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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patient gör det möjligt för 

sjuksköterskan att interagera sig med sina patienter såväl som att förstå deras behov. En 

framgångsrik kommunikation bygger på tillit och respekt, likt en vänskap. Det kan vara svårt 

för patienter med psykisk ohälsa att tala om sina upplevelser och det kan vara en utmaning 

för sjuksköterskor att möta dessa patienter. Därför kan kommunikationen i vårdmötet spela 

en avgörande roll för patienterna. Syfte: Syftet är att beskriva hur patienter med psykisk 

ohälsa upplever kommunikationen med sjuksköterskan. Metod: En litteraturstudie enligt 

Evans med beskrivande syntes med kvalitativa artiklar var underlag för detta examensarbete. 

Resultat: Analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna påvisade två teman och sex 

subteman. Teman som framkom var: Bekräftelse och Förväntningar. Ur dessa framkom 

subteman: att få respekt, att bli sedd, att vara delaktig, att få tid, att uppleva trygghet samt att 

kunna lita på. Slutsats: I kommunikationen har patienter ett behov av att uppleva 

delaktighet, bli sedda och respekterade. Patienter hade även ett behov av att sjuksköterskan 

visade tillit, gav trygghet och tid till sina patienter. Alla dessa egenskaper kan motverka 

psykisk ohälsa, detta kan uppnås genom kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Nyckelord: patientupplevelse, psykisk ohälsa, kommunikation, vårdrelation 

 

  



ABSTRACT 

Background: The communication between the nurse and patient makes it possible for 

nurses to spend more time, to connect, to interact with their patients as well as 

understanding their needs. A successful communication is based on trust and respect, like a 

friendship. It can be difficult for patients with mental illness to talk about their experiences 

and it can be a challenge for a nurse to meet them. Therefore, communication can play a 

crucial role in patients' experience. Aim: To describe how patients with mental illness 

experience communication with the nurse. Method: A literature study according to Evans 

with descriptive synthesis with qualitative articles was the basic for this thesis. Results: The 

analysis of 10 caring science articles revealed two themes and six subthemes. Themes that 

emerged were: Confirmation and expectations. From these emerged subthemes: to gain 

respect, to be seen, to be involved, to have time, to experience safety and to be able to trust. 

Conclusion: In communication patients need to experience participation, be seen and 

respected, but also that the nurse showed trust, gave safety and time to their patients. All 

these traits counteract mental illness, this is achieved through communication between the 

nurse and the patient.  

Keywords: care relationship, communication, mental health, patient experience  
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1 INLEDNING 

Som små barn lär vi oss att vänner får världen att kännas trygg och rolig. Sanna vänner är 

betrodda med våra hemligheter och respekterar vår integritet. Genom deras handlingar och 

ord uppmuntrar vänner oss att nå våra mål och trösta oss när vi har ett bakslag. 

Kommunikationen i denna vänskap kan likna kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

patienter. Ett folkhälsoproblem som ökar och blir allt vanligare är just psykisk ohälsa. 

Oberoende verksamhet kommer även allmänsjuksköterskor möta patienter med psykisk 

ohälsa. För att ge en god och säker vård krävs en fungerande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter. Kommunikation i vårdmötet kan spela en avgörande roll för 

patienter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevdes att kommunikation hade 

en stor betydelse för alla typer av patienter speciellt för de med psykisk ohälsa. Det upplevdes 

att sjuksköterskor som visade intresse för att kommunicera hade tillit från sina patienter, att 

patienterna kunde vända sig till de och samtala. Det upplevdes även svårigheter gällande 

vilken förhållningssätt som var lämplig i olika situationer, av den anledningen upplevdes 

vikten av att sjuksköterskors behov av goda kunskaper om psykisk ohälsa och förstå 

kommunikationens betydelse för att kunna kommunicera hälsofrämjande. Patienter behöver 

få möjligheter att kommunicera oberoende diagnos. Dessutom var detta ämne ett av de olika 

ämnen som fanns att välja mellan inför detta examensarbete. Institutionell kontaktperson på 

Mälardalens högskola för detta ämnesområde är Linda Sellin.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en presentation av begreppen: psykisk ohälsa och kommunikation. 

Därefter följer en beskrivning av kommunikation och vårdandet följt av möjligheter i 

kommunikation och hinder i kommunikation. I texten nedan kommer tidigare forskning att 

presenteras fortlöpande. Därefter presenteras det vårdvetenskapliga perspektivet för detta 

examensarbete följt av en presentation av styrdokument och lagar. Bakgrunden avslutas med 

problemformuleringen. 

2.1 Psykisk ohälsa 

Det är viktig att ge en god och jämlik vård till alla oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund, 

sexuell läggning, funktionsförmåga, ålder, utbildning och religion (Dahlborg Lyckhage, 

Lyckhage & Tengelin, 2015). Psykisk ohälsa är en benämning på psykiska besvär som kan 

komma i olika former, både allvarligare och mindre allvarliga. Den lindrigare formen kan 
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vara till exempel nedstämdhet, oro, ångest, sömnproblem, nervositet och brist på 

välbefinnande. Till den allvarligare formen räknas förstämningssyndrom (till exempel 

depression, psykoser och ångesttillstånd (Pellmer, Wramner & Wramner, 2017). Psykisk 

ohälsa är ett samlingsnamn som kan ha olika benämningar beroende på situationen. Oro och 

nedstämdhet kan vara den lindrigare formen som kan påverka välbefinnandet. Det kan 

medföra påfrestningar och svårigheter att lyckas med i sin vardag men det innebär inte att 

patienten lider av psykisk ohälsa som behöver behandlingar. Psykisk ohälsa kan medföra 

funktionsnedsättningar i sådan omfattning att patienten behöver stöd från vården 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 Två grupper som är särskild utsatta för psykisk ohälsa är unga vuxna och äldre. Psykisk 

ohälsa har ökat bland unga vuxna och barn med 100 % på 10 år. Den största gruppen här 

består av unga vuxna i åldern mellan 18–24. Risken att psykisk ohälsa leder till självmord 

ökar om barn får psykiatriska diagnoser tidigt då det innebär att de är sjuka under en längre 

tid (Socialstyrelsen, 2017). En tredjedel av alla över 65 år har använt psykofarmaka eller 

vårdats för psykiska ohälsotillstånd. Suicid är också ett fenomen som är vanligt bland äldre 

män. Oftast får patient som är över 65 år med psykisk ohälsa vård vid primärvården när de 

egentligen borde träffa en specialist. Psykofarmaka är något som skrivs ut mer till äldre 

jämfört med åldersgruppen 18–24 (Socialstyrelsen, 2018). God psykisk hälsa är 

förutsättningen för att på ett smidigare sätt utföra arbetsuppgifter, minska sjukfrånvaron och 

arbetsskador. Dessutom är patienter med god psykisk hälsa mindre sårbara och kan bättre 

klara av påfrestningar (regeringens proposition, 2017). Psykisk ohälsa kan även leda till 

somatiska sjukdomar och stressrelaterade psykiska åkommor kan leda till kroppsliga 

syndrom i form av huvudvärk till exempel. Stress uppkommer oftast från upplevelse av hot 

antingen verklig eller upplevd och kroppen förbereder sig på detta genom att aktivera 

kroppens stressrespons (Nash & Thebarge, 2006). En annan psykisk ohälsa är depression 

som är en vanlig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom kan depression förvärra 

redan diagnostiserade kroniska sjukdomar och kan även påverka prognosen för 

återhämtning. Psykisk ohälsa kan alltså leda till somatiska sjukdomar varför även den 

psykiska ohälsan är betydelsefull att ha kunskap om (Zhang, Chen, & Ma, 2016).  

 

2.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation är något som sker gemensamt. I den kan olika värderingar och 

åsikter framkomma. Kommunikationen kan påverka sociala relationer genom att det 

förmedlar fakta. Kommunikation handlar om ett utbyte av signaler mellan människor, vilket 

kan tolkas av de medverkande i kommunikationen (Baggens & Sandén, 2014). 

Kommunikation är oftast en ömsesidig process mellan minst två personer för att skicka och 

ta emot ett meddelande med både verbala (språkliga) och icke-verbala (kroppsliga) metoder. 

Verbal kommunikation innebär att med ord framföra ett meddelande och icke-verbal 

däremot är inte kontrollerad av tal. Det kan till exempel vara ansiktsuttryck, beröring, gest 

och kroppsspråk. Vikten av att använda både verbal och icke-verbala strategier för att 
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kommunicera belyses där icke-verbal anses som mer kraftfull av de båda typerna (Martin, 

O'Connor-Fenelon & Lyons 2010). Det kroppsliga kan till exempel handla om beröring eller 

olika ansiktsrörelser för att signalera upplevelser eller viljor. För att ytterligare tydliggöra 

dessa upplevelser och viljor behöver alltså även språklig kommunikation användas. Den 

språkliga kommunikationen överväger oftast den kroppsliga kommunikationen. Den 

språkliga kommunikationen används till exempel för att argumentera och informera om 

dessa upplevelser och viljor. Mänsklig gemenskap och förståelse nås via den språkliga 

kommunikationen (Baggens & Sandén, 2014). 

2.3 Kommunikation och vårdandet 

Omvårdnad är både en konst och vetenskap som involverar många specialiteter. Dock behövs 

kommunikationskompetens inom alla omvårdnadsområden för att sjuksköterskor ska lyckas. 

En viktig aspekt i patienttillfredsställelse är kvalitén på kommunikationen och är en av 

huvuddelarna när det kommer till sjuksköterskans ansvarsområden. Kommunikation är så 

viktig att den kan betraktas som det primära mediet för vårdandet. Sjuksköterskor kan 

erbjuda en lämplig miljö för optimal kommunikation där patienter får uppleva respekt och 

att de blir lyssnade på (Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadeh & Vaismoradi, 2009). 

Kommunikationen är betydelsefull för sjuksköterskor då de använder den i omvårdnaden. 

Kommunikationen kan till exempel vara en central del av ett omvårdnadsmoment, till 

exempel motiverande samtal. Kommunikationen kan även användas av sjuksköterskor för att 

lindra lidande hos patienter (Baggens & Sandén, 2014). Inom vården lyfts 

kommunikationens betydelse fram alltmer då den är nödvändig eller kan vara livsnödvändig 

för att vårdmötet mellan sjuksköterskor och patienter ska bli effektivt. För att vårdmötet ska 

bli effektivt är det betydelsefullt att patienter och sjuksköterskor förstår varandra. 

Kommunikationen ligger som grund i vården. Patienter anser att bemötande och samtal är A 

och O för att kunna skapa ett vårdmöte. Det kan vara avgörande för patienten hur ett samtal 

upplevs. Det finns sjuksköterskor som oftare fokuserar på sjukdomen än patienternas 

upplevelser. En sjuksköterska bör kunna anpassa sin kommunikation till olika situationer 

och patienter för att vara en kompetent sjuksköterska (Fossum, 2013). Ett exempel från 

sjukvården är patienter som lider av afasi, de använder sig oftast av icke-verbal 

kommunikation som har en betydande roll för att kunna leverera meddelanden. Handgester 

är särskild lämpliga för att uttrycka en stor mängd information utan att ha behov för externa 

kommunikationshjälpmedel som en tal dator eller en kommunikationsbok (Hogrefe, Ziegler, 

Weidinger & Goldenberg, 2012).  

