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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I varje vårdsituation kommunicerar sjuksköterskan med patienten. Begreppet 
kommunikation är mer passande att använda än samtal då kommunikation relateras till 
vårdandet på fler sätt i jämförelse med samtal. Tidigare forskning visar att vid 
kommunikation med sjuksköterskan önskar patienten att sjuksköterskan ger information, tar 
sig tid och lyssnar och visar öppenhet samt intresse för det patienten berättar. Grunden för 
kommunikationen mellan vårdare och patient bygger på relation och gemenskap mellan de 
båda. Patientlagen (2014:821) säger att patienten ska få information om olika vårdmoment 
om patienten önskar det. Problem: I vissa situationer brister sjuksköterskans kunskap och 
erfarenheter av kommunikation och sjuksköterskan kan därför inte hjälpa patienten vilket 
resulterar i skuld och frustration hos sjuksköterskan. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans 
upplevelse av kommunikation vid vårdande. Metod: Arbetet har genomförts som en 
systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivande syntes av vetenskapliga, 
kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskan behövde visa empati och kärlek för att 
kommunicera med patienten men upplevde skam och frustration vid icke verbal 
kommunikation. Sjuksköterskan ville ha mer utbildning och kände att mer förståelse behövs i 
kommunikationen. Slutsats: Att som sjuksköterska kunna kommunicera med patienten 
anses vara en av de viktigaste komponenterna till patientens välbefinnande men 
sjuksköterskan upplevdes vara uppgiftcentrerad.  
 
Nyckelord: kommunikation, sjuksköterska, upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

   
 

ABSTRACT 

Background: In each care situation, the nurse communicates with the patient. The concept 
of communication is more suitable to use than conversation when communication is related 
to caring in more ways in comparison with conversations. Previous research shows that when 
communicating with the nurse the patient wants the nurse to provide information, take time 
and listen and show openness and interest in what the patient tells. The basis for 
communication between caregiver and patient is based on relationship and community 
between the two. The Patient Act (2014: 821) strengthens that the patient should receive 
information about different care elements if the patient wants it. Problem: In some 
situations, the nurse's knowledge and experience of communication fails, and the nurse 
cannot therefore help the patient, resulting in the nurse's guilt and frustration. Aim: To 
describe nurses' experiences of communication in caring. Method: The work has been 
carried out as a systematic literature study according to Evans (2002) of scientific, qualitative 
articles Result: The nurse needed to show empathy and love to communicate with the 
patient but experienced shame and frustration in non-verbal communication. The nurse 
wanted more education and felt that more understanding is needed in communication. 
Conclusions: Being able to communicate with the patient as a nurse is considered one of 
the most important components for the patient's well-being, but the nurse was perceived to 
be task-centered. 
 
Keywords: communication, experiences, nurse
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1 INLEDNING  

Människor kommunicerar med varandra, verbalt och icke verbalt. Kommunikationen är en 
avgörande del för att förstå varandras åsikter och behov. När sjuksköterskor möter patienten 
för första gången måste både patienten och sjuksköterskan kommunicera med varandra för 
att få reda på vad problemet är och hur det ska lösas. Dagens och framtidens sjuksköterskor 
ställs inför många svåra utmaningar i samband med kommunikationen med människor som i 
olika grad lider av sjukdom och ohälsa. Kommunikationen har stor betydelse för en 
människas välmående och fortsatta tillfrisknande.  

Som blivande sjuksköterskor finns ett gemensamt intresse för att kunna nå människor, 
därför väcktes intresset av området som kommunikation. Detta utifrån ett förslag angivit från 
en forskargrupp på akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. Området 
fick finslipas och anpassas efter flera olika delar såsom artikelutbud. Förslaget som utgicks 
ifrån var ‘transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa’. Området ändrades flera gånger och 
till sist bestämde författarna sig för ‘Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i 
vården’. Intresset beror på författarnas tidigare arbete inom vården på olika vårdavdelningar. 
Men också på grund av ett intresse i hur sjuksköterskan i kommande arbete ska kunna hjälpa 
och stödja människor genom kommunikation för att främja hälsa. Hur kan sjuksköterskor 
ställa de rätta frågorna och kommunicera på det sätt som behövs för att patienter ska kunna 
få förtroende och känna att de kan lägga sina livsberättelser i sjuksköterskans händer? 
Författarna till detta arbete ville mer ingående ta reda på vilka olika kommunikationsformer 
som kan användas i olika vårdsituationer och vilka olika faktorer som påverkar 
kommunikationen. Olika former av kommunikation kan ha olika mål såsom planerade kan 
leda till långsiktiga lösningar eller icke planerade som bara hjälper det mest akuta problemet 
här och nu.  

2 BAKGRUND 

Centrala begrepp som vårdande, kommunikation och samtal, vårdande relation, medlidande, 
lidande och empati beskrivs i bakgrunden. Detta för att beskrivningen av dessa begrepp är 
relevant under sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i vårdandet. Dessutom 
presenteras tidigare forskning i området, lagar och styrdokument samt ett vårdvetenskapligt 
perspektiv utifrån Fredrikssons (2003) teori. Bakgrunden avslutas med en 
problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp  
Begreppen som är centrala för detta arbete beskrivs och definieras under denna rubrik. 

2.1.1 Vårdande  
Verbet vårda betyder enligt svenska akademins ordlista (SAOL, 2017) att ge omsorg och sköta 
om. Det kan också jämföras med orden ansa och sköta. Substantivet vård har betydelsen 
tillsyn, förenad med viss behandling, särskilt av svaga eller sjuka personer i syfte att 
upprätthålla livet eller bota. Synonymer till ordet är behandling, skötsel och omsorg, 
beskrivet i SAOL (2017). 

Enligt Eriksson (2014) innebär ordet vårdande (caring) att människan genom olika former av 
att ansa, leka och lära framkallar ett tillstånd av tilltro, tillfredställelse, fysiskt och psykiskt 
välbehag och en känsla av att vara i utveckling i syfte att få till en förändring i 
hälsoprocesserna. Dessa kan beskrivas som upprätthållande, igångsättande eller stödjande 
processer.  

Det finns flera olika kärnelement som alltid förknippas med vårdandet. Dessa inkluderar 
relationen mellan vård och omsorg, vård och kärlek, vård och moraliska handlingar samt 
vård och ideal. Den mest viktiga delen av vården är att kunna professionellt bedöma 
situationen i olika vårdsammanhang samt vara förberedd att handla olika beroende på 
situationen och patienten. Vårdandet finns för att kunna tillgodose patientens behov och ha i 
åtanken patientens egna värderingar och erfarenheter. Om en sjuksköterska inte ser 
patienten som en helhet, bara kropp utan egna känslor och erfarenheter i någon handling, 
bör handlingen räknas som en icke-vårdande handling. Trots att sjuksköterskan inte kan vara 
en sjuksköterska utan det teoretiska och det praktiska i professionen bör det alltid finnas ett 
genuint intresse för att ge vård och omsorg. Eftersom vård och omsorg i sig är en viktig 
aspekt av vårdandet (Austgard, 2008). 

2.1.2 Vårdande relation 
Relationen mellan sjuksköterskan och patienten betraktas som vårdande om patienten 
känner att relationen är speciell. Detta beskrivs som att sjuksköterskan har förmågan, kraften 
och modet att ta hand om patientens lidande. Lidandet gestaltas i patientens livsberättelse 
genom att patienten känner att sjuksköterskan kan ta emot lidandet och härbärgera det. För 
att göra det måste sjuksköterskan vara närvarande i tanken och våga stanna upp och befinna 
sig här och nu men också ha förmågan att tåla det patienten berättar utan att förvånas. För 
att sjuksköterskan ska kunna vara vårdande i relationen till patienten behövs en 
människosyn som bygger på alla människors lika värde, empati, människokärlek och att 
kunna känna medlidande med andra människor. Genom detta kan relationen bli vårdande 
(Arman, 2016a).  

Snellman (2015) beskriver basen i den vårdande relationen som trygghet. Båda i relationen 
har tillit till sin egen förmåga att lösa problem och båda är aktiva. Sjuksköterskan ser 
patienten som unik och patienten har förmågan att se bortom sjuksköterskans yrkesroll. Ett 
annat perspektiv på den vårdande relationen är den mellanmänskliga. Den bygger på 
ömsesidighet, acceptans och bekräftelse, förklarar Snellman (2015). Sjuksköterskan behöver i 
denna relation tillgodose patientens förväntningar och behov i omvårdnadssituationen men 
det kräver att patienten ges utrymme att berätta om sina tankar och upplevelser. 
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Sjuksköterskan måste också tänka igenom det som styr de vårdande handlingarna och 
kritiskt granska sig själv, menar författaren.  

2.1.3 Lidande 
Enligt Eriksson (2014) delas lidandet i vården in i sjukdomslidande, livslidande och 
vårdlidande. Sjukdomslidande är det som patienten upplever i samband med sjukdom och 
ohälsa. Livslidande är det som upplevs i förhållande till sitt egna liv och dess existens. 
Vårdlidande är det som relateras till vårdsituationer. Lidandet i sig är ont och utan funktion 
men människan kan hitta vägar att förhålla sig till lidandet genom gemenskap med andra och 
inom sig själv. Lidandet utgör också en del i att vara människa.  

Lidandet kan beskrivas på fler sätt. Det kan innebära att utstå smärta eller uthärda tillstånd. 
Det kan även beskrivas som plåga, elände och vånda. Det kan vara fysiskt, psykiskt och 
andligt och gestaltas genom upplevd kronisk smärta, ångest och oro eller känsla av ensamhet. 
Att för patienten kunna ge uttryck för sitt lidande kan vara svårt. Att hitta ett språk eller sätt 
att kommunicera för patienten kräver att sjuksköterskan har förmågan att kunna lyssna och 
ge patienten utrymme. Genom att patienten sätter ord på sitt lidande genom berättandet kan 
också lidandet ta sig andra uttryck och lindras (Arman, 2016b).  

Enligt Arman (2016c) kan lidandet gestalta sig i olika former och förlopp. De fyra formerna 
beskrivs som ett outhärdligt lidande när patienten inte kan ta in information. Vändpunkten i 
lidandet då patienten får insikt. Det känslomässiga utkämpandet när patienten slits mellan 
hopp och förtvivlan och slutligen försoning genom lindrat lidande. Denna förståelse för 
lidandet former ökar sjuksköterskans möjlighet att lindra lidandet. Att lindra lidande genom 
medmänsklig kärleksfull handling utgör grunden för sjuksköterskans arbete.  

2.1.4 Medlidande  
Enligt SAOL (2015a) betyder substantivet medlidandet, känsla av smärta och bekymmer 
inför andras svårigheter. Medlidande beskrivs av Wiklund Gustin (2012) på liknande sätt, det 
vill säga uppleva delaktighet och smärta i mötet med en annan människa. Genom att dela en 
människas lidande och känna medlidande ger det kraft att lindra. Medlidande är därmed 
varken ett tillstånd eller ett beteende, det är en etisk akt som ger uttryck för att 
sjuksköterskan kan ge närhet och känna empati men också att inse att människor är 
beroende av varandra. Sjuksköterskan kan därmed inte beordras till att känna medlidande 
utan måste utveckla förmågan genom att ta hand om sig själv först. Medlidande skiljer sig 
från empati och sympati. Medlidande suddar ut skillnader mellan patient och sjuksköterska 
och tar sjuksköterskan dit patienten är istället för att leva sig in utifrån. Wiklund Gustin 
(2012) menar att om sjuksköterskan kan se på den vårdande relationen som ömsesidig 
öppnar det också upp för medlidandet i vårdandet. 

2.1.5 Empati  

Enligt SAOL (2015b) definieras empati som “förmåga till in-levelse i andra människors 
känslor”. I svensk ordbok (SO, 2009) definieras empati som “förmåga till in-levelse i an-dra 
personers behov och reaktioner”.  
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Empati kan även beskrivas som synen på människan, omsorgen om och hållningen mot 
människan. Genom att ha en helhetssyn och se människan med kropp, själ och ande som 
samspelar med varandra ökar sjuksköterskans medvetande om patientens lidande. 
Helhetssyn innebär också att sjuksköterskan ser patienten som en hel människa med behov, 
begär och upplevelser och att patientens livsvärld respekteras. Genom att för sjuksköterskan 
anta den humanistiska synen på människan delas inte patienten upp i delar utan består av 
alla delar som samspelar. Genom den humanistiska synen har patienten också rätt till egna 
upplevelser och har ett unikt värde i sig själv. Patienten är beroende av sjuksköterskan men 
känner ansvar för sig själv och andra (Arman, 2016d).  

