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet är säkrade. Resultatet är överförbart till annan 
klinisk praktik. Resultatet överensstämmer med andra liknande studier trots att kontext och perspektiv skiljer 
sig.  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Robinson, J., Gott, M., Gardiner, C & Ingleton, C. (2015). A qualitative study exploring the benefits of 
hospital admissions from the perspectives of patients with palliative care needs. Palliative Medicine, 1-8. 
doi:10.1177/0269216315575841 
  

Land  
Databas 

New Zealand 
PubMed 

Syfte Att upptäcka fördelarna av att bli inlagd på sjukhus, genom patienters perspektiv och behov vid palliativ 
vård. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Induktiv longitudinell design 
Ändamålsenligt urval (n=14) Inklusionskriterier: <48 timmar, pratade engelska, inte refererad till palliativt 
vårdteam, möta kraven för GSF-Pis och ålder >18 år eller äldre.  
Första intervjun skulle ge svar på förväntningarna på att bli inlagda på sjukhus och varför de blev inlagda. 
Kravet var att intervjuerna skulle ha gjorts inom 48 timmar. Dessa intervjuer varade 20-30 min. Den andra 
intervjun ägde rum en vecka innan utskrivning och varade 45-90 min. Denna intervju skulle ge svar på deras 
erfarenhet av att vara inlagda på sjukhus. Två pilotintervjuer gjordes innan för att förstå frågornas klarhet och 
för att få en förståelse över frågorna. Datainsamlingen vara mellan juli 2013 och mars 2014. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. NVivo användes för att få fram kategorier. Därefter användes en 
tematisk analys som beskrivs av Braun och Clarke, för att analysera intervjudata. Datan kodades under 
arbetets gång och teman skapades. Huvudförfattaren transkriberade alla intervjuerna. Därefter gick 
huvudförfattaren och ytterligare en författare igenom två transkripter för att se följdriktigheten i kodningen 
och för att klargöra besluten i kodningen. Koder och utveckling av teman skapades av huvudförfattaren i 
överenskommelse med de övriga författare.  
Två patienter dog och hann bara närvara vid den första intervjun. 

Slutsats Fyra teman framkom: bli omhändertagen och känna trygghet, få hjälp att klara sig hemma, avlastning för 
anhöriga och att bli / känna sig bättre. Fördelen med att bli inlagd på sjukhus var att känslan av trygghet 
skapades av att bli bättre. Att inte veta varför nya symtom uppkom gav en otrygghet för patienterna. 
Patienterna ansåg att sjukhuspersonalen gjorde sitt bästa för att förklara vad som var fel med dem och gav 
dem en känsla av att bli vårdade, vilket  skapade en känsla av trygghet. Att vara inlagd på sjukhus 
underlättade för familjerna att få en avslappnande tid då de kunde vara enbart närstående och inte vårdgivare. 
Kunskap som sjukhusvistelsen gav underlättade för patienterna att klarar sig hemma efter utskrivning.  
 
 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade mot syftet och styrks av citat. Förförståelse är beskriven . Urval, 
datainsamling och analys var väl beskriven. Deltagarkontroll samt triangulering ej utförd eller beskriven. 
Pålitlighet: Huvudförfattaren utförde intervjuer samt transkribering. Förförståelsen är beskriven av 
författaren.  Huvudförfattaren var en sjuksköterska inom palliativ vård, och hade erfarenhet av den här typen 
av vård.  
Bekräftelsebarhet: Forskaren upplevdes neutral och förförståelsen är beskriven. Transparens och 
repeterbarhet är god. 
Överförbarhet: Trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet är säkrade. Resultaten är överförbara till annan 
klinisk praktik. Resultatet överensstämmer med andra liknande studier trots att kontext och perspektiv skiljer 
sig.  



BILAGA C  

 

Artikel 10 
 

Referens Patricia-Hawley, M. (2000). Nurse Comforting Strategies : Perceptions of Emergency Department Patients. 
Clinical nursing research, 4(9), 441-459. 