2.4 Möjligheter i kommunikation 

Kommunikationen utgör en stor del av vårdrelationen mellan en patient och en 

sjuksköterska. Kommunikationen i vårdmötet har identifierats som en grund till att leverera 

vård av god kvalité för en godare hälsa. Kommunikationen i en vårdrelation bör byggas på 

tillit och respekt, samtidigt som insatserna utgår från vetenskapliga och teoretiska ramar 
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(Moreno-Poyato et al., 2016). Kommunikation främjar alltså en hälsosam vårdrelation, 

förebygger misstag samt förbättrar vårdnivån (Blake & Blake, 2019). Kommunikationen kan 

hjälpa patienter att stärka deras vårdrelation med sjuksköterskor, hantera upplevelser, förstå 

viktig information om deras sjukdom samt vara delaktig i sin vård (Alshammari, Duff, 

Guilhermino, 2019). Sjuksköterskor upplever en ökad kontroll över sina tankar och 

upplevelser när de involverar patienter i deras vård. Dessutom ökar det patienternas 

självkänsla och upplevelse av hopp. Vårdmiljön innefattar även vårdrelationen mellan 

patienter och sjuksköterskor och den behöver vara god för patienternas välmående (Vahidi, 

Ebrahimi, Areshtanab, Jafarabadi, Lees, Foong & Cleary, 2018). Det är alltså viktigt att lära 

känna sina patienter och etablera en vårdrelation genom kommunikation med dem då detta 

kan vara avgörande för omvårdnaden. Detta kan göras genom vardagliga interaktioner. Det 

som sker här är att personen bakom sjukdomen träder fram och en mer individanpassad vård 

kan utövas (Salzmann, 2016). Utifrån sjuksköterskors perspektiv kan det ses att kvalitén på 

kommunikationen kan antingen underlätta eller hindra patienters deltagande i deras vård. I 

stor utsträckning påverkas vårdrelationen av sjuksköterskornas inställning till vården. På 

grund av patienters sårbarhet, är det sjuksköterskor som bör underlätta genom sin förmåga 

att identifiera situationer och möjligheter som är lämpliga för deltagande. När sjuksköterskor 

är öppensinnade, tillåtande och lyhörda kan patienter lättare öppna upp och aktiv delta i sina 

behandlingar. Att ge utrymme för dialog är väldig viktig för delaktigheten, sjuksköterskor kan 

då anpassa vården och möta patienternas nuvarande unika hälsotillstånd. Det krävs att 

sjuksköterskor tålmodigt väntar på deras berättelser, ger tid och lyssnar. Möjligheter för 

patienters delaktighet i vården kan öka när patienter uppmuntras att föreslå sitt egna 

behandlingsförslag och när hänsyn tas till deras önskemål. Detta gör det möjlig för de att 

uttrycka sina önskemål om vården de får (Keresi, Carlsson & Lindberg, 2019). Det är 

betydelsefullt att visa en omtänksam inställning samt att inte vara dömande. Sjuksköterskor 

menar att det är viktig att vara uppmärksam på patienternas upplevelser, se individen och tro 

på de förmågor de har. Även att spendera tid med varje patient och engagera de i en dialog 

om deras situation är viktigt (Tofthagen, Talseth & Fagerström, 2014). Det är även viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om vikten av att koncentrera och fokusera på sina patienter. 

Likaså att vara öppensinnad för deras emotionella status och försöka förstå situationen 

såsom patienterna upplever. Att vara engagerad i patienter är en betydande del i vårdandet 

samtidigt som sjuksköterskor förtydligar de som betydelsefulla, även till exempel vara 

personlig i vårdrelationen, att dela med sig av personligheten och ömsesidig uppskattning av 

varandra som människor. Det är viktigt att patienter upplever trygghet, detta genom att 

sjuksköterskor är trygga i sina roller, ägnar sig tid åt att vara med sina patienter, att vara i 

samma nivå men även att använda sina professionella kunskaper i kommunikationen 

(Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003). Sjuksköterskor menar, att dela med sig av 

någonting personligt i kommunikationen kan bidra till att vårdrelationen blir mer öppen, 

ärlig, nära, ömsesidig och lika. Genom att sjuksköterskor delar någonting personligt 

resulterar det i att de får mer i gengäld av patienter. Vidare kan det ge möjlighet för 

sjuksköterskor att främja jämlikhet. Patienter och sjuksköterskor kan lära känna varandra 

och utveckla vårdrelation byggd på tillit (Unhjem, Vatne, Hem, 2018). Sjuksköterskor som 

visar medlidande med patienter kan resultera i upplevelse av tillfredsställelse och tröst 

(Dowling, 2008). Det är viktigt med tvärvetenskaplig utveckling av kommunikationen för 

patientsäkerheten. Ledarskap spelar en viktig roll för att möjliggöra detta och skapa en 
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atmosfär där kommunikation och patientsäkerhet ses som betydelsefullt. Det är viktigt att 

erkänna och ha en positiv inställning till kommunikationens centrala roll för 

patientsäkerheten (Kanerva, Kivinen & Lammintakanen, 2015).  

2.5 Hinder i kommunikation 

Hinder i kommunikationen för sjuksköterskor kan till exempel vara för lite kunskap om 

andra kulturer och språk vilket kan begränsa sjuksköterskans kommunikation med patienter. 

Vid kommunikation med patienter från andra kulturer kan exempelvis icke-verbal 

kommunikation missuppfattas och direkt ögonkontakt av kvinnliga sjuksköterskor till 

manliga patienter kan tolkas som oförskämdhet (Alshammari et al., 2019). Det kan finnas ett 

antal egenskaper som kan hindra kommunikationen, som kan vara negativa personliga 

egenskaper, till exempel att sjuksköterskor inte är redo att interagera med patienterna, och 

då blir det svårt att upprätta en vårdrelation. Det är uppenbart att för att kunna upprätthålla 

vårdrelation med patienter med psykisk ohälsa, kräver det vissa färdigheter. Till exempel att 

känna igen och hantera patienternas symtom. Ett annat stort hinder för att upprätta 

vårdrelation genom kommunikationen är den negativa inställningen från sjuksköterskor till 

exempel att sjuksköterskor avstår från att kommunicera. Sjuksköterskor kan då ha en rädsla 

för att bli påverkade mentalt och för att undvika detta försöker de undvika att skapa en 

vårdrelation (Pazargadi, Fereidooni Moghadam, Fallahi Khoshknab, Alijani Renani & 

Molazem, 2015). Det kan alltså finnas svårigheter i vårdrelationen, exempelvis att bli för 

personlig med sina patienter även om sjuksköterskor är mer dominant i kommunikationen 

eller undviker vårdrelationen, kan det bidra till sämre vårdkvalité (Dowling, 2008).  

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete används vårdande kommunikationen enligt (Fredriksson, 2003) som 

vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdande samtal kan beskrivas som vårdande kommunikation 

då kommunikationen i ett vårdande samtal oftast är vårdande. Detta perspektiv ansågs 

lämplig då det passar detta examensarbetets syfte då Fredriksson teori beskriver hur lidandet 

kan lindras genom samtal mellan patienter och sjuksköterskor. I sin teori skriver Fredriksson 

vårdare men i detta examensarbete används istället sjuksköterskor.  

En modell för vårdande samtal har utformats av Fredriksson genom studier av samtal med 

patienter. Lidandet lindras och patientens hälsa och värdighet upprätthålls av dessa samtal. 

Genom det vårdande samtalet kan lidandet bli uthärdligt. När patienter berättar om sitt 

lidande kan lidandet bli meningsfullt och begripligt. Om patienter å andra sidan inte 

upplever lyhördhet eller blir sedda i samtalet finns det risk att de tystar ner sig själva. Där är 

det betydelsefullt att ha sjuksköterskor som lyssnar öppet (Fredriksson, 2003). En viktig 

förutsättning för utveckling av en individs hälsa är att ha förmågan och viljan att 

kommunicera. Kommunikationen är en förutsättning för att förstå patienters behov och 

upplevelser av hälsa och lidande. Kommunikation behövs för att förstå samt tolka den 

komplexa och mångskiftande världen. Samtidigt som kommunikation är nödvändig för att 
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lösa konflikter för att uppnå ömsesidig förståelse kan det även skapa konflikter i och med att 

det finns olika uppfattningar och synsätt (Fredriksson, 2018). Författaren belyser även 

betydelsen av vårdande kommunikationen som ligger till grund för att lindra patienternas 

lidande. Emotionell kommunikation hjälper patienter att genom en respektfull och tillitsfull 

atmosfär hantera sina sjukdom. Denna typ av kommunikation uppmuntrar patienterna att få 

berätta om sina upplevelser av sin sjukdom samt hjälper dem att få uppleva att de är 

förstådda. Vårdande kommunikation kännetecknas av att den är relationell, narrativ och 

etisk. I den relationella kommunikationen är vårdrelationen i fokus där det finns 

ömsesidighet i tolkningar och problemlösningar. Sjuksköterskor och patienter kan 

gemensamt konstruera berättelser. Genom att vara närvarande, ge beröring och lyssna på, 

utan att döma, bidrar sjuksköterskor till ökat välbefinnande och hälsa hos patienterna. 

Sjuksköterskor ser patienter som människor och inte som ett problem samt möjliggör för de 

att upprätthålla värdighet, självbestämmande och ansvar till följd av ett hälsosamt liv. I den 

narrativa kommunikationen ligger själva budskapet som det centrala som möjliggör för 

patienter att uttrycka och bli medvetna om sina berättelser. Det är genom berättelser som 

kunskap om lidandet kan uppnås. Den etiska kommunikationen handlar om ömsesidig 

respekt. Det uppstår ofta etiska konflikter exempelvis att ge eller hemlighålla information till 

patienter och närstående. Det kan vara svårt för patienter att ta in, hantera information och 

ta beslut då de befinner sig i ett lidande. Av den anledningen kan kommunikation inte bli 

ömsesidig och därmed blir vårdrelationen asymmetrisk men med ömsesidig respekt går det 

att åstadkomma en jämbördig vårdrelation. Patienter får utrymme och möjligheter att (åter) 

upprätta självbestämmandet, värdighet och sitt ansvar mot en godare hälsa. Genom 

sjuksköterskors förhållningssätt visar de att patienternas önskemål är viktiga och kan bli 

tillgodosedda. Kommunikation gestaltas av samtal och innebär att (åter) skapa gemenskap. 

Detta för att när patienter är i ett lidande är de isolerade från gemenskapen. De kan ha 

svårigheter att uttrycka och sätta ord på lidandet, även att vissa lider i det fördolda eller 

skäms över sitt lidande. I dessa fall ligger ansvaret hos sjuksköterskor att återupprätta och 

bjuda in till en vårdande kommunikation (Fredriksson, 2018).  

