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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter blir på olika sätt drabbade när kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter inte fungerar. Kommunikationen påverkas av sjuksköterskorna 

själva och av andra faktorer. Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av hinder i 

kommunikationen med patienter. Metod: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Fynden 

har sammanställts under tre teman, samt sju subteman. Under första temat framkommer det 

hur sjuksköterskor påverkas i sin yrkesroll av olika faktorer som sin arbetsmiljö, av 

arbetsgivaren, från vårdkulturen samt arbetskamrater där även sjuksköterskornas tid med 

patienter påverkar kommunikationen mellan dem. Hur sjuksköterskor förhåller sig till sina 

patienter visas under andra temat där deras eget synsätt, attityd och kompetens påverkar 

sjuksköterskornas kommunikation med patienter. Slutligen under tredje temat framkommer 

sjuksköterskors erfarenheter av olika kultur- och språkhinder under sin kommunikation med 

patienter. Slutsats: Resultatet visade många aspekter som hindrade kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskornas eget förhållningssätt påverkade, men 

även andra faktorer utifrån styrde dem. Sjuksköterskors kommunikation med patienter är 

betydande då det är de som ansvarar för patienternas omvårdnad. Nyckelord: Arbetsmiljö, 

kommunikation, kultur, sjuksköterska, språk, tolk. 

  



ABSTRACT 

Background: The patients will be affected when communication between nurses and 

patients do not work. The communication is affected by the nurses themselves and other 

factors. Aim: To highlight nurses’ experience of poor communication with patients. 

Method: Systematic review. Results: The findings have been compiled under three themes, 

as well as seven subthemes. The first theme describes how the nurses are affected by their 

professional role of the various factors such as their working environment, the employer, 

impact of health culture and colleagues and even the nurses’ time with the patients affect the 

communication between them. How the nurses relate to their patients is shown in the second 

theme in which their own approach, attitude and skills affect nurses’ communication with 

their patients. Finally, the third theme emerges nurses’ experience of different cultural and 

language barriers in her communication with the patients. Conclusion: The results showed 

many aspect that hindered communication between nurses and patients. It is not only the 

nurses’ own attitude affected the communication, but also other factors outside steered them 

too. The nurses’ communication with the patients are important because they are the one 

who are responsible for caring the patients. Keywords: Communication, culture, 

interpreter, language, nurse, work environment. 
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 INLEDNING  

I omvårdnaden finns ett stort behov av att sjuksköterskor och patienter kan kommunicera 

med varandra så omvårdnaden blir fullständig och säker för patienterna. Den vårdande 

kommunikationen är en viktig del av omvårdnaden för att främja hälsa och lindra lidande. 

Den är även viktig för att skapa interaktion och tillit mellan sjuksköterskor och patienter. 

Genom kommunikationen skapas en vårdrelation som gör det lättare för sjuksköterskor att 

förstå patienters behov och hur de själva kan delta i sin omvårdnad. Medicinkliniken på 

Västerås lasarett har uttryckt en önskan om en studie på hur sjuksköterskor använder sina 

ord, termer och begrepp vid samtal med patienter. Utifrån vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) såg vi kliniskt hur sjuksköterskor hade problem att skapa en god 

kommunikation med patienterna. Detta medförde att sjuksköterskorna och patienterna 

hamnade i en svår situation och missförstånd uppstod mellan dem.  

Ämnet kändes intressant för att kommunikation är ett ständigt aktuellt ämne och påverkar 

varje individs sociala relationer med andra. Lika viktigt är det att kommunikationen inom 

hälso- och sjukvården fungerar där kommunikationen kan vara avgörande för patienternas 

hälsa. En sändare och en mottagare och vad som händer där mellan påverkar interaktionen, 

handlingar och beslut. Kommunikation är en ständig utmaning för sjuksköterskor och kan 

vid mötet med patienter bli en förbindelse, en bro eller en beröring dem emellan. Men i 

utmaningen kan det lika gärna brista i kommunikationen där väggar och barriärer uppstår 

som hindrar dem att kommunicera. Kommunikationshindren som vi stöter på under vårt 

examensarbete hoppas vi kunna skapa ett mervärde för sjuksköterskor samt hur de kan agera 

för att kunna kommunicera med sina patienter. Genom att göra en systematisk 

litteraturstudie vill vi beskriva och lyfta kommunikationshindren sjuksköterskor står inför 

idag och i framtiden. 