2.1.6 Kommunikation och samtal  
SAOL (2015c) förklarar kommunikation som, stå i förbindelse med, överföra budskap till 
någon och meddela sig. Enligt Enquist (2006) är samtal att förmedla kunskap mellan två 
personer och samtidigt ett möte. Båda parter bör få inflytande över inriktning och innehåll, 
däremot är det inte alltid möjligt att tydligt beskriva målet för samtalet men väl riktningen. 

Enligt Fredriksson (2003) är begreppet kommunikation inom vården bredare än samtal 
eftersom kommunikation för med sig flera kvaliteter som relateras till vårdande. Genom 
samtal nås kommunikation men samtal används i dagligt tal bättre än kommunikation. 
Grunden för samtal mellan vårdare och patient bygger på relation och gemenskap mellan de 
båda. 

Kommunikation i vårdvetenskapen används mycket men kan delas i två traditioner. Dessa 
traditioner är den dualistisk-reduktionistiska och den holistisk-humanistiska. Den dualistisk-
reduktionistiska bygger på en modell av en sändare och en mottagare där sändaren kodar 
tankar till ord i språket personen talar som sedan avkodas av mottagaren till den 
ursprungliga tanken. Inom denna tradition kan kommunikation delas in i instrumentell- och 
emotionell kommunikation. Patienten, i den instrumentella kommunikationen, använder 
kommunikationen som ett redskap för att förmedla objektiv information om en sjukdom eller 
behandling. Den emotionella kommunikationen handlar om respekt, tillit och tröst. Denna 
kommunikation har då syftet att göra att patienten känner sig förstådd och visar även att 
patienten kan lita på sjuksköterskan och känner trygghet att dela med sig av sina känslor. 
Den holistisk-humanistiska traditionen rymmer tre olika aspekter av kommunikation. Den 
relationella kommunikationen handlar om att skapa en relation som bygger på gemenskap 
mellan sjuksköterskan och patienten. Den andra aspekten benämns som den narrativa 
kommunikationen som gör det möjligt för patienten att berätta om lidandet på ett sätt som 
gör sjuksköterskan och patienten själva medvetna om det. Den etiska och tredje 
kommunikationen bygger på ömsesidig respekt och förståelse mellan sjuksköterskan och 
patienten (Fredriksson, 2012). 

När en patient lider upphör gemenskapen med andra och lidandet går då inte att 
kommuniceras vidare till en annan person. Det går inte att sätta ord på lidandet och därför 
kan ingen förstå det (Fredriksson, 2012). Patientens lidande kan däremot lindras genom det 
som uppfattas som vårdande i kommunikationen och en förankring i tiden göras möjlig i 
gemenskap med andra (Fredriksson, 2003). Sjuksköterskan har som ansvar att återupprätta 
och anpassa kommunikationen till varje enskild individ. Kommunikationen ska ske på ett 
respektfullt sätt och med empati. Sjuksköterskan ska även kunna ta reda på om patienten och 
närstående förstår den givna informationen. Informationen ska kunna ges på ett sådant sätt 
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att patienten känner trygghet och upplever välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). 

2.2 Tidigare forskning  
Här presenteras tidigare forskning inom området kommunikation i vårdandet ur ett 
patientperspektiv.  

Tillit, ärlighet och respekt från sjuksköterskan ger en känsla av trygghet och säkerhet för 
patienten i kommunikationen. Att visa lidande och avslöja personlig information till 
sjuksköterskan, någon som är en främling, kan kännas besvärligt men kan även kännas 
naturligt för patienten i en vårdande kommunikation. Patienten kommenterade att även 
asymmetrin i förhållandet mellan sig själva och sjuksköterskan gör det lättare att känna 
trygghet och dela med sig. Därför tyckte patienten att det är lättare att öppna upp för och 
kommunicera med sjuksköterskan än om det vore en familjemedlem då känslorna såsom 
lidande inte skulle uppfattas på samma sätt (Priebe, Wiklund Gustin & Fredriksson, 2018). 
Tryggheten gör att fasaden faller och på så sätt tillåter patienten sjuksköterskan att se 
lidandet för att kunna visa medlidande och lyssna på allt patienten har att säga där personen 
är i fokus och inte sjukdomen; personcentrerad omvårdnad. Den personcentrerade 
omvårdnaden gör att patienten blir lugn och uppmuntrad att kommunicera med 
sjuksköterskan (Priebe et al., 2018; McCabe, 2004). Andra patienter tyckte att 
sjuksköterskorna var fokuserade på alla andra uppgifter som behövde göras och gav ingen tid 
till patienten och därför uteblev kommunikationen (McCabe, 2004; Lown, Roy, Gorman & 
Sasson, 2009).  

Många patienter formade en relation med sjuksköterskan i kommunikationsprocessen. 
Patienten tyckte att denna relation var väldigt viktig för att få uppmuntran och känna tillit 
och respekt för sjuksköterskan men även för att själv bli respekterad (Tao, Songwathana, 
Isaramalai & Wang, 2016; Abt Sacks et al., 2016). När lidandet formuleras verbalt börjar 
patienten tänka att det kanske inte är lika farligt som patienten tror (Priebe et al., 2018). 
Kommunikationen är då inte till för att kontrollera patienten utan för att involvera patienten 
i sin egen omvårdnad och stärka patientens egenvårdskapacitet och självbestämmande; 
empowerment (Priebe et al., 2018; Tao et al., 2016; Siouta et al., 2016). Genom respekt, att 
bli lyssnad till, bli bekräftad och att få tillräckligt med tid gjorde att patienten kände sig 
värdefull och viktig och därmed lyckades kommunikationen. Om patienten inte fick känna sig 
värdefull och inte fick medverka i sin vård beslöt patienten att inte bli vårdad av samma 
vårdare framöver och slutade kommunicera (Denniston, Molloy & Rees, 2018). Patienten vill 
att sjuksköterskan ska genuint bry sig (Denniston et al., 2018; McCabe, 2004). Att vara 
genuin och närvarande gör att patienten känner sig förstådd och lyssnad till (McCabe, 2004).  

Många patienter uppskattade att sjuksköterskan var trevlig och glad, log och visade sig vara 
på gott humör och på så sätt spred sin glädje till patienterna som kanske var oroliga. 
Patienten menade att det är bra att sjuksköterskan är glad och trevlig och inte bara formell 
och kall i kommunikationen (Mallett & A’Hern, 1996; McCarthy, 2015; McCabe, 2004). 
Patienten uppskattade empati och medlidande av sjuksköterskan. Patienten beskrev att de 
inte förväntade att sjuksköterskan skulle klara allt men empatin i kommunikationen gjorde 
det lättare att klara av sina känslor och må bättre (McCarthy, 2015; McCabe, 2004; Newell & 
Jordan, 2015; Tao et al., 2016). En del patienter tyckte att upplevelsen och bemötandet av 
hälso- och sjukvården var bra (Priebe et al., 2018; McCarthy, 2015; McCabe, 2004; Siouta et 
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al., 2016) andra patienter menade att de varken blev lyssnade på eller fick tillräckligt med tid 
att ställa frågor (Denniston et al., 2018, McCabe, 2004; Lown et al., 2009). Patienterna ville 
att sjuksköterskorna skulle presentera sig, vara öppna för frågor och ha utbildning samt 
kunna sin sak och vad de pratade om (Lown et al., 2009). Gällande att få information eller 
svar på frågor, var patienternas åsikter ganska varierande. Vissa patienter ville få all 
information även om den var brutal direkt utan att vrida och vända på det med full ärlighet 
för att kunna förbereda sig inför vad som kommer att hända (McCarthy, 2015; Lown et al., 
2009). Medan andra patienter tyckte att informationen var för rättfram och behövde 
finslipas innan den gavs till patienten. Patienten ville ha lite information i taget som kunde 
byggas på sakta men säkert och ville att informationen skulle vara, som beskrevs, 
humanistiskt (Abt Sacks et al., 2016). Däremot ville alla patienter ha tillräckligt med och ärlig 
information som kommunicerades med enkelt språk utan medicinska termer så att det blev 
lättare att förstå (McCarthy, 2015; McCabe, 2004; Lown et al., 2009). 

2.3 Lagar och styrdokument 
Ansvarsområden för sjuksköterskan ställer höga krav på kompetens. Sjuksköterskan ska 
utföra sitt arbete enligt flera olika lagar och styrdokument och även enligt International 
Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. ICN:s etiska kod (2017) för 
sjuksköterskor innefattar fyra olika områden: Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterska 
och yrkesutövningen, sjuksköterska och professionen samt sjuksköterska och medarbetarna. 
Detta innebär att sjuksköterskan har ett ansvar att ge patienter och anhöriga korrekt, 
tillräcklig och lämplig information på ett professionellt och kulturellt anpassat sätt. 
Sjuksköterskan ska respektera människans rättigheter och värderingar. Det ligger ett 
personligt ansvar på sjuksköterskan att alltid hålla sig uppdaterad i sitt yrke för att 
kontinuerligt kunna förbättra sin kompetens och utvecklas. Arbetet ska dessutom vara 
evidensbaserat och godtagbara riktlinjer ska tillämpas. Sjuksköterskan ska även ha ett gott 
samarbete och respektera sina medarbetare och kollegor (ICN, 2017). 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
skriver att sjuksköterskan ska både ha kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter med 
skicklighet samt etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, 
vilket är en förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskans kompetens omfattar så väl 
kunskap om patientens komplexa behov som problem som rör till exempel kommunikation. 

I patientlagen (2014: 821) 3 kap. Om information 1 § beskrivs vad patienten har rätt att få 
information om. Det innebär hälsotillståndet, vilka tillvägagångsätt som har använts för att 
genomföra undersökningen, vilken vård och behandling som har getts och vilken tid 
patienten kan förvänta sig att få vård. Annan information som behöver ges till patienten är 
vilka risker och biverkningar som kan förekomma i samband med vård och behandling samt 
hur patienten kan förebygga sjukdom eller skada. Enligt patientlagen (2014: 821) 3 kap. 2 b § 
ska patienten som har vårdats inom sluten vård vid utskrivning få sammanfattade 
information om hur vården har gått till. Lagen fortsätter vidare i 6 § med att förklara att 
“Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund 
och andra individuella förutsättningar. Mottagarens önskan om att avstå från information ska 
respekteras.” Patientlagen (2014: 821) 3 kap. 7 § beskriver att den som ger information, i 
detta fall sjuksköterskan, ska ansvara för att patienten ska ha förstått informationen som har 
getts. Lagen säger:  
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Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har 
förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas 
skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om 
han eller hon ber om det. (Patientlagen, 2014: 821, 3 kap. 7 §) 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Författarna av detta arbete valde Fredriksson (2003) som teoretisk utgångspunkt då arbetets 
fokus är kommunikation i vården. Fredriksson (2003) beskriver kommunikation och samtal 
på ett sätt som författarna av detta arbete ansåg vara relevant för att besvara syftet.  

I detta arbete är utgångspunkten Fredrikssons (2003) teori om det vårdande samtalet och 
kommunikation. Kommunikation har tre aspekter som tidigare beskrevs under rubriken 
“kommunikation och samtal”. Dessa aspekter är den relationella aspekten av 
kommunikation som baseras på att sjuksköterskan och patienten bygger en vårdande 
relation vars bas är gemenskap och ömsesidighet. Fredriksson (2003) menar att relationen 
kan symboliskt ses som ett rum, det vårdande rummet. I rummet tillåts patienten och 
sjuksköterskan att känna varandra som människor och vara närvarande för varandra. 
Patienten i denna relationella kommunikationen vågar släppa in sjuksköterskan i sitt liv och 
därmed dela med sig av sitt lidande. Relationen behöver alltid finnas där som en fristad för 
patienten att känna sig trygg i och att vara sig själv utan att bli dömd, förklarar Fredriksson 
(2003). I relationen ska sjuksköterskan vara närvarande, kunna beröra och bli berörd, lyssna 
och bli lyssnad till. Det finns två teman inom detta. Ena är kontakt och innebär att 
sjuksköterskans närvaro är där-varo. Fredriksson (2003) skriver att sjuksköterskan fokuserar 
på andra uppgifter och inte på vad patienten har att säga, hör men lyssnar inte och 
beröringen sker bara när en uppgift ska utföras. Fredriksson (2003) fortsätter med andra 
temat: förbindelse, som betyder att sjuksköterskans närvarande är en med-varo. Enligt 
Fredriksson (2003) bygger detta tema på tillgänglighet för patienten att när som helst bli 
insläppt och får dela lidandet. Beröringen här är genuin och meningen med det är att skapa 
en vårdande relation för att ta emot känslor och visa medlidande. Dessutom är lyssnandet 
aktivt där patienten får återkoppling men även tid och tystnad och sjuksköterskan visar 
förståelse och empati.  