2.7 Styrdokument och lagar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) står det skrivet om att ge en vård av god 

kvalité till alla med respekt för allas lika värde och värdighet. Likaså ska patientens integritet 

och autonomi respekteras. Företräde ska ges till den som har mest behov av vård. Vidare 

skrivs det att hälso- och sjukvården aktivt ska arbeta med att förebygga ohälsa men även 

hjälpa att bidra till goda kontakter mellan patienter och sjuksköterskor. Där står det även att 

vård verksamhetens kvalité ska säkras och utvecklas systematiskt. Vidare beskriver HSL (SFS 

2017:30) att sjukvården ska tillfredsställa patienternas behov av säkerhet, kontinuitet och 

trygghet samt att för att en god vård ska kunna uträttas behöver det finnas kompetenta 

sjuksköterskor och nödvändigt material (SFS 2017:30). Patientlagen (SFS 2014:821) syftar 

till att främja patienternas integritet och autonomi samt stödja deras ställning inom vården. 

Vidare står det även skrivet om att vården ska vara lätt tillgänglig och att hänsyn ska tas till 

patientens samtycke. Patienter har rätt att få information om deras hälsosituation och om 

deras vård och behandling. Vården ska så långt det är möjligt planeras och genomföras med 
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hänsynstagande till patienternas individuella önskemål. Lagen är som stöd för att tillgodose 

deras behov av säkerhet, kontinuitet och trygghet (SFS 2014:821). Sjuksköterskor har ansvar 

att främja och återställa hälsa samt arbeta för att förebygga sjukdomar och lindra lidande. 

Patienters individuella val ska respekteras och vården ska ges med respekt oberoende av kön, 

funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, bakgrund m.m. Sjuksköterskor är 

professionella då de visar respekt och medkänsla men även lyhördhet och trovärdighet. De 

har ett ansvar över att främja en miljö där hänsyn tas till patienternas värderingar, tro och 

rättigheter. Sjuksköterskor ansvarar för att ge patienter tillräcklig med information utifrån 

deras individuella behov. Detta har betydelse för patienternas inflytande till deras vård och 

behandling. De ansvarar även för att erbjuda en trygg miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Vidare bör sjuksköterskor ha kompetens att etablera en relation byggd på förtroende 

med både patienter och närstående. Detta är en förutsättning för att patienter ska få en god 

omvårdnad. Helhetsperspektiv på patienternas situation är en viktig kompetens som 

sjuksköterskor ska besitta, att ha kunskap om exempelvis kommunikation, sömn, smärta, 

psykosociala med flera behov. Det är viktig att integritet och värdighet respekteras genom att 

omvårdnaden genomförs i samråd med patienter och deras närstående. Kännetecken för en 

individanpassad vård är att patienter och deras närstående blir sedda som unika med olika 

behov, resurser och önskemål. Sjuksköterskor ska stödja patienternas och närståendes 

möjlighet till inflytande och delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Inom hälso 

och sjukvården framkommer känsliga uppgifter om patienter, dessa behöver skyddas och 

värnas om därför finns offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Enligt den lagen 

har sjuksköterskor skyldigheter att inte läcka information om sina patienter, det som 

framkommer i kommunikationen med patienterna får alltså inte komma ut till allmänheten. 

Patienten ska kunna uppleva sig trygga i att kunna dela med sig av viktig information om sig 

själv som bland annat kan hjälpa vårdandet. Sjuksköterskor får endast delge information till 

en annan personal som vårdar patienten om det finns behov till det. 

2.8 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar alltmer. För att ge en god vård krävs det 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. Det förekommer dock att 

patienter kan uppleva missnöje i vårdmötet då det kan finnas hinder i kommunikationen. I 

en vårdrelation med brist på förtroende och kommunikation kan patienter uppleva ensamhet 

vilket kan leda till psykiska påfrestningar. De kan även uppleva att de ofta inte blir sedda eller 

tagna på allvar. Det kan vara svårt för patienter med psykisk ohälsa att prata om sina 

upplevelser och det kan vara en utmaning för sjuksköterskor att möta dessa patienter. 

Eftersom sjuksköterskor spenderar mycket tid med patienter, kan de ha stor inverkan på 

patientens psykiska ohälsa. För att förbättra deras upplevelser av vårdkvalitén behöver 

sjuksköterskor veta vilka egenskaper inom den kommunikationen som patienterna kan 

påverkas av. Egenskaper vid kommunikation i vårdmötet saknas hos vissa sjuksköterskor 

vilket gör att de kan framstå som känslolösa och bemötandet blir inte som de hade tänkt sig. 

Kommunikation är en förutsättning för god omvårdnad men kommunikationen behöver inte 

alltid vara god, därför är det av intresse att undersöka detta område närmare. Detta 
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examensarbete syftar till att öka kunskapen om sjuksköterskors kommunikation i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa för en godare hälsa och vårdupplevelser.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever kommunikationen med 

sjuksköterskan.  

4 METOD 

Metoden som valdes för detta examensarbete var litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002) beskrivning. Denna metod valdes för att sammanställa data från artiklar 

och komma fram till ett nytt resultat med minimum av tolkningar. Till detta examensarbete 

valdes en kvalitativ metod då det var önskvärt att beskriva upplevelser ur patienternas 

perspektiv. I punkt 4.1 presenteras urval och datainsamling. I 4.2 beskrivs dataanalys och 

genomförande.  

4.1 Urval och datainsamling 

Sjuksköterskor kan möta patienter överallt men i detta examensarbete ligger fokus på 

patienter med psykisk ohälsa i den psykiatriska vården. Till detta examensarbete samlades 

data genom vetenskapliga artiklar. Databaserna CINAHL Plus och PubMed från Mälardalens 

högskolebibliotek användes för att hitta artiklar. Databaserna CINAHL Plus och PubMed är 

inriktade på omvårdnad och är relevanta för det vårdvetenskapliga perspektivet för detta 

examensarbete, av den anledningen valdes just dessa databaser. Följande sökord 

tillämpades: nurse patient relationship, patient satisfaction, patient perceptions, psychiatric 

patients, nursing care, communication, mental illness, mental disorder, patient perspective, 

mental health och professional relationship. För ytterligare information om 

databassökningen hänvisas till BILAGA A; Sökmatris. Inklusionskriterierna som tillämpades 

var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, alltså peer reviewed, kvalitativa, skrivna på 

engelska samt vara max 10 år gamla d.v.s mellan 2009-2019. Psykisk ohälsa och 

patientperspektiv ingick också i inklusionskriterierna. Exklusionskriterier som användes på 

artiklarna var barn och specialistsjuksköterskor. Även artiklar som var utifrån 

sjuksköterskans perspektiv och artiklar som var äldre än 10 år exkluderades samt patienter 

som inte led av psykisk ohälsa exkluderades till resultatet.  
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Vid sökningen av artiklarna användes Boolesk Söklogik “AND” och “OR” för att kombinera 

mellan de olika sökorden. Söklogiken “AND” användes för att kunna avgränsa en sökning 

(Polit & Beck, 2017) exempelvis skrivs det “mental health” AND “relationship” letar 

databasen efter artiklar som har båda termer. Söklogiken “OR” används för att få med 

synonymer (Friberg, 2017). I databasen Cinahl Plus har funktionen “sökhistorik ”använts för 

att lättare ha kontroll över sökningarna. För att få hjälp med sökord eller översättning av 

medicinska termer nyttjades Svensk MeSH (Karolinska institutet, u.å.). Vid enstaka tillfällen 

användes Google Scholar, detta för att få fram artikeln i fulltext då artikeln inte kunde nås i 

fulltext i CINAHL Plus eller Pubmed. Sökningen av artiklarna gjordes individuellt. Till att 

börja med lästes titlarna på artiklarna individuellt. Först om en specifik titel motsvarade 

examensarbetets syfte lästes artikelns abstrakt. De artiklarnas abstrakt som ansågs lämpliga 

för detta examensarbete, studerades i fulltext samt diskuterades gemensamt huruvida den 

ska vara en del av examensarbetet eller inte. Sammantaget har 43 abstrakt studerats. Till en 

början valdes tio artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär men efter vidare 

diskussion ansågs det inte att dessa svarade på syftet för detta examensarbete, därför fick 

dessa artiklar uteslutas. Därefter söktes artiklar på nytt och 14 artiklar valdes. Efter noggrann 

diskussion och kvalitégranskning av de artiklarna var det slutligen 10 artiklar kvar. Alla dessa 

artiklar var av kvalitativ karaktär. För utförligare beskrivning av de valda artiklarna var god 

se Bilaga C; artikelmatrisen. För kvalitetsgranskning användes mallen utifrån Fribergs (2017) 

beskrivning, (se BILAGA B; kvalitetsgranskningsmall). Sju av artiklarna hade kvalitét “hög” 

och tre av artiklarna kvalitét “medel”. Fribergs mall gicks igenom artikel efter artikel. Om 

artikeln som svarade ja på minst 7/9 av frågorna ansågs artikeln vara av hög kvalité. 

Artiklarna som svarade ja på minst 6/9 av frågorna ansågs vara av medel kvalité. Tre av 

artiklarna hade kvalitet “medel” men valdes ändå då de ansågs relevanta för detta 

examensarbetets syfte.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Beskrivande litteraturstudie analyseras i fyra steg (Evans, 2002). Det första steget är att 

bestämma typ av artiklar och leta efter data i databaser för att hitta relevant data, 

vetenskapliga artiklar i detta fall, vilket är beskrivet i punkt 4.1 datainsamling och urval. 

Andra steget är att läsa artikeln upprepade gånger för att få en översikt av artikeln som helhet 

för att senare kunna identifiera nyckelfynd. Artiklarna lästes ett antal gånger först enskilt för 

att få en helhetsbild av innehållet, därefter diskuterades artiklarna gemensamt. Under 

läsningen låg fokus på nyckelfynd som var relevanta för detta syfte. Nyckelfynden som kunde 

vara en mening eller fras som var intressanta för examensarbetet ringades in och delgavs för 

varandra. Dessa diskuterades huruvida de skulle vara en del av detta examensarbete eller 

inte. Varje nyckelfynd gavs referenser och sidnummer för att lättare gå tillbaka till artiklarna, 

samtliga nyckelfynd skrevs och sparades i ett dokument. Totalt hittades 137 nyckelfynd som 

lästes igenom noggrant för att få ökad förståelse. I tabell 1 går det att se exempel på 

nyckelfynd, teman och subteman. Tredje steget i analysen är att identifiera tema samt 

skillnader och likheter mellan de olika temana. Utifrån teman bestäms subteman för att 

ytterligare öka förståelse av fenomenet. Teman och subteman jämfördes och diskuterades 

gemensamt för att avgöra om dessa hade relevans eller inte. De som hade relevans valdes till 
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examensarbetet. Identifieringen av teman och subteman diskuterades fram gemensamt. 