 BAKGRUND 

Under denna rubrik beskrivs det vårdvetenskapliga perspektivet, definitioner av begreppen 

kommunikation och vårdande kommunikation samt en definition om vad vårdkultur 

innebär. Därefter beskrivs lagar och styrdokument samt tidigare forskning. Till sist 

presenteras problemformuleringen. 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Under detta avsnitt beskrivs begreppen vårdande, lidande och hälsa utifrån Katie Erikssons 

vårdvetenskapliga perspektiv. 

2.1.1 Vårdande 

Vårdandet innebär att lindra lidande och hjälpa människan att växa. Alla människor bär den 

naturliga förmågan att vårda. I vårdandet (caring) uppkommer formerna ansning, lekande 
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och lärande som kan få människan att känna tillit, tillfredsställelse samt kroppsligt och 

andligt välbefinnande. På detta sätt får människan förmågan att utvecklas, förändras samt 

igångsätta eller stödja sina hälsoprocesser. Ansningen utgörs av att föda, skydda och påverka 

olika kroppsfunktioner och är en livgivande grund för växt och utveckling. Lekandet innebär 

att öva, prova, skapa, önska och att tillfredsställa lust och glädje. Genom att lära skapas 

ständig förändring och utveckling där nya vägar och möjligheter öppnas för integration. 

Vårdandets kärna innefattar också tro, hopp och kärlek som ger människan tillit, 

tillfredsställelse både kroppsligt och andligt samt en känsla att vara i rörelse, utveckling och 

frihet. Dessa element ger förutsättningar för helandet (Eriksson, 1986). 

2.1.2 Lidande 

Lidandet har en negativ och positiv dimension och dess motsats är lusten och det pågår alltid 

en kamp mellan det onda och det goda. Det har sin unika form i varje människa och utgörs av 

vara-, vilje-, och medvetandeformer vilket ger kännedom om det egna lidandet. Lidande och 

kärlek är grundläggande för människans själ och ande i hennes livs- och hälsoprocesser. 

Lidandets drama är en påtaglig verklighet för människan, tre akter i dramat beskrivs och är 

att ha lidande, att vara i lidandet och att varda i lidandet. Akterna bekräftar lidandet, ger tid 

och rum att få lida ut samt försoning med sitt lidande. Dramat innebär att människan 

kämpar för att överleva, resignera eller dö (Eriksson, 1986; 1994; 2014). 

2.1.3 Hälsa 

Hälsa är ett tillstånd inom varje människa men för att kunna bevara hälsan är människan 

beroende av andra. Samtidigt är det en process, en rörelse som är i ständig förändring. 

Motsatsen till hälsa är ohälsa vilket sänker människans prestation, men vid hälsa är 

prestationen optimal och människan utnyttjar hela den kraft som hon besitter just då. Ordet 

hälsa betyder helhet och helighet. Helhet består av kropp, själ och ande som är oskiljaktiga 

och innehåller sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsan består av olika dimensioner där 

människan upplever och känner av sin hälsa och ohälsa på skiftande sätt, även uppfattningen 

om att vara sjuk eller frisk beror på olika omständigheter. Att vara väldigt sjuk kan innebära 

känslan av både välbefinnande och illabefinnande och motsatsen till att vara frisk kan också 

innebära känslan av välbefinnande och illabefinnande (Eriksson, 1986; 1994; 2014).  

2.2 Definitioner 

Under denna rubrik beskrivs definitioner av begreppen kommunikation och vårdande 

kommunikation samt definition av vårdkultur. 

2.2.1 Kommunikation 

Ordet kommunicera kommer från latinets communicare, vilket betyder göra gemensam. Det 

visar ett samband mellan kommunikation och begreppen förbindelse och beröring med 

någon eller något. Som synonym i nyare ordböcker beskrivs ordet som att överföra och 

utbyta information (Fredriksson, 2012). Degni, Suominen, Essén, El Ansari och Vehviläinen-

Julkunen (2012) definierar att kommunikation är ett utbyte av information, idéer och tankar 
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i form av skrift eller muntligen mellan två personer eller grupper. Språket är av central 

betydelse för kommunikationen (Hadziabdic, Heikkila, Albin & Hjelm, 2009). 