Lyssnandet hänger ihop med den narrativa kommunikationen. I den narrativa 
kommunikationen verbaliserar patienten sitt lidande till en berättelse och på så sätt finns det 
större chans att kunna hantera lidandet. Berättelsen gör det möjligt för patienten och 
sjuksköterskan att förstå lidandet och tolka det för att kunna hjälpa patienten. Genom 
berättelsen kan sjuksköterskan och patienten få en större förståelse för lidandet och ge 
lidandet dess mening. Förståelsen i det vårdande samtalet delas in i tre nivåer. Berättelsen, 
lidandeberättelsen och livsberättelsen. Nivåerna beskrivs som att i berättelsen behöver inte 
strukturen vara färdig från början utan utvecklas under tid. I lidandeberättelsen behövs en 
klarare struktur och reflektion. Slutligen vävs de två samman i lidandeberättelsen där 
förståelsen fördjupas. Förståelse innebär förförståelse där lyssnaren tolkar berättelsen 
utifrån egna erfarenheter och kunskap. Detta kan för sjuksköterskan innebära att den 
hindrar relationen genom fördomar och brist på kunskap. En patient som lider behöver 
någon som kan lyssna. Det innebär i det vårdande samtalet att en person lyssnar och en 
samtalar. Om sjuksköterskan stiger in i patientens värld genom berättelsen blir 
sjuksköterskan en del av patientens lidandeberättelse (Fredriksson, 2003). 



   
 

8 

Den tredje kommunikationsaspekten, den etiska kommunikationen bygger på ömsesidighet i 
förhållandet mellan patienten och sjuksköterskan för att kunna uppnå symmetrin och åter 
upprätthålla kommunikationen. Här byggs frågeställningarna om hur den professionella 
sjuksköterskan ska vara, den personliga komponenten och hur sjuksköterskan ska fungera i 
det vårdande samtalet, den interpersonella komponenten. Det bärande i första 
komponenten, hur sjuksköterskan ska vara, är självaktning och autonomi. Det innebär för 
sjuksköterskan att göra självständiga och medvetna val. Det bärande i andra komponenten, 
den personliga, innebär omsorg om den andra människan. Det innebär att göra gott för 
andra, inte bara sig själv. Den tredje komponenten, den interpersonella, innebär att följa de 
två första som leder till att följa syftet som i sin tur ger visdom att handla etiskt. 
Förutsättningen för detta är vårdgemenskap, en gåva och en inbjudan till den gemensamma 
relationen. Det innebär i den etiska kommunikationen att den grundläggande formen av 
förhållandet har ändrats. Patienten är inte längre en patient. Patientens handlande styrs 
utifrån det som beskrivs i den tidigare narrativa kommunikationen. Genom detta kan 
patienten trots sitt upplevda lidande, utveckla respekt för sig själv och andra (Fredriksson, 
2003). 

2.5 Problemformulering 
Sjuksköterskan i vårdandet möter människor dagligen med olika sjukdomar och 
funktionsnedsättningar. Svårigheter att kommunicera, kan för sjuksköterskan uppstå överallt 
oavsett var sjuksköterskan arbetar. Det kan medföra svåra konsekvenser för patienten om 
sjuksköterskan inte har kunskap och erfarenhet om kommunikation. Då är det lätt att 
missförstånd uppstår, missförstånd som kan leda till stora konsekvenser för patienten. 
Risken är att patienten missuppfattar det sjuksköterskan säger eller att sjuksköterskan 
missar att ställa viktiga frågor. Tidigare forskning visar att vid kommunikation med 
sjuksköterskan önskar patienten att sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar, visar öppenhet och 
intresse för det patienten berättar. Ibland brister den verbala kommunikationen till följd av 
sjukdom hos patienten som försvårar användningen av språket men kommunikationen 
påverkas också av upplevelsen av bemötandet från sjuksköterskan. Författarna till detta 
examensarbete har genom tidigare arbetslivserfarenheter mött patienter som av olika 
anledningar lidit av kommunikationssvårigheter. Möten med sjuksköterskor som tyckt att 
det varit svårt att förhålla sig till patienter gällandes kommunikation har också erfarits. Det 
är därför viktigt att sjuksköterskan kan kommunicera i vården både verbalt och icke verbalt 
och förstår vikten av kommunikation för att kunna hjälpa en patient som lider av ohälsa, och 
därigenom främja hälsa.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid vårdande.  
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4 METOD 

Arbetet har genomförts som en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt 
Evans (2002). Metoden innebär att utifrån valt problemområde och syfte söka, granska och 
sammanställa kvalitativa artiklar. Friberg (2017) beskriver att en förståelse i den kvalitativa 
forskningen kan skapas utifrån upplevelser, förväntningar, erfarenheter och behov. Evans 
(2002) beskriver metoden som användbar inom hälso- och sjukvård då den kan användas för 
att sammanställa den aktuella forskningen inom valt område. Författarna till detta 
examensarbete ansåg metoden lämplig då syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av kommunikation i samband med vårdande.  

Den beskrivande syntesen enligt Evans (2002) som användes i denna studie, består av fyra 
steg; insamling av data, identifiera nyckelfynd, sammanställa studiernas teman samt 
beskriva de valda fenomenen. Första steget innebär att genom olika databaser göra sökningar 
efter artiklar som svarar på syftet till examensarbetet. Andra steget innebär att läsa valda 
artiklar ett flertal gånger för att få en ökad förståelse om helheten och för att urskilja det 
centrala i artiklarna. Det andra steget innebär även att identifiera nyckelfynd. Nyckelfynd är 
ord eller meningar som svarar an på examensarbetets syfte. Nyckelfynden samlas in och 
minskar ner artiklarna till mer grundläggande delar. Tredje steget innebär att identifiera 
teman. Skillnader och likheter som identifieras genom nyckelfynden som hittades i steg två 
bildar olika teman. Teman kategoriseras och sorteras och bildar i sin tur subteman. 
Subteman ger en ökad förståelse och vidare beskrivning av temat som blivit identifierat. 
Genom att på nytt granska artiklarna säkerställs att inga egna tolkningar gjorts utifrån valda 
teman och subteman. Fjärde steget i analysen innebär att beskriva de nya identifierade 
fenomenen som framkommit och som leder fram till ett nytt resultat. Varje tema och 
subtema hänvisas och beskrivs utifrån den ursprungliga artikeln, enligt Evans (2002).  

4.1 Datainsamling och urval 
Sökning av vetenskapliga artiklar till detta examensarbete gjordes via databaserna CINAHL 
Plus och PubMed i Mälardalens högskolas bibliotek under november och december 2018. 
Syftet för arbetet beskriver sjuksköterskans upplevelser av kommunikation i vårdande och 
därför utgick sökningarna från ett sjuksköterskeperspektiv. Övriga inklusionskriterier för 
sökta artiklar var att de skulle vara kvalitativa, peer reviewed, English och inte äldre än tio år. 
Att en artikel är peer reviewed innebär att den är granskad och godkänd av forskare inom 
samma forskningsområde. Exklusionskriterier var alla artiklar som inte var ur ett 
sjuksköterskeperspektiv, kvantitativa, inte följde IMRAD strukturen (introduktion, metod, 
resultat och diskussion) och var äldre än tio år. Inklusionskriterier är kriterier för att artikeln 
ska behållas för fortsatt analys och exklusionskriterier det som författarna inte vill ha med i 
artiklar som ska analyseras. 

Sökord som användes i databaserna var bland annat och olika kombinationer av ”nurse 
patient relation AND communication”, ”nurse-patient relationship AND communication 
AND qualitativ” (se bilaga A). Friberg (2017) rekommenderar att sökord ska trunkeras för 
bästa resultat. Trunkering av ord görs genom att använda en * bakom sökordet. Detta 
innebär fler böjningar av ett ord vilket kan generera i fler träffar. Inga sökord har trunkerats i 
detta arbete då det inte gav fler träffar. Även sökmotorn svensk MeSH användes för att hitta 
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fler sökbara ord och termer som kunde vara av relevans i sökningen av artiklar. Sökningen 
gav dock inget resultat till detta arbete.    

Avgränsningar gällandes årtal gjordes inledningsvis från 2018 för att sedan utökas till 2017 
och därefter till 2016 för att få så aktuell forskning som möjligt. Antalet artiklar som svarade 
an på syftet visade sig dock vara för få vid valda årtal och årtalen utökades till de senaste tio 
åren. I vissa sökningar gjordes ingen avgränsning då för få resultat utifrån valt syfte 
presenterades med avgränsningar.  

I databasen PubMed gjordes avgränsningarna English och de senaste fem åren. Eftersom 
syftet var utifrån sjuksköterskeperspektivet var ett inklusionskriterie vid sökningar av 
artiklar enbart sjuksköterskeperspektiv. Då sökningarna både i CINAHL Plus och PubMed 
gav för få artiklar som svarade på syftet utökades inklusionskriterierna till att innehålla både 
sjuksköterskeperspektivet och patientperspektivet i en och samma artikel. Endast 
sjuksköterskeperspektivet i artikeln var relevant vid läsning av resultatet. Först lästes enbart 
artiklarnas rubriker för att få en bild av om de motsvarade examensarbetes syfte. Om 
artikelns rubrik innehöll något av sökorden lästes också abstract och resultat. Ansågs därefter 
artikeln vara av relevans för arbetet lästes hela artikeln. Totalt var det 856 artiklar som 
framkom vid sökningen. Slutligen valdes 13 stycken artiklar att behållas för en fortsatt analys, 
alla ur ett sjuksköterskeperspektiv.  Två av de tretton artiklarna hittades via manuell sökning. 
(Se bilaga B). Artiklarna som valdes att behållas för analys kvalitetsgranskades. Friberg 
(2017) menar att kvalitetsgranskning innebär att en artikel inkluderas eller exkluderas i 
arbetet. Granskningen består av fjorton frågor som ställs av läsaren till artikeln, skriver 
Friberg (2017). Beroende på svar, anses sedan artikeln hålla hög eller låg kvalitet. För att 
inkluderas i arbetet krävdes minst tio av maximalt fjorton poäng. Artiklarna lästes av båda 
författarna för att poängbedömas. Artiklarna kvalitetsgranskades genom att varje fråga skulle 
besvaras med ett ja. Om artikeln fick ett ja fick artikeln ett poäng, fick den ett nej fick den noll 
poäng. Om en artikel fick mellan noll och fem poäng ansågs den vara av låg kvalitet. Om 
artikeln fick mellan sex och nio poäng ansågs den hålla medelkvalitet. Om artikeln fick 
mellan tio och fjorton poäng ansågs den hålla hög kvalitet och inkluderades i arbetet. Ingen 
av de valda artiklarna fick fjorton poäng men ansågs hålla en tillräckligt hög kvalitet för att 
inkluderas i arbetet. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgår från Fribergs (2017) 
granskningsfrågor för kvalitativa studier (se bilaga D). Frågor som besvarades var bland 
annat om det fanns ett tydligt problemområde, om det fanns syfte och hur det var formulerat 
samt vad resultatet visade. Två av de utvalda artiklarna hittades via manuell sökning. 
Manuell sökning innebär att artiklar hittades i valda artiklars referenslista.  

4.2 Dataanalys  
Författarna till detta arbete har gjort en systematisk litteraturstudie i fyra steg, enligt Evans 
(2002). Det första steget innefattade att leta reda på vetenskapliga artiklar som rörde ämnet 
kommunikationen mellan sjuksköterskan, patienten och anhöriga samt sjuksköterskans 
upplevelser av denna kommunikation. Artiklarna som sedan valdes till arbetet lästes i sin 
helhet och delar översattes till svenska för att få en förståelse av innehållet.  

I det andra steget identifierades nyckelfynd som svarade på examensarbetets syfte i 
artiklarna. Nyckelfynden identifierades genom att upprepade gånger läsa artikeln och på så 
sätt få en sammanfattande bild av vad texten handlar om. Nyckelfynden som identifierades 
var 89 stycken (se bilaga C). De identifierade nyckelfynden samlades i ett enskilt dokument 
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och numrerades för att kunna spåras till den ursprungliga artikeln och senare 
sammanställas. För att ytterligare förtydliga för författarna av arbetet färgkodades 
nyckelfynden i dokumentet för att lättare kunna identifieras inför analysprocessen. 