Teman och subteman granskas på nytt för att ytterligare förstå innehållet av varje tema 

(Evans, 2002). För att få fram skillnader och likheter lästes och bearbetades nyckelfynden i 

detalj. Med hjälp av att dela in nyckelfynd via deras likheter identifierades två stora teman. 

Utifrån dessa teman skapades subteman som ansågs ha likheter. Varje subtema fick en 

specifik färg som nyckelfynden färgades i utifrån respektive subtema. Därefter granskades de 

valda subteman för att säkerställa att lämpligt subtema valts. Det fjärde steget är att skapa 

fenomenet och beskriva det. Varje tema refereras till ursprungskällan för att lättare 

kontrollera innehållet i den ursprungliga texten (Evans, 2002). Subteman presenteras som 

underrubriker och teman som rubriker. Teman och subteman kommer inledningsvist att 

presenteras i tabellform för att därefter beskrivas utförligare i löpande text. Citat från 

artiklarna tas med som stöd för att ytterligare tydliggöra teman och subteman. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd  Subtema  Tema     

“Respect and individualized care needed to be combined with 
the feeling of the staff trusting them to collaborate” (Selvin, 
Almqvist, Kjellin & Schröder, 2016, s .60).  

  
Att få 

respekt 

  
  
  

  
Bekräftelse 

  

  

 
“They also described the importance of getting information as 
soon as possible and that they preferred clear answers, 
regardless of whether the content was positive or negative” 
(Selvin, Almqvist, Kjellin & Schröder, 2016, s 59). 
  

  
Att vara 
delaktig 

  

4.3 Etiska överväganden 

Syftet med vetenskaplig forskning är att öka kunskap om ett fenomen som kan vara av nytta 

för samhället. En studie ska vara etisk d.v.s. ämnet ska vara relevant, ha god kvalité samt att 

den ska genomföras med ett etiskt ställningstagande. Val av ämnet ska vara nyttig för 

individer, professionen men även samhället (Kjellström, 2017). I det här fallet är det önskvärt 

att detta examensarbete ska gagna patienter för godare psykisk hälsa i sjuksköterskans 

vårdande kommunikation med dessa patienter.   

Det faktum att de valda artiklarna för detta arbete innehar en hög standard har 

utgångspunkten varit att dessa artiklar redan utfört etiska överväganden i sina artiklar. 

Forskaren har själv ansvaret att veta om forskningen uppfyller kravet på god kvalité (CODEX, 

2019a). Artiklarna som användes i detta examensarbete är av god kvalité och är peer-

reviewed samt max 10 år gamla. Peer reviewed artiklar innebär att de kvalitetsgranskas och 

uppfyller kraven för hög standard innan publicering (CODEX, 2019c). Oredlighet ska inte 

förekomma i forskning. Oredlighet kan till exempel vara förfalskning, fabricering och 

plagiering av data och förvridning av forskningsresultat (CODEX, 2019). Personliga 

tolkningar och värderingar åsidosätts för att förebygga att oavsiktlig påverka resultaten. 

Refereringen av detta examensarbete har skett i enlighet med APA systemet 



11 

 

(American Psychological Assosication, 2019). Det är viktig att referenshanteringen görs 

noggrant för att undvika feltolkningar (Polit & Beck, 2016). Då artiklarna är skrivna på 

engelska har översättning av ord/termer använts för att minimera risken för egna tolkningar. 

För att inte påverka examensarbetets resultat har skribenterna till detta examensarbete lagt 

sin förförståelse åt sidan så långt det är möjligt. Citat har inkluderats i resultatet, detta för att 

stärka resultatet. Dessa har skrivits ordagrant enligt originalartikeln för att undvika 

misstolkningar.  

5 RESULTAT 

Analysen av de 10 vårdvetenskapliga artiklarna resulterade i två teman och sex subteman. 

Resultatet visade både patienternas behov av bekräftelse i kommunikationen och 

patienternas förväntningar i den kommunikationen med sjuksköterskan. I tabell två 

presenteras en översikt av teman och subteman. 

Tabell 2: Översikt av teman och subteman 

Tema  Subtema   

 

 

  
Bekräftelse  

 
Att få respekt  

 
Att bli sedd   

 
Att vara delaktig   

  
 

 
Förväntningar  

 
Att få tid   

 
Att få uppleva trygghet  

 
Att kunna lita på  

5.1 Bekräftelse 

Det första temat som framkom ur analysen utifrån artiklarna av patienternas upplevelser av 

kommunikationen var bekräftelse. Detta tema innehåller tre subteman: att få respekt, att bli 

sedd samt att vara delaktig. Dessa tre begrepp kan ses som en del av begreppet bekräftelse, 

för att uppleva bekräftelse behöver patienterna uppleva respekt, bli sedda och få vara 

delaktiga. 
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5.1.1 Att få respekt 

Patienterna måste få uppleva sig respekterade då detta gav en upplevelse av meningsfullhet 

som behövdes för att lindra lidande (Bland, Blythe, Matarasso & Crompton, Wyder 2015; 

Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson, 2014). Detta kan ses i citatet nedan:  

For me as a patient, it is important to be respected and treated as a person. I don’t think you 

can be a good therapist if you have a tendency to treat the patient as a child. That is a form of 

humiliation. I think it’s great to feel support in a good conversation (Bäck- Pettersson, 

Sandersson & Hermansson, 2014, s. 130)  

Patienterna uppskattade när sjuksköterskor kunde balansera mellan att aktiv ge stöd till 

patienterna och respekt för deras önskan för självbestämmande (Stegink et al., 2015). Det var 

väsentlig att sjuksköterskor lyssnade uppmärksamt och kommunicerade tydligt och lugnt vid 

kaotiska situationer (Van Lankeren et al., 2018). Patienterna betraktade det som värdefullt 

när sjuksköterskor kunde balansera mellan att ge fysisk beröring och vara lagom 

distanserade (Molin et al., 2016). För patienterna var det betydelsefullt att uppleva respekt 

genom att få deras åsikter och önskemål besvarade samt att de fick individualiserad vård 

(Almqvist, Kjellin & Schröder, Selvin, 2016) och med tillhandahållande information (Wyder 

et al., 2015). Sjuksköterskor som visade respekt främjade självrespekt hos patienterna genom 

(Bäck-Pettersson et al., 2014; Tofthagen et al., 2017). Det var viktigt att sjuksköterskor inte 

missbrukade sin maktposition, exempelvis genom att använda bältessäng utan ordinationer, 

använda elaka ord och våld istället för att kommunicera. När sjuksköterskor visade en 

hänsynsfull inställning, lyhördhet och bekräftelse under samtal, upplevde patienterna 

självrespekt till att kunna ta ansvar för sin hälsa (Bäck-Pettersson et al., 2014).  

5.1.2 Att bli sedd 

Enligt patienterna var det betydelsefullt att bli sedda och att bli behandlade som ansvarsfulla 

individer. Därtill var det värdefull att få ha sina rättigheter och val (Molin et al., 2016). 

Patienterna upplevde att de var den primära patienten för sjuksköterskor när de riktade sin 

uppmärksamhet och fokus till dem (Bäck-Pettersson et al., 2014). Det var betydelsefullt att 

bli bemött som en unik person och inte utifrån sina diagnoser (Bäck-Pettersson et al., 2014; 

Tofthagen et al., 2017; Wyder et al., 2015). Detta var viktig för att kunna bli distraherade från 

sina självskadebeteenden (Tofthagen et al., 2017). Att vara synlig och bli sedd som en jämlik 

vuxen var basalt för patienterna men även att sjuksköterskor genom deras förhållningssätt 

visade att de var viktiga. Det uppstod lättnad när de sjuksköterskorna kände igen dem och 

visste om deras personliga historia så att de inte behövde förklara allting åter igen (Molin et 

al., 2016). Kommunikation och förståelse var viktigt för att till exempel inte behöva förklara 

sig själva eller sitt beteenden för andra. Det var betydelsefullt för patienterna att inte ha 

upplevelsen att de är “överdramatiska” eller att de “agerar för att få uppmärksamhet”. Därtill 

var det väsentlig att kunna vara sig själva, att bli bemött som en hel person och inte bara 

igenkännas av sjukdomen som till exempel “en schizofren eller en “bipolär”. Som en patient 

beskrev “I was frightened they would have thought I was crazy” (Gaillard, Shattell & Thomas, 

2009). De värderade sjuksköterskor som kunde se bortom sjukdom och diagnos och 
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behandlade patienterna som de var, att helt enkelt få ha kontakt med dem som människor 

(Wyder et al., 2015). Det var av stor betydelse att sjuksköterskor visade genuint intresse och 

hade förmågan att få patienterna att uppleva sig som viktiga. Genom uttryck med 

sjuksköterskans ögon möjliggjorde det att förmedla värdefulla meddelanden till patienterna. 

Att bli förstådd och igenkänd var viktiga (Eldal, 2019). Det var viktig att uppleva acceptans 

trots all nuvarande problem och behov, även att vara tillåten att tala fritt utan att ha mask 

över deras verkliga upplevelser. Sjuksköterskor som var empatiska och inte dömande 

uppskattades samt de som ville lära känna patienten bakom sjukdomen (Stegink et al., 2015). 

Det var betydelsefullt att dela erfarenheter med sjuksköterskor som fokuserade på de 

individuella upplevelserna, snarare än på deras symtom. Detta kan ses i citatet nedan:  

Participants in this study consistently spoke about the importance of sharing their experiences 

with staff who focused on their individual experiences, rather than their symptoms. When this 

occurred, they described feeling heard, and were able to not only talk about their symptoms, 

but also about the impact their mental illness has had on their lives (Bland, Blythe, Matarasso 

& Crompton Wyder, 2015, s. 186).  

Som det kan ses i ovan citat upplevde patienterna lyhördhet och kunde då även prata om 

deras psykiska ohälsa (Wyder et al., 2015). Patienterna uppskattade när de betraktades som 

autonoma vuxna som kunde samarbeta för att planera behandlingen av sin sjukdom (Wyder 

et al., 2015). Patienterna föredrog sjuksköterskor som pratade om deras egna dagliga liv utan 

att bli för personliga samtidigt som det hjälpte de att uppleva sig som en hel individ. Att ses 

som en hel person istället för en diagnos var viktig och det som möjliggjorde det var genom 

kommunikation. En patient som upplevdes som en jämlik och betraktades som en hel person 

resulterade i en minnesvärd och meningsfull upplevelse. En annan patient upplevde sig som 

en människa då hon inte sågs som ett “papper med bokstäver på” utan som en riktig 

människa med ett namn (Eldal et al., 2019).  

5.1.3 Att vara delaktig  

Att involvera innebar att patienterna fick ha inflytande om innehållet och om beslut i deras 

vård enligt patienterna. Olika aspekter av delaktighet diskuterades, bl.a. att tillåtas att delta i 

möten och konferenser som handlade om deras vård och behandling men även att bli frågade 

om deras egna åsikter. De skulle få anpassad information, beroende på deras förmåga att 

förstå, till exempel att bli informerade upprepade gånger och så småningom få skriftlig 

information. Det var hälsofrämjande när patienterna fick själva välja aktiviteter de tyckte om. 