Kommunikationen kan också vara icke-verbal via ögonkontakt, kroppshållning, beröring, 

personlig sfär och fysisk närhet mellan sjuksköterskor och patienter (Kim, Heerey & Kols, 

2008; O'Hagan, Manias, Elder, Pill, Woodward-Kron, McNamara & McColl, 2014; Carnevale, 

Vissandjée, Nyland & Vinet-Bonin, 2009). Fler icke-verbala kommunikationssätt beskriver 

El-Amouri och O´Neill (2011) som fysiska och personliga faktorer, tid och kroppsspråk. 

Baggens och Sandén (2009) säger också att i den icke-verbala kommunikationen som ofta 

blir spontan ges konkreta signaler men de kan inte förtydligas eller förklaras i någon större 

utsträckning. Det verbala eller icke-verbala språket blir en grund för människors kultur 

(Dahlborg Lyckhage, 2014). Vår kommunikation består till 90 procent av icke-verbala 

signaler (Hilmarsson, 2012). Kommunikation förmedlar också faktainnehåll mellan 

människor vilket påverkar känslor och attityder i sociala relationer (Baggens & Sandén, 

2009). Kommunikationen blir även påverkad av olika kulturer, etnicitet och religion (Degni 

et al., 2012). Enligt Baggens och Sandén (2009); O'Hagan et al. (2014) är kommunikationen 

beroende av hur någon säger och gör, och hur det sägs och sker. Språket som används i 

kommunikationen är ett redskap i samspel med andra människor och gör att människan kan 

tänka, uppfatta och förstå världen. På så sätt blir det en nyckel till mänsklig gemenskap och 

förståelse.  

2.2.2 Vårdande kommunikation 

I kommunikationen finns en sändare och en mottagare, där sändaren kodar sina tankar till 

ord och mottagaren avkodar orden till tankar. Kommunikationen kan vara instrumentell och 

emotionell. Den instrumentella kommunikationen belyser förmedling av objektiv 

information till patienten. Den emotionella kommunikationen ges som respekt, tröst och tillit 

till patienter. I vårdande kommunikationen öppnar sjuksköterskor möjligheten för patienter 

att sätta ord på sitt lidande. Att kommunicera med patienter innebär delgivning av 

meddelanden som ska ge sjuksköterskor och patienter en gemensam färd genom 

omvårdnaden (Fredriksson, 2012). När kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

patienter missuppfattas blir konsekvensen allvarlig på alla nivåer inom hälso- och sjukvården 

(Degni et al., 2012).  

Det finns en uppfattning om att kommunikation är en hörnsten i skapandet av en relation 

mellan sjuksköterskor och patienter där sjuksköterskor spenderar mycket tid tillsammans 

med sina patienter som då anförtror sina känslor, sin oro och sina behov. Den största delen 

av sjuksköterskors kommunikation med patienter under vårdtiden sker i den vårdande 

stunden och inte i själva omvårdnaden (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006). Den vårdande 

kommunikationen ska utgöra grunden för att förstå patienters verklighet och upplevelser av 

sitt lidande och sin hälsa (Fredriksson, 2012). Sjuksköterskor lämnar också ut mycket om sig 

själv genom sin egen historia, kultur och erfarenhet till patienterna (Sheldon et al., 2006). I 

institutionella miljöer är det av stor vikt att vårdaren är lyhörd inför samtal med människor 

från olika kulturer och bakgrunder (Säljö, 2009). Blandningen av språkliga och kulturella 

skillnader belyser vikten av den roll som sjuksköterskor har för att underlätta vårdens kvalité 

genom att kommunicera och samspela med både patienter och arbetskollegor (El-Amouri & 

O´Neill, 2011). Martin (2009) förklarar att interaktion är när människor samspelar, och hur 

deras gärningar är organiserade och arrangerade med varandra på detaljnivå.  

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter är en interaktion med flera 
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dimensioner och omfattningar som är svår för båda två (Sheldon et al., 2006). Interaktionen 

och kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter inom hälso- sjukvården bör vara 

demokratisk, jämlik, kontaktskapande, empatisk och personcentrerad (Toshach Gustafsson, 

2009).  