I det tredje steget granskades listan med nyckelfynd genom att jämföra likheter och 
skillnader och hur de relaterade till varandra. Genom att upprepade gånger flytta om 
nyckelfynd utkristalliserades teman. Utifrån dessa teman skapades sedan subteman som gav 
en tydligare beskrivning av temat. Subteman kom fram vid upprepad bearbetning av texten 
då ett visst mönster utifrån valda teman och nyckelfynd visade sig. Exempel på nyckelfynd, 
tema och subtema redovisas i Tabell 1. Analysen av de funna nyckelfynden resulterade i två 
teman och sex subteman.  

Efter att först ha granskat artiklarna i sin helhet, plockat ner dem i mindre delar för 
analysprocess, ska resultatet av granskningen och analysen åter ses i sin helhet. Detta leder 
till det fjärde momentet i Evans (2002) beskrivande syntes modell. I det steget 
sammanställdes tema och subtema och bildade ett nytt resultat. Rubrikerna, som är teman 
och subteman, beskriver de fynd som gjorts med utgångspunkt av originalartikeln. Subtema 
redovisas under resultat i löpande text och citat används för att förstärka och beskriva 
sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema  Subtema  

En känsla att 
kommunikationen främjar 
den vårdande relationen. (4)  

Skapa en relation 

Förhållningssätt  Upplevelse av att vänskap 
och förtroende är viktigt för 
effektiv kommunikation. 
(13)  
En upplevelse av att en 
sjuksköterska med empati 
ger bättre vård och nöjdare 
patienter. (3)  

Förståelse och 
empati 

En känsla av att det är 
viktigt att se till patientens 
andliga behov. (4)  
Viktigt att ge bekräftelse I 
kommunikationen (6)  

4.3 Etiska överväganden 
Artiklarna som blev utvalda och analyserade är peer reviewed vilket innebär att de är 
granskade av forskare inom det aktuella forskningsfältet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) får 
en forskare aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiatera. Detta undviks genom att 
använda citattecken av text som återges ordagrant och för att kunna spåra källan refereras 
texten enligt APA (American Psychological Association). Oredighet i forskningen, så kallad 
forskningsfusk kan leda till att människor utsätts för risker och dessutom kan förtroendet för 
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forskare och forskningen skadas, enligt Codex (2018). Polit och Beck (2017) menar att det är 
svårt att som skribent inte påverkas av sin förförståelse, något som författarna till detta 
arbete försökt att inte låta sig påverkas av. Eftersom detta arbete enbart använder sig av 
redan etiskt granskade artiklar och inte har för avsikt att förvränga, förfalska, vilseleda eller 
plagiatera föreligger inga andra etiska överväganden än de ovanstående. 

5 RESULTAT 

Under arbetet med att analysera de valda artiklarna identifierades två teman och sex 
subteman. Teman som sammanställdes grundade sig i sjuksköterskors upplevelser av 
kommunikation i vårdandet. För att förklara temat ytterligare bildades subteman. Två 
stycken teman utarbetades; Skapa en relation och Anpassa sig. Dessa teman kommer att 
redovisas i rubriker med tillhörande underrubriker, subteman. För att ytterligare förstärka 
och förklara texten kommer även citat från artiklarna att redovisas.  

5.1 Skapa en relation 
För att kommunikationen skall lyckas måste sjuksköterskan kunna bilda en bro mellan sig 
och patienten. Denna bro binder sjuksköterskan till patienten och utgör relationen som 
bygger på ömsesidig respekt och tillit. Under detta tema förekommer subteman; 
Förhållningssätt, Ta sig tid och ge tid samt Förståelse och empati. 

5.1.1 Förhållningssätt  
Sjuksköterskan beskrev att genom att lyssna aktivt, visa respekt, använda ett artigt 
bemötande (Fakhr–Movahedi, Rahnavard, Salsili & Negarandeh, 2016; Hemberg & Vilander, 
2017) och visa sympati (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Johansson, Boman, Wagman & 
Pennbrant, 2018a) bidrog det till att patienten blev lugn och kände trygghet. Genom att vara 
lugn smittade det av sig på patienten och det bidrog till att minska oro och rädsla (Fakhr–
Movahedi et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017). Sjuksköterskan beskrevs vara väldigt 
uppmärksam speciellt gällande att bekräfta patientens oro för att patienten skulle känna sig 
trygg och omhändertagen (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Johansson, Boman, Wagman & 
Pennbrant, 2018b). En sjuksköterska beskrev det som: “Acting calmly and interpreting the 
patient´s facial expression in a caring situation is essential.” (Hemberg & Vilander, 2017, s. 
826). 

Sjuksköterskan beskrev det som att “öppna dörren” för patienten och få komma in när 
patienten kände sig bekväm att dela med sig sina upplevelser av lidandet i den skapade 
kommunikativa relationen (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Johansson et al., 2018a). Det 
beskrevs vara av stor betydelse för sjuksköterskan att ha ett förhållningssätt som visar att 
sjuksköterskan såg och vårdade patienten som en helhet, ett subjekt och inte ett objekt 
(Pettersson, Öhlén, Friberg, Hydén, Wallengren, Sarenmalm & Carlsson, 2018; Hemberg & 
Vilander, 2017; Johansson et al., 2018a) vilket sjuksköterskan upplevde ansvar för då 
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helhetsperspektivet lade grunden för den kommunikativa relationen. Sjuksköterskan visade 
patienten detta genom att sjuksköterskan verkligen brydde sig om patienten, vilket väckte 
tillit och motivation hos patienten. Sjuksköterskan visade, i sitt förhållningssätt, genuint 
intresse och vilja att hjälpa och lindra lidandet hos patienten (Hemberg & Vilander, 2017; 
Johansson et al., 2018a). Patienten var en person med känslor och erfarenheter, rädslor och 
styrkor. Detta beskrev sjuksköterskan i den personcentrerade kommunikationen där 
förhållningssättet gav bekräftelse till patienten och förstärkte patientens styrkor. I den 
personcentrerade kommunikationen pratade sjuksköterskan med patienten, inte till 
patienten (Johansson et al., 2018a; Pettersson et al., 2018). Sjuksköterskan beskrevs ha ett 
vårdande förhållningssätt och delade med sig sin styrka till patienten. Detta sätt var 
omsorgsfullt och hade människan i centrum i kommunikationen (Hemberg & Vilander, 2017; 
Johansson et al., 2018a). 

Sjuksköterskan beskrev att i den kommunikativa relationen var mänsklig kärlek det 
fundamentala. Kärlek var grunden för att skapa en relation där sjuksköterskans 
förhållningssätt visade medlidande, respekt, vänlighet och opartiskhet i mötet med patienten 
och i kommunikationen (Hemberg & Vilander, 2017; Pettersson et al., 2018). När patienten 
insåg att de inte var ensamma i lidandet, beskrevs lidandet lindrat genom att det delades med 
sjuksköterskan i den relationella kommunikationen som hade skapats (Fakhr-Movahedi et al. 
2016; Hemberg & Vilander, 2017; Johansson et al., 2018a).  

5.1.2 Ta sig tid och ge tid  
Sjuksköterskan beskrev det som att ha tålamod och ta sig tid, sparade tid i längden. I arbetet 
med patienter som inte kunde uttrycka sig verbalt upplevde sjuksköterskan brist på tid som 
ett stort problem för att kunna kommunicera på ett tillfredställande sätt. Dock upplevdes det 
som något som blev lättare med tiden, allt eftersom sjuksköterskan blev mer van vid sättet 
som patienten kommunicerade på (Hemsley, Balandin & Worral, 2012; Rodriguez, Spring & 
Rowe, 2015). Genom att vara tålmodig och ge tid till patienten upplevdes det ge upphov till 
olika typer av kommunikationsstrategier (Pretorius, 2017; Shafipour, Mohammad & Ahmadi, 
2014). En och samma strategi passade inte till alla patienter och var därför tvunget att väljas 
med eftertanke. Frustrationen som sjuksköterskan upplevde när tid tillbringades med 
patienter med talsvårigheter, undveks genom att sjuksköterskan gjorde sig lättillgänglig, 
vänlig och skämtsam. Dessa strategier byggde på att sjuksköterskan kunde känna sig 
bekväm, vara öppen och ha tilltro till den egna kommunikationen vilket underlättade för 
sjuksköterskan när tid tillbringades med patienten (Hemsley et al., 2012; Rodriguez et al. 
2015).  

Sjuksköterskan beskrev det som tidskrävande att försöka ge patienter den tiden som 
behövdes och förklarade: 

“Intensive care is stressful and tiresome; there is a high degree of workload. If there 
is a critically ill patient or an agitated patient, or if there is a code for that, the work 
pressure gets so high that remains no possibility of speaking with the patients (nurse 
2, Female).” (Shafipour et al., 2014, s. 238). 

Då sjuksköterskan inte tog sig tid att kommunicera med patienten beskrevs 
kommunikationen med patienten utebli (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Hemsley et al., 2012). 
Det beskrevs påverka inte bara kvaliteten och servicen till patienten utan skapade frustration 
hos både patienten och sjuksköterskan (Rodriguez et al., 2015; Shafipour et al., 2014). 
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Sjuksköterskan beskrev känslor av skuld och skam då sjuksköterskan hade ont om tid och 
inte kunde ge patienten den tid som behövdes (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Rodriguez et al., 
2015). En sjuksköterska förklarade: “When nothing is done to resolve our problems, there 
remains no motivation for communication.” (Shafipour et al., 2014, s. 238). Sjuksköterskan 
menade att avsaknad av tid orsakade bristande motivation att kommunicera med patienten.  

5.1.3 Förståelse och empati  
Sjuksköterskan beskrev det som att genom att förstå patientens tillstånd och acceptera 
individen som en helhet med dess unika behov (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Johansson et 
al., 2018a) ledde det till en känsla av tillit i kommunikationen (Fakhr-Movahedi et al., 2016; 
Johansson et al., 2018a; Hemberg & Vilander, 2017). Sjuksköterskan beskrev att i samtal 
med patienten, även i stressade situationer, upplevdes emotionell intelligens och empati vara 
till stor nytta. Att vara positiv och ha en konstruktiv attityd gentemot patientsamtal var också 
en viktig faktor för att lyckas bra i vårdandet. Sjuksköterskan med dessa kvaliteter upplevdes 
ha mer nöjda patienter och kunde ge bättre kvalitet på vårdandet. Sjuksköterskan kunde 
också visa förståelse och empati genom att vilja patienten väl och att inte överge patienten i 
en svår stund (Giménez-Espert & Prado-Gascó, 2018; Hemberg & Vilander, 2017). Utrymme 
för sjuksköterskan och patienten att kunna kommunicera visade sig vara centralt men det var 
även centralt att förstå patientens behov av utrymmet och att få vara ensam ibland. Det var 
viktigt att förstå patientens behov av att vila mellan behandlingarna (Johansson et. al. 2018a; 
Hemberg & Vilander, 2017). Som en sjuksköterska uttryckte det: “Sometimes it is important 
to leave the patient alone…” (Hemberg & Vilander, 2017, s.825). 

Det var viktigt för sjuksköterskan att kunna visa patienterna att de var förstådda (Johansson 
et al., 2018a; Johansson et al., 2018b). Sjuksköterskan beskrev det som att visa förståelse i 
kommunikationen och bekräfta informationen genom att lyssna, upprepa det som har sagts 
och nicka. Sjuksköterskan visade mer förståelse och såg till att patienten kunde få mer hopp i 
situationen vid användandet av en vårdande hållning (Hemberg & Vilander, 2017; Johansson 
et al., 2018a). Sjuksköterskan beskrev att patienten oftast var nöjd och tillfredsställd då 
sjuksköterskan visade intresse i patienten och anhöriga för att lära känna dem och för att 
förstå deras livsberättelse. Sjuksköterskan försökte skapa en meningsfull kommunikation 
genom att till exempel fråga om personliga intressen (Johansson et al. 2018a; Johansson et 
al., 2018b). En sjuksköterska beskrev det som:  

“I try to create a good care contact, a good meeting. I ask about their [patients] 
personal interests. Some- times they like to sing or draw and then we talk about that 
for a while. By asking this I also get to know the person.” (Johansson et al., 2018b, 
s.6).  