Patienterna uppskattade att få information så snart som möjligt samt att de föredrog tydliga 

svar oavsett om det var positiva eller negativa. Förutsättningen för delaktigheten var dialog 

och tillräcklig med information, inte bara att få information utan även att vara involverad i 

deras vård. Det nuvarande mentala hälsotillståndet och funktionsnivån hade betydelse för 

graden av delaktighet i deras egen vård. I början av behandlingen eller under perioder med 

minskad mental hälsa minskade förmågan och motivation att vara involverad. När psykiska 

ohälsan förbättrades ökade motivationen att vara delaktig i sin vård enligt patienterna. 

(Selvin et al., 2016). Detta kan ses i citatet nedan:  
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That they ask, how do you feel? What do you want? We have this plan. We can do it this way. 

How do you feel about that? Or do you want to do it this way? Do you want to go to a 

motivation group now or will you do that at the same time you see the psychologist, or what do 

you want? ...And then I feel involved, when I get to say like— “no but I want to start with the 

psychologist and do that a few times. Then we can start the misuse programme and the 

motivation programme.” Then I feel involved, when they ask me (Selvin, Almqvist, Kjellin & 

Schröder, 2019, s. 60).  

 
De uppskattade när sjuksköterskor gav mer detaljer om eventuell tvångsvård eftersom detta 

gjorde en skillnad för deras upplevelse av vården (Wyder et al., 2015). Öppen och 

kontinuerlig dialog var som kriterium för att åstadkomma samarbete. Förklaringar var 

uppskattade när negativa beslut behövde förmedlas, vilket ökade förståelsen. Att 

sjuksköterskor visade engagemang var en förutsättning för att patienter skulle uppleva att de 

var involverade, få möjligheten att ha inflytelse och kontroll över deras vård. För att få 

upplevelsen att de är på samma nivå som sjuksköterskor var det viktig att ha delat ansvar. 

Vardagen underlättades när det gemensamt planerades och försöktes att hitta lösningar, när 

det uppstod ömsesidig överenskommelse men även nyttjande av kunskaper hos patienter och 

deras önskningar (Molin et al., 2016). Behovet av samarbete ska vara baserad på jämlikhet 

och med ömsesidig möjlighet att diskutera problem som kan uppstå. De fick hjälp av 

sjuksköterskor att hantera sina mentala problem genom att klargöra upplevelser och tankar, 

detta hjälpte de att få en tydligare bild av verkligheten. Sjuksköterskor motiverade 

patienterna att se bortom gränserna av depressionen samt att se varje situation ur ett annat 

perspektiv. Att sjuksköterskor gav information om sjukdomar var uppskattat. Det var viktig 

att sjuksköterskor uppmuntrade för en godare mental hälsa. Patienter värderade mer när 

sjuksköterskor lät de utforska situationer själva än att de erbjöd omedelbara lösningar 

(Stegink et al., 2015). Att vara engagerade i till exempel fysiska aktiviteter, titta på tv och 

lyssna på musik distraherade dem från självskadebeteende dock behövde de hjälp att gradvis 

ta ansvar över deras hälsa (Tofthagen et al., 2017). 

5.2 Förväntningar  

Det andra temat ur analysen från artiklarna resulterade till teman förväntningar på 

sjuksköterskor i patienternas upplevelser av kommunikationen. Av detta tema framkom tre 

subteman att få tid, att få uppleva trygghet, att kunna lita på. Dessa tre subteman var 

återkommande i patienters upplevelser och anses därför som centrala när det kom till hur 

patienterna upplevde sjuksköterskor skulle vara. 

5.2.1 Att få tid 

Att få tid var också betydelsefullt för patienterna. Patienter uppskattade när sjuksköterskor 

tillbringade tiden och i sällskap med varandra (Van Lankeren et al., 2018). Det var 
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betydelsefull enligt patienterna att sjuksköterskor gav patienterna möjlighet att samtala då 

det skapade en upplevelse av trygghet, speciellt bland extra utsatta (Stenhouse, 2011; Van 

Lankeren et al., 2018). De uppskattade att kunna gå ut med sjuksköterskor för en promenad 

eftersom det gav de kontakt med omvärlden och en upplevelse av tillhörighet. Hur tiden 

spelade roll för patientens upplevelser kan ses i följande citat: ”Staff taking their time to sit 

with the patients was experienced as the staff showing a willingness to help (Molin, 

Graneheim & Lindgren 2016, s. 5). Citatet lyfter fram att sjuksköterskor som ägnade sig tid 

att sitta med patienter var ett kännetecken att visa vilja och intresse för att hjälpa (Molin et 

al., 2016). Små handlingar var uppskattat av patienter som uttryckte att de inte begärde 

mycket. Dagliga konversationer och små samtal med sjuksköterskor kunde skapa en trevlig 

distraktion från den sjukliga upplevelsen. Regelbundna dialoger underlättade samarbetet 

mellan patienter och sjuksköterskor, det beskrevs som avgörande för vardagen som en 

patient uttryckte: “allt handlade om dialogen” (Molin et al., 2016). Patienterna behövde även 

vanliga regelbundna samtal och uppskattade sjuksköterskornas tid, trots att de kunde vara 

upptagna (Wyder et al., 2015). Den regelbundna kontakten gjorde det även lättare för 

patienterna att dela sina åsikter och upplevelser av sitt mående. Patienterna ansåg att det var 

mycket viktigt att sjuksköterskor var tillgängliga för dem när de behövde det och att samtalet 

ägde rum kontinuerligt (Bäck-Pettersson et al., 2014).  

5.2.2 Att få uppleva trygghet 

Patienterna upplevde det som en trevlig atmosfär och trygghet när sjuksköterskor visade sin 

närvaro. Det var uppskattat också när sjuksköterskor bara samtalade med de spontant eller 

försökte få kontakt om deras intressen eller deras inre värld. Detta genom att till exempel 

lyssna på patienterna och visa intresse för den möjliga orsaken till deras upplevelser (Van 

Lankeren et al., 2018). När sjuksköterskor bad om deras vägledning i hur de ville bli hjälpta 

upplevdes det som sjuksköterskor var engagerade och villiga att lära sig om patienten (Molin 

et al., 2016). Genom samtal lär sig patienterna att be om hjälp, fatta livsval och lösa dagliga 

problem (Bäck-Pettersson et al., 2014). Kontinuiteten i samtal, där sjuksköterskor kom ihåg 

ämnen som diskuterats tidigare, nämndes som avgörande för kvaliteten på 

kommunikationen (Stegink et al., 2015). Patienterna upplevde stöd när sjuksköterskor 

hjälpte dem att tydliggöra situationer och använde praktiska metoder för att hjälpa dem att 

hitta lösningar på sina olika problem. Detta kan ses i nedan citat:  

The nurse helped clarify situations not only by listening actively and offering alternative 

interpretations of reality, but also by steering the conversation and making sure that important 

topics were discussed (Stegink, et al., 2015, s.294).  

Utifrån citaten ovan går det att se att patienter upplevde miljön som stödjande och trygg då 

sjuksköterskor var där när de behövde de. Det var viktigt att sjuksköterskor hjälpte till att 

tydliggöra situationer, inte bara genom att lyssna aktivt och erbjuda alternativa tolkningar av 

verkligheten, utan också genom att styra konversationen och se till att viktiga ämnen 

diskuterades (Stegink et al., 2015). Patienterna upplevde det som hjälpsamt när 

sjuksköterskor kunde observera och kartlägga deras lidande och mönster av psykisk 

ohälsa och distrahera dem från den psykiska ohälsa när de inte kunde göra det själva 
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(Tofthagen et al., 2017). Sjuksköterskor bör vara medvetna om patienternas förväntningar 

och behovet av att hantera dessa realistiskt så att de inte upplever frustration. När 

sjuksköterskor och patienter utförde aktiviteter gemensamt och delade humor spelade det en 

avgörande roll. Detta främjar upplevelsen av vårdrelationen som en vänskap genom 

kommunikation. En sådan relation fick patienterna att uppleva att de arbetade tillsammans, 

och det underlättade att vända sig till sjuksköterskor för hjälp (Molin et al., 2016). Det var 

viktigt att hjälpa patienterna i deras återhämtningsprocess genom att sjuksköterskor 

motiverade patienterna på vägen till återhämtning genom kommunikationen. Fraser som 

"Du gör ett bra jobb" och bekräftelse av deras framsteg bidrog till patienternas självtillit. 

Sjuksköterskornas positiva feedback fick patienterna att arbeta mot omvårdnadsmål, deras 

uppmuntrande handlade om att se fram emot målen utan att kritisera när patienterna inte 

lyckades uppnå målen (Stegink et al., 2015). När frågan ställdes patienterna vad som gjorde 

mest skillnad för de i omvårdnaden nämnde de vikten av sjuksköterskors beteenden. Dock 

kunde sjuksköterskors inställning och beteenden även förvärra patienternas upplevelser av 

vården (Wyder et al., 2015). De beskrev att god inställning i kommunikationen från 

sjuksköterskornas sida hjälpte i deras återhämtningsprocess (Tofthagen et al., 2017).  

5.2.3 Att kunna lita på 

Ömsesidig tillit är nödvändig, dels för att patienterna ska kunna lita på uppföljningen av 

behandlingen, dels för upplevelsen att sjuksköterskor litar på dem att samarbeta. När de 

hade tillit till sin vård och behandling gjorde det skillnad i en positiv riktning, att 

behandlingen har mening. Ökad upplevelse av tillit ledde till ökade tillgivenheten för 

behandlingen och motivationen (Selvin et al., 2016). Detta kan ses citatet nedan från en av 

artiklarna:  

Someone who hears what you are saying and cares about what you are saying. That ́s worth 

gold. And then it feels like we have confidence in each other. They trust me, that I ́m going 

what I should be doing. Battling on. I trust them to do what they should. Helping me and 

pushing me on a kind of..., yes, kind of pushing me to be a better person (Almqvist, Kjellin, 

Selvin & Schröder, 2016, s. 60)  

Från citatet ovan kan det ses att upplevelser av att bli förstådd uppstod när tillit etablerades. 