2.2.3 Vårdkultur 

Vårdkultur är en atmosfär, miljö och en stämning som speglar avdelningen inom hälso- och 

sjukvården och präglar den, i vårdkulturen skapas också trygghet och utrymme för personlig 

växt för alla på avdelningen (Ternestedt & Norberg, 2009). Sjuksköterskor måste känna till 

organisationens kultur, värderingar och dess förutsättningar (Kihlgren, 2009). I 

vårdkulturen finns etiska grundvärden där det tillåts att sitta ned med patienten och lyssna 

och finnas till utan att något tydligt utsagt behöver göras (Malm, 2012). Tiden anses vara en 

förutsättning för meningsfull interaktion och relationsbyggande människor emellan (Chan, 

Jones, Fung & Wu, 2012). I den vårdande kulturen och i dess grundliga åskådning och anda 

finns tänjbar tid där vårdaren stannar upp och ger patienten den vårdande gemenskapens tid 

som är ett linjärt förlopp i en enhetlig vågrörelse. Hos patient och vårdare är 

tidsuppfattningen sällan ömsesidig i vården och betydelsen av tiden är inte lika hos dem där 

patienten dröjer sig kvar i dåtid medan vårdaren befinner sig i nuet (Nurminen, 2012). Tiden 

är en erfarenhet och ett existentiellt fenomen som hänför sig till två begrepp. Det ena är 

världstid, utanför människan, som kan mätas med klockan och det andra är livstid, inom 

människan, som personlig tid med nutid, det förflutna och framtiden (Chan, Jones & Wong, 

2013). Vårdkulturen är en subkultur där det kollektiva medvetandet bibehålls genom 

kommunikation. Subkulturen inom hälso- och sjukvårdssystemet kan också vara mer än 

kommunikation, som ett regelverk, ett normsystem, en social struktur, olika hierarkier och 

egna riter som skapar identitet där symboler, dräkter och olika redskap visar statusen 

(Larsson, 2013).  

2.3 Lagar och styrdokument 

I omvårdnaden är sjuksköterskornas ansvarsområde att ge patienter korrekt, tillräcklig och 

relevant information som beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Samtidigt bör sjuksköterskor ha ett etiskt förhållningssätt och 

öppen kommunikation så en god vårdkultur ombesörjs (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). I Patientlagen (2014:821) definieras i 6 § i 3 kap. hur informationen skall ges till 

patienten: ”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. Mottagarens önskan om att avstå från 

information ska respekteras. Vidare betonar ” Svensk sjuksköterskeförening (2014) att under 

omvårdnaden av patienten ska dennes kulturella bakgrund, sociala villkor, ålder och kön tas 

hänsyn till för att ge patienter en god hälsa och välbehag samt lindra dennes lidande vilket är 

omvårdnadens främsta mål. Lika viktigt är det för sjuksköterskor att värdegrunden för 

omvårdnaden ska utvecklas och vidmakthållas. Sjuksköterskor ska också i sitt yrke inte 

avvika från sitt professionella ansvar och sitt yrkes anseende. 

Inom svensk sjukvård styrs tolkbehovet utifrån 8 § i Förvaltningslagen (1986:223) som säger 

att myndigheter behöver anlita tolk när personen i fråga inte kan tala eller förstå svenska 

eller om personen har hörsel- eller talskador. Vidare beskriver 4 § av Förordning (1985:613) 
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att en professionell tolk eller översättare ska ha utfört kunskapstest som bestäms av 

Kammarkollegiet, dessutom ska tolken vara pålitlig och lämplig. I samma förordning 

(1985:613) i 9 § stadgas att professionella tolkar och översättare ska var opartiska och 

självständiga när de utför ett ärende.  

2.4 Kommunikationens betydelse för sjuksköterskor och patienter 

Kommunikation är det första steget för att en relation ska kunna byggas mellan 

sjuksköterskor och patienter och är oberoende av tiden (Chan et al., 2012). Sjuksköterskor 

har i sin profession ett patientcentrerat arbetssätt där kommunikationen är en central del 

(Chan et al., 2013). I kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter önskar 

patienterna i den vårdande stunden att sjuksköterskorna ska vara skickliga, ha goda 

egenskaper och förmågor att kommunicera. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskor är 

angelägna, empatiska och inte har bråttom under kommunikationen med patienterna, lika 

viktigt är att de bekräftar att de har tystnadsplikt (Kim et al., 2008). När sjuksköterskor har 

god förmåga att kommunicera ges patienterna möjlighet att uttrycka sin oro och ångest om 

sin svåra sjukdom för sjuksköterskorna. En bra kommunikation uppstår mellan 

sjuksköterskor och patienter när patienter blir delaktig i sin vård (Stajduhar, Thorne, 

McGuinness & Kim-Sing, 2010). Sjuksköterskor kommunicerar utifrån sina egna 

erfarenheter och sin kunskap när de träffar sina patienter (Chan et al., 2012; Sheldon et al., 

2006). Samtidigt har de ett eget ansvar för sin kompetens och sin utveckling i de växande 

utmaningarna inom vården oavsett vilket ansvarsområden de ansvarar för (Carnevale et al., 

2009).  