En annan sjuksköterska förklarade det på detta sätt: “A good caring relationship is based on 
mutual under- standing, respect and affirming the culture.” (Hemberg & Vilander, 2017, s. 
825). När sjuksköterskan inte visade förståelse kunde det bero på flera olika faktorer. 
Exempelvis att sjuksköterskan upplevdes ha andra prioriteringar eller följde en checklista 
som kanske resulterade i att den vårdande kommunikationen uteblev (Hemberg & Vilander, 
2017; Macdonald et al., 2013). Andra faktorer som upplevdes kunna påverka sjuksköterskans 
förståelse var olika accent. När sjuksköterskan inte kunde visa förståelse uppstod frustration 
då patienten pratade med en accent som sjuksköterskan inte förstod och det gjorde att 
kommunikationen sviktade. Däremot beskrev sjuksköterskan att patienten blev väldigt nöjd 
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om sjuksköterskan visade villighet att förstå (Hemberg & Vilander, 2017; Pretorius, 2017). 
Förutom kärlek (Fakhr-Movahedi et al. 2016; Hemberg & Vilander, 2017) och respekt 
behövdes även en förståelse av patientens bakgrund och kultur för att en relation skulle 
skapas (Hemberg & Vilander, 2017).   

5.2 Anpassa sig 
Trots svårigheter som sjuksköterskan kan stöta på i sitt arbete är det viktigt att 
sjuksköterskan är följsam, kan lyssna in och vara öppen för vad patienten vill förmedla. Detta 
gör sjuksköterskan genom att anpassa sin kommunikation efter patientens 
kommunikationsförmåga och aktuella situation. Temat anpassa sig hittades i flera av de 
valda artiklarna och bildade i sin tur subtema; Begränsningar och hinder, Verbal och icke 
verbal kommunikation samt Information och utbildning. 

5.2.1 Begränsningar och hinder  
Sjuksköterskan upplevde begränsningar och hinder i kommunikationen med patienten och 
dess anhöriga. Dessa begränsningar och hinder upplevdes vara tidspress och stress samt 
kunde resultera i att sjuksköterskan använde sin makt över patienten (Hemberg & Vilander, 
2017; Johansson et al., 2018a). När sjuksköterskan upplevde det svårt att förstå vad 
patienten ville säga kunde kommunikationstavlor användas för att patienten skulle förmedla 
sina behov till sjuksköterskan. Sjuksköterskan beskrev dessa tavlor som en mindre bra metod 
att kommunicera på. Tavlorna kom inte alltid till användning då vissa patienter kanske var 
under narkos eller inte kunde peka. I vissa fall kunde inte sjuksköterskan använda sig av 
kommunikationstavlorna då de inte finns lättillgängliga och upplevdes ta längre tid att hitta 
än att försöka gissa vad patienten ville (Hemberg & Vilander, 2017; Rodriguez et al., 2015). 

Sjuksköterskan använde en tolk om patienten inte talade samma språk. Detta beskrev 
sjuksköterskan som begränsande eftersom kommunikationen överfördes via någon annan. 
Problem uppstod när tolken hade svårigheter att förklara den planerade vården för patienten 
(Hemberg & Vilander, 2017; Johansson et al., 2018b). Sjuksköterskan upplevde det lättare att 
kommunicera genom patientens släktingar och ansåg att släktingarna var bättre på att 
identifiera patientens behov (Hemberg & Vilander, 2017; Rodriguez et al., 2015). 

 

En sjuksköterska förklarade: “It´s not that we ignore them, but I don´t know-it´s so hard.” 
(Hemsley et al., 2012, s. 120). En annan sjuksköterska beskrev känslan som: 

“If somebody is disable and they´re not able to convey their needs to us, I think 
there´s always a gap or a guilty feeling that we haven´t done enough, have we done 
the right thing? Or is the patient comfortable or not?” (Hemsley et al., 2012, s. 120). 

Sjuksköterskan upplevde att det var stressande om patienten inte hade något verbalt språk 
eller hade stora talsvårigheter på grund av skada eller sjukdom då det ofta uppstod 
missförstånd. Frustrationen över att sjuksköterskan inte förstod eller att patienten inte 
förstod sjuksköterskan kunde också leda till att sjuksköterskan istället valde att gå sin väg. 
Detta upplevdes av sjuksköterskan som negativa känslor såsom skuld och skam (Hemsley et 
al., 2012; Rodriguez et al., 2015).  
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5.2.2 Verbal och icke verbal kommunikation 
I kommunikationen med en patient beskrev sjuksköterskan att det var viktigt att verkligen se 
patienten. Kommunikationen bör vara verbal, öga mot öga och en två- vägs interaktion 
(Lancaster, Kolakowsky-Hayner, Kovacich & Greer-williams, 2015). Samma sak beskrev 
sjuksköterskan som arbetade med att ge patienten råd via telefonen (Almeida Barbosa & Paes 
da Silva, 2017). Att inte kunna se patienten gjorde det svårare att tolka de tysta signalerna, 
såsom ansiktsuttryck och miner (Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Lancaster et al., 
2015).  

“So much message becomes explicit by nonverbal communication, and this is the most 
important. In addition to the speech, which is also important, the body also shows 
everything a person wants to say.” (Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017, s.931). 

Sjuksköterskan beskrev att patienter som hade tappat förmågan att kommunicera verbalt, till 
följd av sjukdom eller akut händelse, använde olika icke verbala metoder att kommunicera. 
En av dessa metoder var kroppsspråk. En sjuksköterska beskrev att kroppsspråk var väldigt 
svårt att förstå eftersom alla människor uppfattar olika gester på olika sätt (Almeida Barbosa 
& Paes da Silva, 2017; Rodriguez et al. 2015). Att kunna kommunicera verbalt och icke 
verbalt med patienterna beskrevs av sjuksköterskans som en förväntning. Om sjuksköterskan 
och patienten inte kunde kommunicera verbalt kunde sjuksköterskan och patienten använda 
den icke verbala kommunikationen som då var det enda sättet för båda att förmedla det som 
ville sägas (Hemberg & Vilander, 2017; Rodriguez et al., 2015). 

Sjuksköterskan beskrev det som att bara genom att observera patienten underlättades 
kommunikationen. Vid sängbäddning eller andra situationer kunde sjuksköterskan vara 
uppmärksam på vad patienten gjorde och föra det vidare till andra sjuksköterskor. Om 
sjuksköterskan märkte att patienten exempelvis gjorde en specifik rörelse då toaletten 
behövde användas som till exempel att slå på sänggaveln, kunde sjuksköterskan förstå att 
patienten ville gå på toaletten och föra denna information vidare till sina kollegor (Fakhr-
Movahedi et al. 2016; Rodriguez et al., 2015). Sjuksköterskan kunde även ge patienten penna 
och papper för att skriva ner sina behov men även det upplevdes väldigt tidskrävande och 
många gånger förstod inte sjuksköterskan det patienten skrev. Då varken kroppsspråk, 
kommunikationstavlor eller att skriva fungerade försökte sjuksköterskan ta reda på vad det 
var patienten ville genom att ställa frågor (Hemsley et al., 2012; Rodriguez et al., 2015). 
Sjuksköterskan beskrev det på följande sätt: “Are you hurting? No. Okay, are you hot? Are 
you cold? You know, we kind of go through the list” (Rodriguez et al., 2015, s. 172). 

Sjuksköterskan förklarade att patienten kunde svara genom att nicka, blinka eller skaka på 
huvudet (Rodriguez et al., 2015) vilket sjuksköterskan beskrev vara ett väldigt ytligt sätt att 
kommunicera på. Vid liknande situationer kände sjuksköterskan sig hjälplös eftersom 
patienten fortfarande inte kunde dela med sig sin oro, ångest eller lidande överhuvudtaget 
(Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Rodriguez et al., 2015). 

Metoderna som fanns tillgängliga för sjuksköterskan att använda för att underlätta vid icke 
verbal kommunikation upplevdes inte hjälpa. Detta skapade frustration hos både 
sjuksköterskan som kände sig hjälplös men även hos patienten som inte kunde formulera sitt 
lidande (Hemsley et al., 2012; Rodriguez et al., 2015). Sjuksköterskan kände sig maktlös, 
utmanad, ledsen, och även ibland aggressiv och arg. Följden blev att inte kunna möta 
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patientens behov och begär på grund av kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskan 
upplevde det som ett misslyckande att inte få agera som en bra sjuksköterska (Almeida 
Barbosa & Paes da Silva, 2017; Rodriguez et al., 2015). Sjuksköterskan, även vid 
telefonsamtal, kunde uppleva samma känslor eftersom patientens ansiktsuttryck och 
kroppsspråk inte kan ses vid ett telefonsamtal och det upplevdes som viktiga aspekter för en 
lyckad kommunikation. Sjuksköterskan kunde inte veta om patienten hade förstått det som 
samtalet handlade om och kunde inte heller se genom kroppsspråk hur påverkad patienten 
var av sin sjukdom (Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Hemsley et al., 2012).  

Sjuksköterskan upplevde att genom att ställa öppna frågor; hur, när, vad och varför kunde 
patienten lättare veta vad som skulle sägas och lättare använda sin verbala kommunikation. 
Genom att använda öppna frågor fick sjuksköterskan patienten att reflektera över sin 
situation. Det gavs också tillfälle att för patienten uttrycka egna tankar och funderingar när 
det gällde sjukdomen, vården och andra, för patienten relevanta frågor, något som också 
gynnade sjuksköterskan (Johnsson et al., 2018b; Pettersson et al., 2018).  

Konversation med öppna frågor tydliggörs i följande samtal mellan sjuksköterskan och 
patienten:  

“Nurse: How are you today? Patient: My leg hurts, and I constantly need to pee. 
Nurse: The peeing is caused by the diuretic medicine. Patient: Yes, I know. Nurse: 
What´s wrong with your leg? Patient: I broke it a year ago. Nurse: How? What 
happened? Patient: I fell on the bus. I slipped. Nurse: Tell me more about it…” (Field 
Note 10) (Johansson et al., 2018b).  

Ett annat exempel var att sitta ner i ögonhöjd och säga: 

“Now what is it you´re trying to tell me, can you say it in another way? Is it your arm, 
is it your leg – if they can rephrase it – I usually just say `sorry, can you repeat that? I 
didn´t quite get it.” (Hemsley et al., 2012, s. 121). 

Sjuksköterskan beskrev att när patienten fick en öppen fråga kom det som egentligen 
skapade lidandet fram i konversationen. Vidare beskrev sjuksköterskan att om 
sjuksköterskan styrde konversationen lindrades inte patientens riktiga lidande (Johnsson et 
al., 2018b; Pettersson et al., 2018).  

5.2.3 Information och utbildning 
Information om symtom, biverkningar av läkemedel, testsvar, övriga tester som behöver 
göras framöver och diagnoser beskrevs som sjuksköterskans ansvar (Johnsson et al., 2018b). 
Sjuksköterskan kunde använda ett medicinskt förhållningssätt som tydde på att 
sjuksköterskan förmedlade väldigt mycket medicinsk information på en gång. Sjuksköterskan 
beskrev vidare att vid missuppfattning i kommunikationen eller vid användningen av 
medicinska termer skulle sjuksköterskan tänka om och försöka använda andra ord eller 
formulera om meningen (Johnsson et al., 2018a; Pretorius, 2017). Eftersom sjuksköterskan 
är ansvarig för att skriva i journalen och få information om tester och sjukdomsbesked har 
sjuksköterskan som uppgift att förmedla informationen vidare till patienten (Johnsson et al., 
2018b; Pretorius, 2017). Sjuksköterskan beskrev det som: “The most common thing I inform 
about is why they have been hospitalized, the disease, what we are going to do and what we 
need to think about during the workday” (Johnsson et al., 2018b, s.5).  
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Ett annat förhållningssätt var det pedagogiska som beskrevs av sjuksköterskan att användas i 
varje situation där patienten och anhöriga behövde lära sig om sjukdomen eller hur något 
behövde göras. Detta sätt var baserat på lärande för att öka patientens och anhörigas 
förståelse (Johnsson et al., 2018a; Johnsson et al., 2018b; Pretorius, 2017). Om 
sjuksköterskan upplevde att patienten var orolig och nervös användes samtalet på ett mer 
personligt sätt för att ta reda på patientens behov och oro. Ett personligt sätt involverade 
exempelvis småprat om patientens livshistoria. När sjuksköterskan kände att behov fanns för 
att informera om den medicinska situationen och patientens hälsa, användes ett förklarande 
sätt att samtala på. Sättet samtalet bedrevs berodde på patientens och släktingars förståelse 
och behov av information (Johnsson et al., 2018b; Pretorius, 2017).  