En sådan tillitsfull vårdrelation var nödvändig för att prata om deras upplevelser av 

kommunikationen som bidrog till trygghet, att sjuksköterskor var medvetna om patienternas 

upplevelser (Molin et al., 2016). Empatiska sjuksköterskor motiverade patienterna till att 

diskutera alla deras problem. En sådan öppenhet var viktig för att sjuksköterskorna skulle få 

avgöra depressionens svårighetsgrad och ta beslut gällande det. När sårbarheten ökade 

behövde de att sjuksköterskorna skulle vara extra vänliga och omtänksamma. Tillit ökade 

sjuksköterskornas behandlingsrekommendationer då de kunde effektiv kombinera teoretiska 

kunskaper om psykisk ohälsa med patienternas individuella behov. Ömsesidig tillit var 

betydelsefull för en öppen diskussion om olika problem till exempel om suicid tankar, 

avsikter och beteenden. Detta gav patienterna utrymme att vara mer självbestämmande, då 

det var en ömsesidig överenskommelse att när problem uppstod, kunde de be om hjälp 

(Stegink et al., 2015). Det upplevdes även tryggt för patienterna när de skrattade tillsammans 
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till till exempel (Van Lankeren et al., 2018). Patienterna upplevde det som gott när flexibla 

och lösningsorienterade sjuksköterskor, som ville förstå och var uppriktiga, överskred den 

professionella omvårdnaden rollen (Tofthagen et al., 2017). Inställningar och beteenden hos 

sjuksköterskor påverkade patienternas upplevelser av tillit och trygghet. För att de ska kunna 

öppna upp om deras upplevelser är det viktig att de kan lita på sjuksköterskorna (Eldal, 2019; 

Wyder et al., 2015 ). 

6 DISKUSISON 

Diskussionsavsnittet är indelat i tre delar; resultatdiskussion, metoddiskussion och en 

avslutande etikdiskussion. Resultatdiskussionen diskuteras emot tidigare forskning i 

bakgrunden och valt teoretiskt perspektiv. Metoddiskussionen tar upp styrkor och 

svårigheter med vald metod för detta examensarbete och diskuterar de empiriska kriterierna. 

I etikdiskussionen diskuteras förförståelse och eventuella etiska överväganden som tagits i 

detta examensarbete för att avslutas med forskningsetiska riktlinjer.  

6.1 Resultatdiskussion 

De två stora teman som framkom ur analysen av artiklarna var bekräftelse samt 

förväntningar. Ur bekräftelse framkom subteman att få respekt, att bli sedd och att vara 

delaktig. Ur förväntningar framkom subteman att få tid, att uppleva trygghet och att kunna 

lita på. Dessa kommer att diskuteras utifrån respektive tema.  

I resultatet framkommer det att respekt hade stor betydelse för patienternas psykiska ohälsa. 

Patienterna behövde bli bekräftade, bemötta utifrån deras unika hälsotillstånd, uppskattade 

och bli tagna på allvar. Respektfull inställning, lyhördhet från sjuksköterskorna bidrog till 

upplevelse av självrespekt, att kunna ha ansvar för sin egen hälsa. Patienterna upplevde det 

som respektfullt när de fick information om sina behandlingar. Individanpassad vård och 

respekt beskrivs som grundläggande behov. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som lyfter förhållningssättet hos sjuksköterskor, att de bör vara lyhörda, lyssna på sina 

patienter (Keresi et al., 2019) visa omtänksamhet och inte vara dömande (Tofthagen et al., 

2014). Detta styrks även i styrdokument och lagar, att vården ska ges med respekt för allas 

lika värde och värdighet och respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 

2017:30; SFS 2014:821). Utifrån resultatet upplevde patienter kränkningar, förnedring samt 

att de fråntas deras rättigheter om sjuksköterskorna missbrukar sin maktposition. Genom 

kommunikation fick patienterna en möjlighet att bli behandlade med respekt vilket ledde till 

förbättrad psykisk hälsa. Detta överensstämmer med Fredrikssons teori om 

vårdande kommunikation som ligger till grund att stödja patienterna att hantera sjukdomen 

(Fredriksson, 2018). Fredrikssons beskrivning av den etiska kommunikationen kan kopplas 

till subtemat respekt för patienten. Det är genom respekt i den vårdande kommunikationen 
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som en jämbördig vårdrelation kan uppstå enligt Fredriksson och detta krävs för att patienter 

ska kunna hantera information från sjuksköterskor på ett lugnt sätt (Fredriksson, 2018).  

I resultatet framkommer även vikten av att bli sedd som en vuxen, att bli betraktad som en 

hel individ. Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet beskriver Fredriksson (2018) 

relationell kommunikation som grunden i vårdrelationen. I praktiken innebär det att 

sjuksköterskor ser patienter som en individ genom att aktivt lyssna, att vara närvarande och 

ge beröring är också något som inräknas här. Detta överensstämmer väl med resultatet i 

detta examensarbete då det framkommer till en sådan stor del att det fått ett eget subtema. 

Som det även nämns i resultatet är det betydelsefullt att patienter delger sin historia och 

upplever att de kan uttrycka sig i vårdande kommunikationen (Fredriksson, 2018).  

Det var viktigt att få uppmärksamhet samt upplevelsen av respekt. Detta stämmer väl 

överens med Fredrikssons (2018) beskrivning av vårdande kommunikation som kan kopplas 

till resultatet materialet. Det Fredriksson beskriver som relationell kommunikation kan 

kopplas till ett av subtemat som framkom i detta examensarbete nämligen, att bli sedd. Det 

framgår även av tidigare forskning att sjuksköterskor anser att det är väsentlig att ge 

uppmärksamhet och att ha fokus på patienterna (Jormfeldt et al., 2003). I den 

kommunikationen finns det ett behov för sjuksköterskor att lära känna patienter bortom 

sjukdomen för att kunna etablera en vårdrelation (Salzmann, 2016).  

Enligt resultatet var delaktighet betydelsefullt för patienterna, de önskade att bli frågade om 

deras åsikter gällande behandling och vård. I tidigare forskning framkommer vikten att göra 

patienter delaktiga i deras vård då detta resulterar en ökad kontroll hos sjuksköterskor 

(Vahidi, 2018). Utifrån resultatet uppskattade patienterna att få tydlig information och 

motivation att vara delaktig i deras vård. Detta framgår även av Patientlagen (SFS 2014:821) 

att vården planeras i samråd med och utifrån patienternas önskemål. Patientlagen (SFS 

2014:821) beskriver vikten av patientens delaktighet. Resultatet visar att delaktigheten ökade 

när patienterna fick utrymme i till exempel en dialog där de blir lyssnade på och när det var 

ömsesidig överenskommelse. Detta synliggörs även i det vårdvetenskapliga perspektivet att 

genom relationell kommunikation uppnås ömsesidighet i tolkningar och problemlösningar 

(Fredriksson, 2018). Utifrån resultatet minskade upplevelsen av maktlöshet när patienter var 

delaktiga och hade möjlighet att påverka sin vård. I tidigare forskning belyses att 

kommunikationen kan gynna delaktigheten (Alshammari et al., 2019; Keresi et al., 2019). En 

förutsättning för deltagandet är att sjuksköterskorna är öppensinnade och lyhörda. Det skrivs 

även att det är sjuksköterskornas ansvar att ge patienter utrymme, kunna identifiera och 

uppmärksamma deras upplevelser och det psykiska välmåendet (Keresi et al., 2019).  

Andra temat som framkom i resultatet var patienters förväntningar på att få tid, att få 

uppleva trygghet och att kunna lita på som betydelsefullt i kommunikationen. Patienter 

behövde tid med sjuksköterskor för att uppnå välbefinnande i den psykiska ohälsan. Under 

sjuksköterskors tid behövdes bland annat deras närvaro i kommunikationen för att kunna 

skapa en vårdrelation med patienterna. I resultatet framkom att patienter behöver samtala 

med sjuksköterskor, de uppskattade sjuksköterskor som tillbringade tid med de och det var 

viktig för bland annat att vara distraherad från den sjukliga upplevelsen. Detta kan kopplas 

till tidigare forskning som beskriver betydelsen att spendera tid med patienter och 
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uppmuntra de till en dialog (Jormfeldt et al., 2003; Keresi et al., 2019; Tofthagen et al., 

2014). Resultaten visar att sjuksköterskor behövde avsätta tid genom att lyssna till deras 

livshistorier. Detta gjorde att det skapas trygghet vilket är optimalt för att patienter ska 

kunna må bra psykiskt. Samtalstiden behövde vara regelbunden om det ska främja 

patienternas psykiska hälsa. Detta styrks av lagar som sjuksköterskor är skyldiga att följa. En 

av de lagarna är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) som beskriver bland annat 

att sjuksköterskor ska tillgodose patienternas behov av trygghet och kontinuitet (SFS 

2017:30).  

Resultatet visar att sjuksköterskors närvaro var väsentligt för patienter, detta skapade en 

trygg atmosfär. Av resultatet framgår det även att patienter uppskattade när sjuksköterskor 

visade närvaro i kommunikationen genom att sjuksköterskor till exempel kom ihåg 

information från tidigare samtal. Ett annat sätt sjuksköterskor kunde visa närvaro på var att 

de visade engagemang och viljan att lära sig om patienter. Detta kunde göras genom att 

sjuksköterskor försökte vara uppmärksamma och lösa patienters dagliga problem eller gav 

alternativa lösningar till dem. Miljön upplevs stödjande när patienterna visste att 

sjuksköterskor var där när de behövdes. Av tidigare forskning framkommer vikten att 

erbjuda en miljö för god kommunikation, i den kan patienter få uppleva att sjuksköterskor 

lyssnar på och är måna om de (Anoosheh et al., 2009). Enligt det vårdvetenskapliga 

perspektivet är det en förutsättning att vara närvarande och ge beröring utan förutfattade 

meningar till ett resultat av tillfredsställelse (Fredriksson, 2018).  

Resultatet visar att det är inte bara för patienter det var betydelsefullt att få uppleva tillit och 

trygghet i den genom kommunikation utan också för sjuksköterskor. Sjuksköterskor kunde 

då få kunskap om patienternas hälsotillstånd och kunde sätta in åtgärder utifrån det. Enligt 

resultaten var det nödvändig att ha ömsesidig tillit som uppstod när båda parter försöker lära 

känna varandra och diskutera handlingsplaner gemensamt. Upplevelse av tillit ledde även till 

ökad upplevelse av motivation och meningsfullhet. Detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning där det framgår betydelsen av att genom kommunikation bygga en vårdrelation 

byggd på tillit (Moreno-Poyato et al., 2016). Det är väsentlig med en tillitsfull miljö där 

patienter genom emotionell kommunikation får uppleva att de är förstådda (Fredriksson, 

2018).  

En annan viktig egenskap som patienterna ansåg var hälsofrämjande i kommunikationen i 

vårdmötet var sjuksköterskors allmänna inställningar. De kunde motivera patienterna genom 

sina inställningar till att vilja uppnå välbefinnande genom kommunikation. Här handlade det 

om att ge mer positiv feedback än negativ och försöka lyfta patienterna på det sättet utan att 

kritisera de. Patienter uppskattade även när sjuksköterskor klev ur den professionella rollen 

till viss del och klev in i en vänskaps roll så att vårdrelationen blev mer som en vänskap. 