Sjuksköterskor ska även kunna använda sina färdigheter och förmågor till att ge patienter 

möjlighet att öppna sig och börja kommunicera (Stajduhar et al., 2010). Detta kan 

åstadkommas enligt O'Hagan et al. (2014) genom att sjuksköterskorna ställer olika frågor 

som är öppna, slutna och ledande till patienterna och om sjuksköterskor har kunskap om 

patienternas känslor, behov och intressen lyckas de bättre med sin kommunikation. Lika 

viktigt enligt O'Hagan et al. är att patienterna förbereder sig att ta emot information från 

sjuksköterskorna. Om en bra kommunikation ska kunna uppstå mellan sjuksköterskor och 

patienter är den beroende av vad som ska kommuniceras, karaktären på 

kommunikationsämnet samt vem som tar initiativ till kommunikationen (Chan et al., 2012).  

För att kunna lära känna patienterna och nå deras inre tankar och känslor använder sig 

sjuksköterskor av olika kommunikationsstrategier (Stajduhar et al., 2010; Chan et al., 2012; 

El-Amouri & O´Neill, 2011). En strategi är att ha en öppen kommunikation på arbetsplatsen 

vilket ger sjuksköterskor möjligheter att uttrycka sig fritt och öppet till både arbetskollegor 

och patienter. Denna öppna kommunikation ger sjuksköterskor också möjlighet att 

interagera och diskutera med sina patienter (El-Amouri & O´Neill, 2011). Under känsliga 

samtal använder sjuksköterskor sig också av olika coping-strategier för att underlätta 

kommunikationen med patienterna och tar även hjälp av kollegors erfarenheter (Kim et al., 

2008; Sheldon et al., 2006; O'Hagan et al., 2014). Dessutom deltar sjuksköterskor i 

föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner för att åstadkomma en 

professionell utveckling av sin kommunikation och finner även på detta vis nya 

kommunikationsstrategier (El-Amouri & O´Neill, 2011).  
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Sjuksköterskor behöver även ha kunskap om patienters olika kulturer och livsvillkor när de 

kommunicerar med dem (El-Amouri & O´Neill, 2011; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & 

Neri, 2009; Degni et al., 2012; Chan et al., 2012). Samtidigt måste sjuksköterskor övervinna 

egna kulturella skillnader och trosuppfattningar gentemot sina patienter för att kunna 

kommunicera (Festini et al., 2009). Ytterligare behöver sjuksköterskor ha kompetens om 

olika kulturer för att kunna ge en kulturellt anpassad vård till patienter med 

invandrarbakgrund för att i sin tur uppnå en effektiv kommunikation (Festini et al., 2009; 

El-Amouri & O´Neill, 2011). Språket är en stor betydande faktor för att sjuksköterskor ska 

kunna kommunicera och integrera med sina patienter under vårdandet vilket ger patienterna 

delaktighet och autonomi (El-Amouri & O´Neill, 2011; Degni et al., 2012; Carnevale et al., 

2009; Festini et al., 2009). Språket är likaså avgörande för att en värdefull relation ska kunna 

uppstå mellan sjuksköterskor och patienter där samtycke, respekt och värdighet ges till 

patienten. När samma språk saknas mellan sjuksköterskor och patienter används först och 

främst kroppsspråk som skapar en icke-verbal kommunikation (Carnevale et al., 2009). 

Dessutom tar sjuksköterskor även hjälp av olika lexikon och broschyrer vilket underlättar 

kommunikationen med patienterna (Kim et al., 2008; Carnevale et al., 2009). Lika viktig är 

enligt Carnevale et al. (2009) att använda tolk då sjuksköterskor och patienter inte talar 

samma språk vilket gör det nödvändigt att i vårdorganisationen säkerhetsställa 

användningen av godtagbara tolkar. Tolken kan vara utbildad professionell tolk eller 

patientens anhöriga som både kan vara vuxna och barn (Degni et al., 2012; Carnevale et al., 

2009). Tolken uppfattas som ett kommunikationshjälpmedel och en ledsagare i hälso- och 

sjukvården när det gäller information och praktiska frågor (Hadziabdic et al., 2009). Tolkens 

egenskaper är också enligt Hadziabdic et al. betydelsefulla för att kunna tolka 

sjuksköterskorna på rätt sätt så att patienterna förstår. Det är även viktigt att tolken förstår 

vad patienterna förklarar för sjuksköterskorna (Carnevale et al., 2009).  