Det upplevdes viktigt att få utbildning om hur sjuksköterskor ska kommunicera och 
informera. Att ha utbildning rapporterades var essentiellt för sjuksköterskan för att kunna 
kommunicera med patienten för att lindra lidandet. Att ha högre utbildning visade sig gynna 
sjuksköterskor för en effektivare kommunikation. Högre utbildning upplevdes ge bättre 
kompetens och bidrog oftare till bättre kommunikationsförmåga även vid tidspress och 
stressande situationer. Det gav även en generellt bättre vård och nöjdare patienter (Almeida 
Barbosa & Paes da Silva, 2017; Giménez et al., 2018; Hemberg & Vilander, 2017). Det 
beskrevs enligt följande:“We need to learn communication. Without communication it is 
impossible to be a nurse (…) The question of the tone of voice, of using simple language, all 
this has to be taught to nurses.” (Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017, s.931).   

En annan sjuksköterska förklarade:  

“look, every language has its idioms, and its expressions, that the others do not 
understand, and you catch yourself saying things, and then at that moment you can 
see on that person's face that they don't have a clue what you are talking about. And, 
but, and they also do the same, but then they expect you to actually understand what 
they were trying to say” (Pretorius, 2017, s. 76). 

Sjuksköterskan beskrev att ord och uttryck kunde variera beroende på sjuksköterskans 
accent eller var sjuksköterskan kom ifrån. Ibland kunde ett idiom eller ordstäv vara självklart 
för sjuksköterskan men inte för patienten. Följden kunde bli att patienten inte förstod 
informationen som förmedlades eller sjuksköterskan förstod inte patienten, men förväntades 
göra det (Almeida Barbosa & Paes da Silva, 2017; Pretorius, 2017).   

6 DISKUSSION  

Diskussionsavsnittet avser att diskutera resultatet, vald metod och etik. I 
resultatdiskussionen kommer resultatet att diskuteras i relation till tidigare forskning och 
den teoretiska utgångspunkten. I metoddiskussionen kommer den valda metoden och 
analysen att diskuteras. I samma diskussion kommer giltighet, överförbarhet och 
tillförlitlighet att granskas. I etikdiskussionen kommer etiska överväganden och 
ställningstaganden att tas upp.  
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6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetet hade som syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i 
vårdandet. I de analyserade artiklarna framkom det att sjuksköterskors upplevelser hade 
både positiva och negativa aspekter i kommunikationen till patienter och anhöriga. Följande 
kommer resultatet utifrån de teman och subteman som framkom vid analysen av de valda 
artiklarna att diskuteras. Resultatet kommer vidare att diskuteras i förhållande till 
bakgrunden. 

Resultatet visade att genom att sjuksköterskan lyssnade, visade respekt, kärlek och empati 
bidrog det till att patienten kände sig trygg samt att oron och lidandet minskade. Vidare 
visade resultatet att det var av stor betydelse för sjuksköterskan att se patienten som en hel 
människa. Genom detta förhållningssättet lades grunden för den kommunikativa relationen. 
Detta kunde göras genom att tala med patienten och inte till patienten. Detta beskrivs även 
av Fredriksson (2003) som med-varo. Sjuksköterskan får bli insläppt i patientens värld och 
får dela lidandet. Fredrikssons (2003) perspektiv tyder på att beröringen av sjuksköterskan 
är genuin och meningen med det är att skapa en vårdande relation för att ta emot känslor och 
visa medlidande. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning enligt Tao et al. (2016) 
och Abt Sacks et al. (2016) som säger att sjuksköterskan som kunde utveckla en relation med 
patienten hjälper patienten att få respekt men även att själv bli respekterad. 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) beskriver att sjuksköterskan 
ska anta en humanistisk människosyn.  

Författarna till detta arbete drar slutsatsen att en viktig förutsättning för lindrat lidande är 
att sjuksköterskan ser på människan som en hel människa, beståendes av kropp, själ och 
ande. Det är ingen garanti men genom detta synsätt kan sjuksköterskan få möjligheten att 
dela patientens livsvärld och på så sätt kunna lindra lidandet.  

Resultatet visade att genom att ha tid och tålamod kunde tid sparas i längden. Med patienter 
som inte kunde uttrycka sig verbalt upplevde dock sjuksköterskan bristen på tid som ett 
problem. Sjuksköterskor upplevde frustration i arbetet med patienter med 
kommunikationssvårigheter. Resultatet visade också att om sjuksköterskan inte tog sig tid 
påverkades både sjuksköterskan och patienten negativt genom skuldkänslor och frustration. 
Fredriksson (2003) skriver om att ge patienten tid och att lyssna. Genom att lyssna på 
patienten kan också patienten sätta ord på sin livsberättelse och på så sätt byggs den 
vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. I tidigare forskning beskrev patienter 
enligt McCabe (2004) och Lown et al. (2009) att sjuksköterskan hade för mycket andra 
arbetsuppgifter och därför uteblev kommunikationen. 

Författarna till detta examensarbete känner förståelse för både sjuksköterska och patient. Att 
som sjuksköterska inte kunna ge tid till patienten eller ha tålamod när det krävs måste vara 
både frustrerade och dränerande, trots att tid kan sparas. Att som patient inte få tid av 
sjuksköterskan för att lindra lidandet ger känslor av skuld och frustration hos både 
sjuksköterska och patient. Förhoppningsvis ändras förutsättningarna över tid genom att 
sjuksköterskor ges mer tid och möjlighet att i större utsträckning träffa patienten.  

Resultatet visade att om sjuksköterskan hade förståelse för patientens tillstånd och unika 
behov ledde det till en känsla av tillit i kommunikationen. Utifrån resultatet framkom det 
även att sjuksköterskan upplevde emotionell intelligens och empati vara till nytta när det 
gällde kommunikation. Genom att sjuksköterskan var positiv och hade en konstruktiv attityd 
till samtalet gjorde det patienten mer nöjd. God vård blev det för patienten om 
sjuksköterskan visade empati och inte övergav patienten i svåra stunder. Resultatet visade 
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dessutom att det var viktigt för sjuksköterskan att ge patienten utrymme och tid för 
kommunikation men också utrymme för ensamhet. 

Resultatet visade att genom visad förståelse fick sjuksköterskan tillträde till patientens liv och 
erfarenheter. Vidare visade resultatet att sjuksköterskan kunde skapa en meningsfull 
kommunikation genom att tala om personliga intressen. Däremot framkom det att om 
patienten hade en annan accent eller bakgrund upplevde sjuksköterskan detta som en 
svårighet i kommunikationen. Fredriksson (2003) beskriver förståelse i kommunikation som 
att patienten vågar släppa in sjuksköterskan i sitt liv och dela med sig av sitt lidande. Den 
vårdande relationen som är basen för sjuksköterskan och patienten bidrar till att gemenskap 
och ömsesidighet kan delas av de båda. Det kan även beskrivas enligt SAOL (2015c) som en 
förmåga till inlevelse i andra människors känslor. Tidigare forskning visar också att patienten 
vill att sjuksköterskan genuint ska bry sig (Denniston et al., 2018; McCabe, 2004).  

Detta resultat visade på att om sjuksköterskan hade en större förståelse och empati gav det 
också mer nöjda patienter. Svårigheter blev det dock med patienter som hade annan 
bakgrund. Författarna drar slutsatsen att om sjuksköterskan ges tillfälle att sätta sig in i, och 
har förståelse för patientens situation ges större möjligheter till god kommunikation. 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde svårigheter i kommunikationen till patienten 
och dess anhöriga och utövade då sin makt. Detta kunde bero på tidspress och stress. 
Resultatet visade vidare att användning av tolk upplevdes som svårt och sjuksköterskan 
föredrog att kommunicera med patientens anhöriga. Att försöka kommunicera med patienter 
som inte hade fungerande kommunikation upplevdes som frustrerande och gav skuldkänslor 
som kunde leda till att sjuksköterskan gick sin väg. Fredriksson (2003) skriver att en patient 
som lider behöver någon som kan lyssna. Om sjuksköterskan stiger in i patientens värld kan 
sjuksköterskan bli en del av patientens lidandeberättelse. Wiklund Gustin (2016) beskriver 
att om patienten sätter ord på sitt lidande genom berättandet kan lidandet lindras. I tidigare 
forskning beskriver patienten vikten av att få medverka i sin vård, annars beslöt patienten att 
inte bli vårdad av samma vårdare och slutade att kommunicera (Denniston et al., 2018).  

Att uppleva begränsningar och hinder i mötet med människor är något som författarna kan 
känna igen sig i. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bemöta patienter eller deras 
anhöriga. Resultatet visade också på svårigheter med användning av tolk. Genom 
livserfarenhet och öppenhet tror författarna dock att en större säkerhet i mötet med andra 
människor kan skapas. Detta kan i sin tur leda till mindre skuldkänslor för sjuksköterskan. 

Resultatet visade att sjuksköterskan önskade se patienten öga mot öga för att kunna tolka 
signaler. Om sjuksköterskan inte hade möjlighet att se patienten kunde inte den icke verbala 
kommunikationen tydas. Det beskrevs även att kroppsspråk var svårt att tyda eftersom gester 
uppfattades på olika sätt. Att kommunicera verbalt och icke verbalt beskrevs som en 
förväntning av sjuksköterskan visade resultatet. Resultatet visade vidare att observation 
underlättade kommunikationen och information kunde på så sätt föras vidare till kollegor. I 
resultatet framkom det även att sjuksköterskan upplevde att genom att ställa öppna frågor 
fick patienten större möjlighet att sätta ord på sina egna tankar och det blev då lättare för 
sjuksköterskan att förstå patienten. I tidigare forskning beskrev patienten det som att när 
lidandet formuleras verbalt börjar patienten tänka att det kanske inte är så farligt som 
patienten tror (Priebe et al., 2018).  

Författarna till detta arbete hoppas att sjuksköterskan genom utbildning kan få lära sig mer 
om olika sätt att kommunicera. Om kommunikationssättet kan lindra en patients lidande 
känns det som en viktig omvårdande åtgärd.  
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Resultatet visade att sjuksköterskan såg informationsgivandet som sitt ansvar. Resultatet 
visade också att när missuppfattningar uppstod vid användandet av medicinska termer skulle 
sjuksköterskan använda enklare ord. När sjuksköterskan var pedagogisk låg fokus på lärande 
och ökad förståelse. Vidare beskrev sjuksköterskor att utbildning inom kommunikation var 
viktigt. Resultatet visade dessutom att om sjuksköterskan hade en högre utbildning bidrog 
det till bättre kommunikation. I tidigare forskning var patienternas åsikter varierande när det 
gällde att få information eller svar på frågor, menade McCarthy (2015) och Lown et al. 
(2009). Vissa patienter ville få all information även om den ansågs brutal för att kunna 
förbereda sig inför vad som skulle hända, förklarade författarna. Enligt Abt Sacks (2016) 
ansåg andra att informationen var för rättfram och ville bara ha lite information i taget. 
Patientlagen (2014:821) skriver att patienten har rätt till information anpassad efter ålder 
och mognad. Detta beskrivs också enligt McCarthy (2015), McCabe (2004) och Lown et al. 
(2009) att patienter ville ha tillräckligt med och ärlig information som kommunicerades med 
enkelt språk utan medicinska termer så att det blev lättare att förstå. Detta stämmer väl 
överens med ICN:s etiska kod (2017) för sjuksköterskor som beskriver att sjuksköterskan har 
ett ansvar att ge patienter och anhöriga korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett 
professionellt och kulturellt anpassat sätt. Resultatet överensstämmer även med ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor (2017) när det gällde sjuksköterskans roll att delge information och 
med svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(2017). Där beskrivs att sjuksköterskan ska ha kompetens om såväl patientens komplexa 
behov som problem som rör till exempel kommunikation.  