Detta ställde krav på sjuksköterskor att kunna föra en vårdande kommunikation och ha 

positiva inställningar. Å andra sidan upplever patienterna tröst och tillfredsställelse när 

sjuksköterskor känner medlidande med patienterna. Detta bekräftas av tidigare forskning 

från Dowling (2008). Där det framhålls att patienterna upplevde sig trygga när 

sjuksköterskor delade med sig av något personligt. Det framgår också i ytterligare tidigare 

forskning att det kan vara betydelsefullt att sjuksköterskor delar med sig av någonting 

personligt (Jormfeldt et al., 2003; Unhjem et al., 2018). Detta kan stärka vårdrelationen och 
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gör att den blir mer jämlik, öppen och ärlig. Sjuksköterskor och patienter kan då lära känna 

varandra och det kan fås värdefull information från patienter (Jormfeldt et al., 2003).  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för detta examensarbete var ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

litteraturstudie enligt Evans (2002) med beskrivande syntes. Valet för att denna metod 

valdes till dataanalysen eftersom det var önskvärt att studera patienters upplevelser av 

kommunikationen i vårdmötet därför bestod materialet för detta arbete endast av kvalitativa 

artiklar. Kvalitativ forskning börjar med ett brett ämnesområde, med fokus på en aspekt av 

ett ämne som är dåligt förstådd och som är lite känt (Polit & Beck, 2017).  

Enligt Friberg (2012) ger kvalitativa artiklar en djupare förståelse av ett fenomen där syftet är 

att studera behov, förväntningar, erfarenheter eller upplevelser. Om materialet för detta 

examensarbete skulle bestått av kvantitativa artiklar skulle det vara svårt att beskriva 

upplevelser och erfarenheter djupgående. Detta examensarbete skulle även kunna utföras 

genom empiriska studier i form av intervjuer, dock ansågs det som begränsande i den 

bemärkelsen att det skulle vara tidskrävande både när det skulle komma till att hitta villiga 

deltagare och att försöka anpassa sig till deras vardagsschema för eventuella intervjuer. Citat 

som har inkluderats i detta examensarbete har varken omtolkats eller omformulerats för att 

inte gå miste om deras innebörd utan har skrivits ut i originaltext, som de framkom i 

artiklarna.  

Styrkan med litteraturstudien var att artiklarna som användes till detta examensarbete var 

redan bearbetade och granskade enligt empiriska kriterier. Forskningen behöver uppnå vissa 

empiriska kriterier för att vara av god vetenskaplig kvalité. För kvalitativa studier finns 

kriterierna tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitlighet innebär att artiklarna är 

baserad på vetenskaplig grund och att de har granskats för att se om resultatet svarar på 

syftet. Tillförlitligheten inför detta examensarbete har säkerställt genom att Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskning tillämpades på de valda artiklarna. Även det faktum att flera författare 

från artiklarna i resultatet är enade om samma påstående, höjer tillförlitligheten i detta 

examensarbete.  Giltighet innebär hur “sant” ett arbete är eller till exempel att korrekt metod 

har använts för syftet (Polit & Beck, 2017). En initial bedömning gjordes under 

examensarbetet om resultaten i de valda artiklarna var logiska och begripliga. Primärkällor 

har använts, även detta höjer giltigheten. Även det faktum att citat som använts i detta 

examensarbete skrevs ut ordagrant för avsikten att höja giltigheten. Initialt valdes allmän 

litteraturöversikt som metod då materialet bestod av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar på grund av att det var ett annat syfte. Syftet var tvungen att bytas ut till att handla 

om upplevelser och då ansågs litteraturstudie lämpligare som metod. Detta kan ha haft en 

inverkan på delar av texten av detta examensarbete, då delar från det gamla kan ha blivit kvar 

men det har försökts att eliminera det gamla i den mån det går. Överförbarhet handlar om 

studiens resultat kan präglas i praktiken, i en bredare utsträckning. Resultatet behöver vara 

tydligt beskrivet för att kunna bedöma studiens överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Då patienterna i materialet för detta examensarbete led av olika psykiska sjukdomar 



21 

 

kan resultatet präglas på den generella patienten inom psykiatrisk vård. En nackdel är att det 

försvinner fokus från det individuella perspektivet, därför kan det vara svårt att representera 

de individuella upplevelserna. Det blir svårt att överföra resultatet på den individuella 

nivån.  Förslagsvis skulle resultatet av detta examensarbete även kunna överföras på 

patienter som inte lider av psykisk ohälsa. Det var dock tidssparande att få fram material 

genom att söka fram artiklarna från databaserna, istället för att själva utföra de empiriska 

kriterierna på eget material. Databaserna begränsades till Cinahl Plus och Pubmed för att de 

ansågs som vetenskapliga och relevanta för examensarbetets vårdvetenskapliga syfte. 

Artiklarnas begränsning som gjordes var att de skulle vara på engelska, peer-reviewed samt 

max 10 år gamla för att få ett sådant aktuellt resultat som möjligt. Inklusionskriterierna som 

valdes till analysen för arbetet på artiklarna för resultatet var att artiklarna skulle handla om 

psykisk ohälsa och kommunikation samt att det skulle vara ur patientperspektiv. Allt detta 

för att hitta lämpliga artiklar som kunde svara på syftet för detta examensarbete. Vidare 

användes endast primärkällor till detta arbete vilket gjorde att det blev en minimal tolkning 

av artiklarnas resultat. En svårighet som fanns var att välja rätt metod. Svårigheter som 

kunde ses med Evans beskrivande syntes var att urskiljandet av nyckelfynden och indelning i 

teman och subteman kan anses som tidskrävande. Författarna till detta examensarbete 

hittade dock ett sätt att kunna genomföra denna metod på ett effektivare sätt genom att 

färgkoda nyckelfynden efter respektive subtema, därmed blev det enklare att se och upptäcka 

de olika nyckelfynden i sina subteman för att på ett mer effektivt sätt analysera dessa. Det 

upptäcktes även att det kunde finnas en svårighet att kategorisera nyckelfynden i subteman 

då vissa nyckelfynd kunde beskriva fler subteman än ett. När detta skedde fick subtemats 

namn ändras om till något som täckte in de båda nyckelfynden. Första gången kunde inte 

tillräcklig många nyckelfynd identifieras för att kunna svara på syftet, efter att ha läst 

artiklarna ytterligare gånger kunde tillräckligt med nyckelfynd identifieras för att kunna nå 

ett tillförlitligt resultat.  

6.3 Etikdiskussion 

Ansökan om etikprövning var inte aktuellt för detta examensarbete då materialet som 

användes var redan bearbetat enligt empiriska kriterier. Det är den enskildes ansvar att 

försäkra sig om forskningen har hög kvalité (CODEX, 2019a). Till examensarbetet har data 

samlats in från vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, det för att säkerställa en god 

kvalité. Artiklarna som valdes lästes antal gånger och därefter kvalitetsgranskades. Det ska 

inte förekomma oredligheter som till exempel förfalskning och plagiering av data i materialet 

(CODEX, 2019b). Detta för som läsare ska skilja på vad som är hämtat från andras texter från 

det som är egna tankar vilket ökar trovärdigheten till arbetet. Under arbetets gång har det 

försökts att undvika att göra egna tolkningar av resultaten genom att läsa artiklarna noga 

upprepade gånger. Då det bland annat under arbetets gång har förts diskussioner och 

reflektioner gemensamt för att försäkra sig om material som används ska noga referens 

hanteras samt att det inte ska plagieras eller förfalskas. Under arbetet är det viktig att vara 

opartisk och källkritisk samt att nämna svagheter och styrkor av arbetet (Polit & Beck, 2017). 

För att inte ytterligare göra egna tolkningar, användes engelska-svenska översättning då 

artiklarna som användes var skrivna på engelska. Även det faktum att artiklarna lästes ett 
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flertal gånger för att förstå kärnan i det. Citat togs med för att stärka resultatet i detta 

examensarbete. Dessa skrevs i ordagrant för att undvika feltolkningar. Citaten har även noga 

refererats för att som läsare kunna veta originalkällan, därför har även sidnummer angetts 

för citaten. Inom forskningen i vårdvetenskap kan det finnas en förståelse hos forskare om 

människor. Förförståelse kan även handla om forskarens värderingar och åsikter. Om 

forskare vet med sig att de har en förförståelse inför deras forskningsområde brukar de 

redovisa detta. Detta görs för att stärka studiens pålitlighet (Priebe G. & Landström C., 2017). 

Förförståelsen som fanns inför detta arbete var att det fanns en vetskap om att 

kommunikation kan ha en betydelsefull roll i vårdrelationen, dock strävades det efter ett 

kritiskt förhållningssätt så gott det gick genom hela arbetet, det gjordes genom att följa 

metodens alla steg (Evans, 2002) och ha god forskningssed.  

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskor kan möta patienter med psykisk ohälsa i vilken verksamhet hon än arbetar 

därför är det betydelsefullt att hon har kunskap om hur kommunikationen kan främja hälsa. 

Det kan vara svårt för patienter med psykisk ohälsa att kommunicera om sina upplevelser 

och det kan vara en utmaning för sjuksköterskor att möta dessa patienter. Kommunikationen 

spelar en avgörande roll i patienternas upplevelser av deras vård då utan kommunikation kan 

inte en vårdrelation byggd på till exempel tillit etableras. Det är sjuksköterskans främsta 

uppgift att främja hälsan hos sina patienter. Examensarbetets resultat påvisade att patienter i 

vårdmötet behöver kommunikationen för att uppleva delaktighet, att bli sedda och 

respekterade, de förväntade även att sjuksköterskor visade tillit, gav trygghet och tid till sina 

patienter. Alla dessa egenskaper motverkar psykisk ohälsa i vårdrelationen. Detta uppnås 

genom kommunikation i vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Inom sjukvården kommer det alltid finnas ett behov av kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter för att främja hälsa. I resultatet framkommer det att patienter i 

vårdmötet behöver kommunikationen för att uppleva delaktighet, att bli sedda och 

respekterade, de behövde även att sjuksköterskan visade tillit, gav trygghet och tid till sina 

patienter. Allt detta motverkar psykisk ohälsa i vårdrelationen. Ett nästa steg som följd av 

detta examensarbete skulle kunna vara att studera vilka hinder som kan finnas i 

kommunikation och hur hinder till kommunikationen skulle kunna motverkas. 
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BILAGA A; SÖKMATRIS  

  
Databas 

och 
datum för 
sökning  

Sökord  Antal 
träffar  

Antal 
lästa 

abstrakt  

 
 

Valda artiklar  
  

Cinahl Plus  
2019-11-26  

Nurse-patient 
relationship AND patient 
satisfaction or patients 
experiences 
or patients perceptions 
AND mental health  

138  26  Mental Health Patients’ Experiences of 
Being Misunderstood   
/‘They all said you could come and speak 
to us’: patients’ expectations and 
experiences of help on an acute 
psychiatric inpatient ward   
/The Working Alliance Between 
Patients With Bipolar Disorder and the 
Nurse: Helpful and Obstructive Elements 
During a Depressive Episode From the 
Patients' Perspective   
/Former patients’ experiences of 
recovery from self-harm as an individual, 
prolonged learning process: a 
phenomenological hermeneutical study  
   

PubMed  
2019-11-28  

Psychiatric patients AND 
experiences AND on AND 
nursing care AND 
through AND 
communication   

64  5  Patient experiences with nursing care 
during hospitalization on a closed ward 
due to a manic episode: A qualitative 
study. Perspectives in Psychiatric Care  
/Quality of interactions influences 
everyday life in psychiatric inpatient 
care--patients’ 
perspectives. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-
Being  
/Patient experiences of supportive 
conversation as long-term treatment in a 
Swedish psychiatric outpatient care 
context: a phenomenological 
study. Issues in Mental Health Nursing   

Cinahl Plus  
2019-11-28  

Psychiatric or mental 
illness or mental disorder 
AND patient perspective 
AND nurse patient 
relationship   

138  5  Therapeutic relationships and 
involuntary treatment orders: Service 
users’ interactions with health-care 
professionals on the ward  

PubMed   
2019-12-02  

Mental health AND 
nurse-patient 
relationship AND patient 
satisfaction  

56  3  The Concept of Patient Participation in 
Forensic Psychiatric Care: The Patient 
Perspective.  