 
Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Att beskriva sköterskors tröstande strategier, såväl som resultaten av tröstande strategier ur patienters 
perspektiv på en akutmottagning. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Mixad Metod 
Ändamålsenligt urval (n=14), på en akutmottagning på Canadensiska landsbygden. 9 kvinnor och 5 män, 
ålder 20-75 år (medel=50år). Inklusionskriterier: inlagda på sjukhus 48h efter initial akutvård: förstå, tala 
och läsa engelska, att klart och tydligt kunna uttrycka sin erfarenhet av att få tröst, vara 
hemodynamiskstabil, smärtfri, vilja att delta i studien och gå med på en uppföljningsintervju, bosatt på 
30km´s radie från sjukhuset.  
En avdelningschef valde ut deltagare, från datautskrift på inlagda AKM patienter, baserat på 
inklusionskriterier. Deltagarna intervjuades 2 ggr, den första spelades in och transkriberades. 
Intervjutekniken ”talk-turning” användes, för att få klara och beskrivande svar. Den andra intervjun 
utfördes efter att den första transkriberats, så att deltagarna skulle få läsa transkriptet för att få klarhet, och 
få möjlighet att korrigera eller göra tillägg och rättelser. 
Allt lästes för att få en god kännedom om innehåll. Innehållsanalysen utfördes sedan genom att alla 
segment som innehöll tröstande, transkriberades över till en lista. Liknande segment togs bort. Varje 
segment omformulerades sedan till en mer generell kategori. Dessa organiserades in i kategorier och 
subkategorier för att sedan valideras av en sköterskekollega. Det blev fem kategorier som upplevdes som 
tröstande ur patientperspektiv: omedelbar och kompetent teknisk/fysisk omvårdnad: positiva samtal, 
uppmärksamhet, tillgodose fysiska obehag, inkludera och uppmärksamma anhöriga. 
Inget bortfall redovisat. 

Slutsats Positiva effekter av sköterskors tröstande strategier var att patienterna: kände trygghet; upplevde säkerhet; 
mindre ängsliga; mindre nervositet; mer avslappnade; förmåga att hantera det okända; förmåga att hantera 
smärta. Deltagarna etablerade ett förtroende till sina vårdgivare, kände trygghet och kunde slappna av. 
Sköterskornas samtal hade positiv effekt på deltagarna. Fyra typer av samtal beskrevs: uppmuntrande 
samtal, vägledande samtal, förklarande samtal och empatiska samtal. Uppmuntrande samtal i kombination 
med vägledande samtal, hade en lugnande effekt på deltagare som var väldigt ängsliga. Flera deltagare 
beskrev förklarande och hur det höll dem under kontroll. Tryggheten i att vara uppmärksammad och 
övervakad var viktig och fick dem att slappna av, och förstärkte känslor av att vara vårdad och inte ensam. 
Deltagarna upplevde att sköterskorna var uppmärksamma på att minimera eller lindra smärta och andra 
fysiska obehag. Deltagarna uppskattade att få information om situationen och behandlingar. Empatiska 
samtal bidrog till omsorg och en förståelse för deltagarens situation, motgångar kunde identifieras och 
visas, rädsla och oro kunde uppfattas. De kände trygghet i vetskapen att de kunde få hjälp när som helst 
och att sköterskorna ständigt var i närheten och tittade till dem med jämna mellanrum 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarade mot syftet och styrks genomgående med citat. Förförståelse ej beskriven. 
Urval, datainsamling och analys var väl beskrivna. Deltagarkontroll utfördes vid andra intervjutillfället.  
Pålitlighet: Beskrivs inte vem som utför intervjuer och transkribering. Kvalitet och förförståelse ej 
beskrivet på författaren. Alla intervjuer spelades in. Forskningen stöddes av Canadian Nurses Foundation 
Research Grants Program. Författaren bekräftar assistans av Dr Louise Jensen under förberedelserna av 
artikeln. 
Bekräftelsebarhet: Intervjuaren upplevdes neutral i beskrivningen vid tillvägagångssättet i utförandet av 
intervjuerna. Transparens och repeterbarhet var god. 
Överförbarhet: Trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet är säkrade. Resultatet är överförbart till 
annan klinisk praktik och kan integreras i en sköterskas dagliga arbete. 
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