Slutsatsen kan dras att missförstånd lättare uppstår vid användningen av medicinska termer. 
Författarnas egna upplevelser är att patienten ofta missuppfattar diagnoser och behandlingar 
om sjuksköterskan använder ett alltför komplicerat språk. Om sjuksköterskor får mer 
utbildning inom samtal och kommunikation tror författarna till detta examensarbete att 
sjuksköterskor skulle känna sig mer säkra i sin profession och färre vårdskador skulle uppstå. 
Självklart har sjuksköterskan, baserat på sjuksköterskans etiska kod ett eget ansvar att ge 
patienten information på ett professionellt och lätt förståeligt sätt men kunskap och 
utbildning kan också göra att en människa växer och får en ökad tro på sig själv.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoden till examensarbetet valdes utifrån Evans (2002) beskrivning av en systematisk 
litteraturstudie. Vid en litteraturstudie enligt Evans (2002) granskas kvalitativa artiklar med 
ett vårdvetenskapligt perspektiv. Anledning till att metoden användes var att risken för 
omtolkning anses mindre med tanke på syftet och att den lämpar sig väl vid en kvalitativ 
litteraturstudie. Att välja en metod som exkluderar kvantitativa artiklar kan ses som en 
svaghet och att inkludera kvantitativa artiklar hade kanske gett arbetet ett annat resultat. 
Kriterierna valdes dock medvetet eftersom utgångspunkten var ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Detta kan också ses som en styrka eftersom patient- och 
anhörigperspektivet medvetet valdes bort. Eftersom studiens syfte var att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i vårdandet ansåg författarna ändå den valda 
metoden som lämplig då erfarenheter i kvantitativa studier inte är mätbara. Att arbeta 
utifrån en beskrivande syntes med kvalitativa artiklar blev ändå en utmaning för författarna 
av detta examensarbete. Det krävdes många diskussioner och flera omarbetningar av texten. 
Artiklar som svarade på examensarbetets syfte var sökbara i högskolans databaser men 
ansågs av författarna vara inaktuella på grund av att de var publicerade för mer än tio år 
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sedan. Datainsamlingen blev därför begränsad och upplevdes svår eftersom författarna till 
detta arbete endast ville använda sig av artiklar skrivna under de senaste tio åren för att få så 
aktuell forskning som möjligt. En annan svårighet var insamling av nyckelfynd och 
benämning av tema. Tema fick skrivas om och nyckelfynd fick sökas på nytt eftersom antalet 
teman från början blev för många och “luddiga” och inte svarade an på examensarbetets 
syfte. Författarna har under detta arbete befunnit sig på skilda orter men har med hjälp av 
dator och telefon haft ett samarbete som fungerat bra.  

Granskningen av de valda artiklarna som svarade på syftet gjordes enligt Fribergs (2017) 
kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen innebar att författarna själva poängbedömde 
valda artiklar med avseende på kvalitet. Detta kan ses som en svaghet för arbetet då inget 
givet poängsystem finns beskrivet av Friberg (2017). Studien skulle kunna göras som en 
empirisk studie för att besvara syftet men tiden ansågs vara en begränsning. Detta var också 
första gången som författarna gjorde ett examensarbete av den här omfattningen och därför 
valdes metoden litteraturstudie.  

Kriterier som ökar tillförlitligheten i en artikel kan beskrivas genom Polit och Becks (2017) 
följande tre kriterier. Det första kriteriet handlar om giltighet. En annan författare skulle 
kunna, baserat på resultatet och vald metod göra om arbetet och komma fram till ett 
liknande resultat. Artiklarna som valdes till detta arbete svarar alla på arbetets syfte och 
mäter därför det, som i arbetet avses mätas. Artiklarna lästes på originalspråket engelska för 
att få en så korrekt bild som möjligt av artikeln. Då författarna till detta arbete inte har 
engelska som första språk kan detta ses som en svaghet då tolkningen av artiklarna inte alltid 
blir korrekt. Artiklarna till detta examensarbete lästes av båda författarna var för sig för att 
sedan diskuteras gemensamt. Fokus låg hela tiden på arbetets syfte och försök att lägga den 
egna förförståelsen åt sidan.  

Det andra kriteriet handlar om överförbarhet. Det beskriver hur resultatet kan appliceras i 
andra sammanhang, beskriver Polit och Beck (2017). Styrkan för detta examensarbete ansågs 
vara att resultatet om sjuksköterskors upplevelser om kommunikation i vårdande var alla 
sjuksköterskor, oavsett vårdkontex. Allmänsjuksköterskor, oavsett arbetsplats kommer att 
använda sig av kommunikation och har således nytta av kunskapen som avses att fördjupas. 
Författarna gjorde inga avgränsningar i artikelsökningen avseende ålder, kön, antalet 
yrkesverksamma år eller avdelning där sjuksköterskan arbetade. De artiklar som 
inkluderades var från flera länder i världen och inte bara Sverige. Detta kan dock anses som 
en svaghet enligt Polit och Beck (2017) då sjuksköterskors utbildning kan skilja mellan olika 
länder.  

Det tredje kriteriet; tillförlitlighet, handlar enligt Polit och Beck (2017) om artiklarna som 
inkluderas i arbetet anses hålla tillräckligt hög kvalitet. Artiklarna till detta arbete 
kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) granskningsfrågor. Sökningen av artiklar gjordes 
via databaserna CINAHL plus och PubMed. I CINAHL plus gjordes avgränsningen Peer 
Reviewed och engelska. Vilket anses vara en styrka för arbetet eftersom artiklarna är 
granskade av andra forskare inom samma område. Avgränsningen Peer Reviewed går inte att 
göra i PubMed utan författarna kontrollerade att artiklarna var vetenskapligt uppbyggda med 
bland annat metod, analys, resultat och diskussion. Totalt valdes tretton artiklar ut, alla av 
hög kvalitet. Vid sökningen av artiklar valde till en början författarna att enbart söka mellan 
åren 2016 - 2018, detta för att få så aktuell forskning som möjligt. För få artiklar hittades 
dock som svarade på syftet och sökningen utökades bakåt år för år till 2010 - 2018. Området 
samtal inom kvalitativ vårdvetenskap var inte sökbart, trots sökning i svensk MeSH utan 
gränsade istället till området psykologi. Författarna, med hjälp av det vårdteoretiska 
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perspektivet, enades istället om att kommunikation var ett bättre ord, men trots det hade 
författarna svårigheter att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till arbetet. Eftersom syftet 
var upplevelser för sjuksköterskan kunde författarna inkludera kommunikation i flera olika 
vårdkontex och på så sätt hitta värdefulla artiklar för arbetet.  

6.3 Etikdiskussion  
Eftersom underlaget till detta arbete bygger på kvalitativa, redan bearbetade artiklar krävdes 
ingen ytterligare etisk granskning. Alla artiklar är granskade av forskare inom det aktuella 
forskningsområdet, publicerade i vetenskapliga tidskrifter och anses hålla hög kvalitet. Enligt 
Codex (2018) är det författarnas skyldighet att försäkra sig om att underlaget till arbetet 
håller hög kvalitet. Alla artiklar är kvalitetsgranskade enligt Friberg (2017) 
granskningsfrågor. Författarna har också bedömt artiklarna efter ett eget poängsystem, vilket 
skulle kunna uppfattas som en sämre kvalitetssäkring. Författarna har dock varit noga med 
att alla utvalda artiklar hållit hög kvalitet.  

Artiklarna har lästs på originalspråket och tolkats av båda författarna för att minska risken 
för feltolkningar. Översättning av artiklarna gjordes med hjälp av Internet och lexikon för att 
säkerställa en så korrekt tolkning som möjligt. Ett mål var att inte låta resultatet påverkas av 
författarnas förförståelse. Detta gjordes genom att författarna först läste artiklarna var för sig 
för att sedan diskutera tillsammans. Genom detta arbetssätt kunde författarna bättre avgöra 
om artiklarna hade uppfattats på samma sätt eller om de speglade författarnas personliga 
åsikter istället. Trots det kunde detta stundtals upplevas som svårt på grund av tidigare 
arbetslivserfarenhet, kunskap och upplevelser men författarna har trots det försökt att lägga 
sin förförståelse åt sidan och enbart fokusera på artiklarnas resultat.  

För att primärkällan ska kunna undersökas är arbetet genomgående refererat enligt 
American Psychological Association, APA (2018). Codex (2018) skriver att detta är viktigt för 
att undvika oredlighet i arbetet som fabricering, förfalskning och plagiat. För att möjliggöra 
för de etiska riktlinjerna har de valda artiklarna presenterats utifrån resultat och varken 
positivt eller negativt innehåll har exkluderats för att inte styra arbetets riktning. I enlighet 
med Evans (2002) analysmetod har utdrag ur text och citat används för att beskriva och 
förstärka sjuksköterskans upplevelser av kommunikation. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning som handlar om kommunikation för sjuksköterskor anses viktigt eftersom 
sjuksköterskan i sitt arbete behöver kunna kommunicera med inte bara patienten utan också 
deras anhöriga. Andelen människor som talar ett annat språk i Sverige har under de senaste 
åren ökat och större krav ställs på sjuksköterskan att kunna förstå och göra sig förstådd. Det 
är därför viktigt att öka kunskapen om kommunikation och vad det gör för människor i mötet 
med varandra. Forskning vittnar om sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som 
upplever svårigheter med kommunikationen. Svårigheter att hitta tid och ta sig tid för samtal 
på grund av hög arbetsbelastning upplevdes också. Intressant hade varit att undersöka hur 
sjuksköterskor upplever tidspressen och vad som skulle önskas göras åt problemet. Av 
intresse hade också varit att empiriskt undersöka hur patienter upplever samtalet och 
kommunikationen om sjuksköterskan hade mer tid. Inom sjuksköterskeprogrammet kan i 
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framtiden utbildning och fortbildning vara av vikt för att stärka sjuksköterskans kompetens 
angående kommunikation. Ett annat förslag till framtida forskning är intervjuer med 
sjuksköterskor för att undersöka vilken sorts hjälp som efterfrågas för att bli bättre inom 
området kommunikation. 

7 SLUTSATSER  

Kommunikation är väldigt viktig för att vården ska lyckas. Men för att kommunikationen ska 
lyckas krävs olika faktorer som sjuksköterskan ska tänka på. Utan bland annat respekt, tillit 
och medlidande för patienten lyckas inte kommunikationen. Kommunikationen kräver även 
att skapa en relation med patienten och anpassa sig efter patientens behov och begär. 
Sjuksköterskan hade både bra och dåliga erfarenheter av kommunikationen i vården. Det 
som var bra var att det fanns hjälpmedel som till exempel broschyrer och kortfattade böcker 
som kunde vägleda för vad sjuksköterskan ska kommunicera om i den verbala 
kommunikationen. Det dåliga var att sjuksköterskan väldigt ofta upplevde ont om tid på 
grund av för många arbetsuppgifter och för mycket ansvar vilket ledde till att det var omöjligt 
att skapa en relation med och lära känna patienten. Icke verbal kommunikation upplevde 
sjuksköterskan var mycket svårare då patienten inte kunde förmedla sina behov och därför 
kunde inte sjuksköterskan lindra lidandet. I samband med misslyckanden i den icke verbala 
kommunikationen kände sjuksköterskan frustration, skam och besvikelse över att det ideala 
vårdandet inte kunde utföras. Mer utbildning om kommunikation och 
kommunikationsstrategier behövs för att undvika frustration och skuld i samband med att 
sjuksköterskan gör allt i sin makt men lidandet ökar hos patienten. Sjuksköterskan behöver 
inse att ibland krävs det att ta ett djupt andetag för att sedan försöka igen senare. Ofta vill 
patienten inte kommunicera med någon annan än just sjuksköterskan. Men sjuksköterskan 
har ansvar över många uppgifter vilket gör att patienten får lite tid vilket kan bidra till ökat 
lidandet. Kommunikationen, enligt sjuksköterskans upplevelse, skapade en atmosfär av 
tillhörighet och delad kärlek mellan sjuksköterskan och patienten som hjälpte patienten i 
tillfrisknandet.  
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påverka. 

Pettersson, 
M. E., 
Öhlén, J., 
Friberg, F., 
Hydén, L., 
Wallengren
, C., 
Sarenmalm
, E. K., & 
Carlsson, E. 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
2018 
Sverige  

11.Prepare
d for 
surgery-
communic
ation in 
nurses` 
preoperati
ve 
consultati
ons with 
patients 
undergoin
g surgery 
for 
colorectal 
cancer 
after a 
person-
centered 
interventi
on 

Att beskriva 
preoperativ 
kommunikation 
efter en 
personcentrerad 
intervention i 
sjuksköterskans 
samråd med 
patienter som 
genomgår 
operation för 
kolorektal 
cancer. 
 