PubMed  
2020-01-11  

Mental health AND 
Patients AND Experience 
of AND Professional 
relationship   

120  4  Being recognised as a whole person: A 
qualitative study of inpatient experience 
in mental health  

  



 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Med inspiration av Friberg (2017).  

Arti
kel 

Finns det en 
tydligt 

beskriven 
problemformul

ering? 

Finns 
det 
ett 

tydligt 
beskri

vet 
syfte? 

Finns 
det en 
tydlig

t 

beskri
ve n 

meto
d? 

Finns 
det en 
tydlig 

beskriv
nin g av 
deltaga

re? 

Svarar 
resulta
tet på 
syftet? 

Framfö
rs 

resulta
tet på 

ett 
tydligt 
sätt? 

Förs 
det en 
diskuss

ion 
kring 

metod
en? 

Förs 
det en 

diskussi
on 

kring 
resultat

et? 

Först 
det 
ett 

etiskt 

reson
em 

ang? 

Kvalitets
nivå 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8/9 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8/9 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej  7/9 

5 Ja   Ja Ja   Ja   Ja   Ja   Nej   Nej Nej 6/9 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8/9 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 7/9 

8 Ja   Ja   Ja   Ja   Ja   Ja   Nej Ja Ja 8/9   

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8/9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8/9 

 
 
Granskningsfrågor för kvalitativa studier utifrån Fribergs beskrivning (2017).  

  
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 syftet klart formulerat?  
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  
7. Hur har data analyserats?  
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
9. Vad visar resultatet?  
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
12. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  
13. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS 

  

Författare/Titel   
/Tidskrift/År   
Land    

Syfte   Metod   Resultat   Kvalitet 
  

Bäck-Pettersson, 
Sandersson 
& Hermansson   

 
Patients’ experiences of 
supportive conversation as 
long-term treatment in a 
Swedish psychiatric 
outpatient care context: a 
phenomenological study  
 
Issues in Mental Health 
Nursing  
 
2014 Sweden   

To describe 
patients’ 
experiences of 
supportive 
conversation as 
long-term 
treatment in a 
psychiatric 
outpatient 
context 

Kvalitativ studie i 
form av 
fokusgruppsintervj
uer  

 
N=6 (i åldern 40–
60 år)  

Fem viktiga delar 
fångades upp i de 
stödjande samtalen i 
kommunikationen: 
Att bli behandlad som 
en ansvarsfull person, 
att uppleva personlig 
kontakt och 
samhörighet, 
kontinuitet samt att 
lära sig att hantera 
det dagliga livet och 
växa som person.   

Hög  

Eldal, Natvik, Veseth, 
Davidson, Skjølberg, Gytri 
& Moltu  

 
Being recognised as a 
whole person: A qualitative 
study of inpatient 
experience in mental 
health.  
  
Issues in Mental Health 
Nursing 
  
2019 USA  

To provide a 
deeper 
understanding 
of the lived 
experience of 
recovery in the 
context of 
inpatient 
treatment in 
mental health. 

Kvalitativ studie i 
form av  
intervjuer  

 
N=14  
  

Det framkom två 
teman som var 
betydande för 
relationen mellan 
sjuksköterska och 
patient nämligen att 
patienter behöver få 
sina egna identiteter 
igenkända, samt 
patientens upplevelse 
av ambivalens mellan 
behov av närhet och 
behov av egen tid  

Hög  

Gaillard, Shattell & 
Thomas  

 
Mental health patients´ 
experiences of being 
misunderstood  

 
Journal of the American 
Psychiatric Nurses 
Association  

 
2009 USA  

To examine 

mental health 

patients' 

experiences of 

being 

misunderstood. 

Kvalitativ studie i 
form av 
individuella 
intervjuer  
  
N=20 varav åtta 
män och 12 
kvinnor  
  
Ålder: 21-65 år  

 

 

 

Fyra teman om att bli 
missförstådd i 
vårdandet 
upptäcktes. Skydd 
mot sårbarhet, ett 
objekt som behöver 
fixas, att bli 
behandlad som ett 
barn och frustration.  

Medel  
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Molin, Graneheim & 
Lindgren 
   
Quality of interactions 
influences everyday life in 
psychiatric inpatient care--
patients’ perspectives.   
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-Being  

 
2016 Sweden   

To explore 
everyday life in 
psychiatric 
inpatient care 
based on 
patients’ 
experiences 

Kvalitativ studie i 
form av 
individuella 
intervjuer  
Intervjulängd: 39-
120 min  
N=16 varav 2 män 
och 14 kvinnor  

Tre kategorier 
upptäcktes: personal 
gör skillnad, att 
patienter letar efter 
skydd i 
stigmatiserande 
miljöer och att de 
ställs inför 
förvirrande 
vårdplaner.  

Hög  

Selvin,  Almqvist, Kjellin 
& Schröder 
  
The Concept of Patient 
Participation in Forensic 
Psychiatric Care: The 
Patient Perspective.  

 
Journal 
of Forencis Nuring  
 
2016 Sweden  

To describe 
patients’ 
perceptions of 
the concept of 
patient 
participation in 
forensic 
psychiatric 
care. 

Kvalitativ studie i 
form av 
individuella 
intervjuer 
  
N=19  
Ålder: 21-55 år  

Patienterna beskriver 
betydelsefulla 
komponenter i 
patient deltagande 
som följande: att ha 
god kommunikation 
och vara involverad, 
att ha ömsesidig 
förtroende och lita på 
vården och eget 
ansvar att delta i 
aktiviteter och ta 
initiativ.   

Hög  

Stegink, E., van der Voort, 
T. Y. G. (Nienke), 
van der Hooft, Kupka, 
R., Goossens, P. 
J., Beekman, A. T. & 
van Meijel 
  
The Working Alliance 
Between 
Patients With Bipolar 
Disorder and the Nurse: 
Helpful and Obstructive 
Elements During a 
Depressive Episode From 
the Patients´ Perspective  

 
Archives of Psychiatric 
Nursing  

 
2015 The Netherlands  

The goal of this 
study is to gain 
more insight in 
patients' 
experiences 
regarding the 
helpful and 
obstructive 
elements of the 
working 
alliance 
between the 
patient 
recovering from 
a depressive 
episode and 
their nurse 

Kvalitativ studie i 
form av 
semistrukturerade 
individuella 
intervjuer  
  
N=14   

Tre kärnteman 
framkom i 
sjuksköterskans stöd: 
en trygg och 
stödjande miljö, 
assistans att klargöra 
tankar och 
upplevelser och stöd 
vid fysiska 
aktiviteter.     

Hög  

Stenhouse, R. 

 
“They all said you could 
come and speak to us”: 
patients’ expectations and 
experiences of help on an 

To gain insight 
into the 
experience of 
being a patient 
on an acute 
inpatient 
psychiatric 
ward 

Kvalitativ studie i 
form av intervjuer  
  
N=13 varav sex 
män och 7 
kvinnor.  
  

Patientupplevelsen 
kännetecknades av 
oenighet mellan 
förväntan och 
upplevelser, sökande 
efter sjuksköterska-
patientkommunikatio
n och utvecklingen 

Hög  
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acute psychiatric inpatient 
ward  

 
Journal of Psychiatric & 
Mental Health Nursing  
  
2011 UK  

Ålder: 18-65 år  strategier för att 
hantera på att vara på 
akutavdelning  

  

Tofthagen, Talseth 
& Fagerstrøm 
 
Former patients’ 
experiences of recovery 
from self-harm as an 
individual, prolonged 
learning process: a 
phenomenological 
hermeneutical study.  

 
Journal of Advanced 
Nursing  

 
2017 Norway  

To explore, 

describe and 

understand 

former patients' 

experiences of 

recovery from 

self‐harm. 

 

Kvalitativ studie i 
form av intervjuer  

  
Kvalitativa 
intervjuer  
  
N=8 varav en man 
och sju kvinnor.  
  

Resultatet beskrivs i 

tre teman. Det första: 

vändpunkten 

inträffade i början av 

återställningsprocess

en. Patienterna lärde 

sig att uttrycka sina 

inre smärta. Det 

andra: att hantera 

vardagen, att lära sig 

välja alternativa 

handlingar istället för 

självskada och ta 

hänsyn till deras 

grundläggande. 

Tredje temat: 

värdering av nära 

relationer och 

relationer med 

sjuksköterskor  

Medel  

Van Lankeren, 
J., Testerink, 
A., Daggenvoorde, 
T., Poslawsky, I., 
& Goossens, P.  

 
Patient experiences with 
nursing care during 
hospitalization on a closed 
ward due to a manic 
episode: A qualitative 
study.  

 
Perspectives in Psychiatric 
Care  
 
2018 The Netherlands  

To describe the 

experiences of 

patients with 

nursing care 

they had 

received when 

hospitalized for 

mania. 

 

Kvalitativ studie i 
form av intervjuer  
  
Intervjulängd: 32 - 
66 minuter/ 
intervju  
  
N=12 varav sju 
kvinnor och fem 
män  
  

Trygghet är 
avgörande för att 
dessa patienter ska 
kunna återhämta sig, 
sjuksköterskor kan 
både stödja och 
hindra detta. 
Upplevelser av 
trygghet är relaterade 
till tydlig och lugn 
kommunikation, 
respekt. 
  

Hög  
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Wyder, Bland, 
Blythe, Matarasso & 
Crompton 

 
Therapeutic relationships 
and involuntary treatment 
orders: Service users’ 
interactions with health-
care professionals on the 
ward.   

 
International Journal of 
Mental Health Nursing   

 
2015 Australia  

To describe 
how patients 
experience their 
relationships 
with staff while 
under an 
involuntary 
treatment order 

Kvalitativ studie i 
form av intervjuer  
  
N=25 varav 14 
kvinnor och 11 
män  
  
Ålder: 24-65 år  

Patienter beskriver 
följande teman: den 
ofrivilliga vården var 
en skrämmande 
upplevelse, 
personalens 
inställning formade 
patienters upplevelse, 
vikten av att 
personalen lyssnar på 
patienternas oro, att 
ha utrymme att förstå 
sina upplevelser, 
vikten av att se 
bortom sjukdom och 
diagnos och att 
personal jobbar i 
partnerskap   

Medel  
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