Design: explorativ 
kvantitativ och 
kvalitativ studie 

Ansats: kvalitativ 
ansats 

Deltagare: 12 
patienter och 10 
sjuksköterskor 

Datainsamling: 
konsultationer 

Analys: kvalitativ 
och kvantitativ 
analysmetod har 
använts 

 
 

Patientutbildnings
materialet 
användes som stöd 
för att strukturera 
samtalet och 
diskutera känsliga 
och svåra problem. 
Sju ämnen 
diskuterades 
under samrådet. 
Två olika sätt att 
kommunicera 
identifierades: 
Tala med 
patienten mot att 
tala till patienten. 
Att tala med 
patienten (ses som 
person-centrerad 
kommunikation) 
definierades som: 
lyssna på 
berättelsen och 
bekräfta varandra, 
höja svåra ämnen, 
se varandra som 
personer, bygga på 
styrkor och 
resurser, 
förbereda sig för 
operation och 
ställa öppna 
frågor. 

11/1
4 
 

Rodriguez, 
C. S., 
Spring, H. 
J., & Rowe, 
M.  
Qualitative 
Health 
Research 
2015 
USA 

12.Nurses' 
experience
s of 
communic
ating with 
hospitalize
d, 
suddenly 
speechless 
patients. 

De specifika 
målen för 
fokusgruppsko
mponenten var 
att (a) beskriva 
metoder och 
strategier 
sjukhussjuksköt
erskor använder 
för att 
kommunicera 

Design: kvalitativ 
studiedesign 

Ansats: kvalitativ 
ansats 

Deltagare: 18 
sjuksköterskor 

Datainsamling: 
observationer, 

 Sjuksköterskor 
identifierade flera, 
vanligt 
förekommande 
kommunikationsu
tmaningar vid 
vård av plötsligt 
tallösa patienter. 
Sjuksköterskor 
beskrev bristen på 
tillförlitliga 

11/1
4 



   
 

 8  

med SS-
patienter, (b) 
identifiera och 
beskriva de 
utmaningar 
sjukhussjuksköt
erskor står inför 
när de 
kommunicerar 
med och sköter 
plötsligt 
stumma 
patienter , och 
(c) identifiera 
och beskriva 
sätt som 
oförmåga att 
kommunicera 
påverkar både 
sjuksköterskan 
och den plötsligt 
stumma 
patienten från 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

enkät och 
intervjuer 

Analys: data 
transkriberades 
och kodades både 
manuellt och via 
datorn 

 
 

strategier för att 
underlätta 
kommunikationen 
ibland resulterade 
i negativa 
patientresultat, 
inklusive 
otillräckliga 
psykosociala 
behov och 
omöjligheten att 
informera 
samtycke och 
utbildningsfrågor. 
Även erfarna 
sjuksköterskor 
indikerade 
pågående problem 
med att 
kommunicera med 
plötsligt tallösa 
patienter, trots att 
de använde en 
mängd strategier 
men lämnade trots 
det många för att 
hantera 
frustrations- och 
rollkonflikter. 

Shafipour, 
V., 
Mohamma
d,E., & 
Ahmadi, F. 
Global 
Journal of 
Health 
Science  
2014 
Iran 
 

13.Barrier
s to nurse-
patient 
communic
ation in 
cardiac 
surgery 
wards: A 
qualitative 
study 

Den nuvarande 
studien 
genomfördes för 
att undersöka 
upplevelserna 
av 
sjuksköterskor 
och patienter 
gällande 
kommunikation
shinder i 
sjukhuskirurgis
ka avdelningar. 

Design: kvalitativ 
innehållsanalys  

Ansats: kvalitativ 
ansats 

Deltagare: 10 
sjuksköterskor 
och 11 patienter 

Datainsamling: 
ostrukturerade 
intervjuer 

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet uppstod 
av tre huvudteman 
inklusive 
otillfredsställelse i 
arbetet, 
rutincentrerad 
vård och misstro i 
kompetens hos 
sjuksköterskor. 

12/1
4 
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BILAGA C NYCKELFYND 
Nyckelfynd  Tema  Subtema  
Känsla av att det är viktigt med 
samarbete för en lyckad 
kommunikation. (1)  

Skapa en relation Förhållningssätt 

Upplevelse av att patienten ska lita 
på sjuksköterskan för att kunna 
kommunicera. (2)  
Upplevelse av att sjuksköterskan 
genom kommunikationen ska lugna 
patienten. (3)  
En känsla av att visa sig lugn när 
man kommunicerar. (4)  
Upplevelse av att det är viktigt att 
kunna lyssna på och röra vid 
patienten. (4)  
En känsla av att det är viktigt att 
involvera anhöriga i 
kommunikationen. (4)  
En känsla av att om inte 
kommunikationen finns så uteblir 
den vårdande relationen. (4)  
En känsla att kommunikationen 
främjar den vårdande relationen. (4)  
En upplevelse av att kärlek är 
grunden för god kommunikation. 
(4)  
Viktigt att tala med patienten och 
inte över huvudet på dem. (6)  
Upplevelsen att det är viktigt att 
involvera anhöriga i 
kommunikationen. (6)  
Viktigt att ha helhetsperspektiv på 
patienten. (6)  
Sjuksköterskan, i kommunikationen 
med patienten, använde ett 
vårdande förhållningssätt som 
fokuserar på patienten som en 
helhet. (6)  
Viktigt att förstå vikten av 
kommunikationens betydelse. (7)  
En upplevelse av att kommunikation 
är grunden för att interagera. (7)  
Upplevelse av att om man samtalar 
tillfrisknar patienten fortare. (7)  
Upplevelse av att sjuksköterskan har 
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personliga samtal. (7)  
Känslan av att interaktionen blir 
starkare om personlig och 
förklarande kommunikation 
används. (7)  
Viktigt med att lämna utrymme för 
patienten att dela med sig sina 
upplevelser för en lyckad 
kommunikation. (9)  
Viktigt att ge bekräftelse till 
patienten i kommunikationen. (9)  
Viktigt att ställa öppna frågor i 
kommunikationen. (9)  
Upplevelse av att tala med patienten 
eller tala till. (11)  
Upplevelsen av öppna frågor. (11)  
Upplevelse av att inte se patienten 
som ett objekt. (11)  
Upplevelse att kommunikationen 
ska vara personcentrerad. (11)  
Upplevelse av vikten med relationell 
kommunikation. (12)  
Upplevelsen av att en lugn miljö 
krävs för att förbättra 
kommunikationen. (13)  
Upplevelse av att vänskap och 
förtroende är viktigt för effektiv 
kommunikation. (13)  
Upplevelse av att tiden inte räcker 
till. (5)  

Ta sig tid och ge tid 

Upplevelse av att kommunikation 
tar för lång tid. (5)  
Upplevelser av skam och skuld när 
tiden inte räcker till. (5)  
Upplevelse av att sjuksköterskan 
måste ta sig tid för att förstå. (5)  
Känsla av att det är viktigt att ha 
tålamod. (5)  
Känslan av vikten att få tillräckligt 
med tid i kommunikationen. (9)  
Sjuksköterskorna upplevde 
tidspress i kommunikationen (9)  
Upplevelsen att icke verbal 
kommunikation var väldigt 
tidskrävande (12) 
Upplevelsen att sjuksköterskorna 
inte hade tillräckligt med tid för att 
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kommunicera (12)  
Upplevelse av att rutiner ger brist på 
tid och kommunikation. (13)  
Viktigast för sjuksköterskan att 
kommunikationen är omvårdande. 
(2)  

Förståelse och empati 

Upplevelse av att patientens behov 
styr sjuksköterskans 
kommunikation. (2)  
En känsla av att det viktigaste är att 
känna empati. (3)  
En känsla av att det är viktigt med 
emotionell intelligens. (3)  
En upplevelse av att en 
sjuksköterska med empati ger bättre 
vård och nöjdare patienter. (3)  
En känsla av att det är viktigt att se 
till patientens andliga behov. (4)  
Viktigt att ge bekräftelse I 
kommunikationen (6)  

Visa förståelse  
 

Upplevelse av att det är viktigt med 
förståelse för att minska oro och 
ångest. (7)  
Viktigt med att förstå patientens 
behov (9)  
Upplevelse av att förståelsen ökar 
vid användandet av enklare språk. 
(10)  
Upplevelse av att det är viktigt att 
träna upp sin förståelse. (10)  
Upplevelse av att det är viktigt med 
kommunikation för att förhindra 
vårdrelaterade skador. (1)  

Anpassa sig 

 
Begränsningar och 

hinder  Sjuksköterskan använde sin röst av 
makt vilket hindrade 
kommunikation med patienten. (6) 
Upplevelser av att dålig 
kommunikation orsakar konflikter. 
(8)  

Begränsningar och 
hinder  

Upplevelse av att viktig information 
kan missas. (8)  
Viktigt att undvika vårdrelaterade 
skador på grund av bristfällig 
kommunikation. (8)  
En känsla av att kommunikationen 
mellan yrkesgrupper påverkar 
patientsäkerheten. (8)  
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Upplevelsen att 
kommunikationsverktygen inte var 
hjälpsamma (12)  
Sjuksköterskorna upplevde 
frustration i samband med icke 
verbal kommunikation (12)  
Upplevelsen av att hög 
arbetsbelastning påverkar 
kommunikationen. (13)  
Känsla av att vilja möta patienten 
för att kunna göra en bedömning. 
(1)  

  
Verbal och Icke verbal 

kommunikation  
Känsla av att det är svårt att tyda 
den tysta kommunikationen. (1)  

Verbal och Icke verbal 
kommunikation  

En upplevelse av att kroppsspråk är 
viktigt när man inte talar samma 
språk. (4)  
En känsla av att det är viktigt att 
kunna tyda ansiktsuttryck. (4)  
En känsla av att det är viktigt att 
känna igen signaler i samtalet. (5)  
Upplevelse av att det är viktigt att 
kunna kommunicera. (5)  
En känsla av att det är viktigt med 
hjälpmedel vid kommunikation. (5)  
En upplevelse att sjuksköterskan 
kan kommunicera med olika röster 
vid olika situationer. (6) 
Upplevelse av att det är viktigt med 
öppna frågor. (7)  
Viktigt med en förklarande hållning 
med öppna frågor. (7)  
Upplevelse att sjuksköterskan fick 
en helhetsbild genom att ställa 
öppna frågor. (7) 
Upplevelse av att verbal 
kommunikation är viktigt. (8)  
Viktigt med ögonkontakt I 
kommunikationen (9) 
Viktigt att anpassa 
kommunikationen efter patientens 
kommunikationsförmågor (9)  
Känsla av att verktyg behövs för att 
kunna kommunicera. (11)  
Sjuksköterskorna upplevde att det 
var svårt att förstå patienters icke 
verbala kommunikation (12)  
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Sjuksköterskorna upplevde att det 
är viktigt att få utbildning inom icke 
verbal kommunikation (12)  
Sjuksköterskorna tyckte att icke 
verbal kommunikation uppfattades 
olika av varje sjuksköterska (12)  
Upplevelsen av att utbildning krävs 
för att kunna kommunicera på rätt 
sätt. (1)  

Information och 
utbildning  

  
  

En känsla av att sjuksköterskan 
mest informerar om medicin och 
hälsa. (2)  

Ge information  
  
   

Upplevelse av att sjuksköterskans 
kommunikation är utbildande. (2)  
En känsla av att sjuksköterskan bara 
ger patienten information. (2)  
Upplevelse av att utbildning krävs 
för att lära sjuksköterskor att 
kommunicera. (3)  
Viktigt med information vid 
kommunikation. (4)  
Sjuksköterskan använde sin lärande 
röst vid kommunikation med 
patienten gällande förklaring av en 
sjukdom. (6) 
Upplevelsen att sjuksköterskan är 
informativ. (6) 
Sjuksköterskan använde sin 
medicinska röst vid givande av svar 
på tester och besked. (6)  
Upplevelse av att sjuksköterskan ger 
medicinsk information till 
patienten. (7)  
Viktigt att ge information till 
patienten gällande alla aspekter av 
sjukdomen (9)  
Sjuksköterskan gav för mycket 
information till patienten (9)  
Upplevelse av att andra 
kommunikationsstrategier behövs 
för att öka förståelsen. (10)  
Upplevelse av att utbildning i 
patientcentrerad kommunikation är 
viktig. (11)  
 



 

BILAGA D KVALITETSGRANSKNING  
Nedan följer frågor som användes vid kvalitetsgranskningen av ovanstående artiklar. 
Frågorna hämtades från Friberg, 2017 s. 138-139.  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
5. Hur är metoden beskriven? 
6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
7. Hur har data analyserats? 
8. Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
11. Vilka argument förs fram? 
12. Förs det några etiska resonemang?  
13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
14. Sker någon koppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Hög kvalitet: 10-14 poäng  
Medelkvalitet: 6-9 poäng  
Låg kvalitet: 1-5 poäng
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