Tiden är av stor betydelse och är nyckeln till att kommunicera för sjuksköterskor och 

samtidigt en resurs i vården för att kunna nå patienter i omvårdnaden (Chan et al., 2012; 

Chan et al., 2013; O'Hagan et al., 2014). Kommunikationen kräver tid för att kunna skapa 

kvalitet på samtal och relationer mellan sjuksköterskor och patienter. Finns dessa kvaliteter 

spar det mycket tid för sjuksköterskorna och det medför att omvårdnaden blir bättre för 

patienterna (Chan et al., 2012). 

2.5 Problemformulering 

I omvårdnaden sker kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter vilket är 

betydelsefullt för att lindra patienters lidande och främja deras hälsa. I kommunikationen 

ska sjuksköterskor ge patienter utrymme att delge sin livsberättelse och sitt lidande som 

skapar en förbindelse mellan dem och ger ömsesidig respekt. Kommunikationen ska även ge 

patienter möjlighet till autonomi, självaktning och ansvar i sin omvårdnad. Men 

kommunikationen fungerar inte alltid tillfredsställande under patientens vårdtid utan 

hindras av olika faktorer som gör att sjuksköterskor inte kan ge rätt omvårdnad och det 

medför att patienten blir lidande och dennes hälsa försämras. Tidigare forskning visar hur 

interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter har inverkan på deras sätt att 

kommunicera med varandra med både positiva och negativa följder. Olika kommunikations-

hinder uppkommer under olika skeenden i vården. Vilka hinder utifrån sjuksköterskors 

perspektiv gör att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter försämras och 
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varför uppstår de? Varför fungerar inte kommunikationen? Vilka möjligheter finns till 

förbättring och förändring? Svaren på dessa frågeställningar kan i sin tur bidra med kunskap 

till andra sjuksköterskor i deras arbete när de kommunicerar med sina patienter under deras 

tid i vården.  

 SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hinder i kommunikationen med patienter. 

 METOD OCH MATERIAL 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar enligt Friberg (2012). Kvalitativa studier baseras på människors erfarenheter, 

upplevelser och förväntningar för att skapa förståelse för en person och dennes livssituation 

(Segesten, 2012). I en litteraturstudie erhålls lärdom av att söka ny kunskap, värdering av 

kunskap och hur kunskapen sammanställs på ett adekvat sätt och för att utveckla 

sjuksköterskors profession i framtiden (Axelsson, 2012).  

4.1 Urval och datainsamling 

I detta examensarbete har databasen CINAHL Plus samt sökmotorn Discovery använts vilka 

innehåller urval och ämnestermer för upplevelser, känslor och bemötande. Vid sökningen 

inkluderades boolesk söklogik där orden AND och OR har tillämpats. Samtidigt har 

trunkering inkluderats, vilket Östlundh, (2012) skriver att det används för att söka alla 

böjningsformer av ett ord då tecknet asterisk (*) skrivs efter ordet. Se sökmatris bilaga A. Fler 

urval inkluderades vid sökningen vilka var Abstract, Peer Reviewed, Full text, tillgång av 

referenser, Journal subset – nursing, apply related words samt vid val av språk valdes 

engelska. Urvalet gjordes från år 2006-2014 för att säkerhetsställa den senaste forskningen. 

Detta urval gör materialet mer relevant (Friberg, 2012). Men urvalet visar att ingen bestämd 

tidsperiod är förutbestämd, utan det beror på forskningsområdet (Axelsson, 2012). Sökord 

som använts för att hitta vetenskapliga artiklar innehöll nurs*, patient, communication, 

problem, misunderstanding, hospital, barriers, hinder, effect* speak*, skills, care*, relation, 

time, evidence, shortage, conversation, qualitative, religion och interpreter. Dessa sökord 

kändes relevanta för examensarbetesförfattarna att uppfylla syftet och sökorden begränsade 

sökningen så den blev heltäckande och hanterbar som rekommenderas av (Axelsson, 2012).  

Efter att sökprocessen var genomförd granskades artiklarnas hållbarhet för att undersöka om 

de uppfyllde de kriterier som enligt Friberg (2012) innebär att de är skrivna utifrån ett visst 

format. Formatet ska innehålla bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=0a85d769-b825-433f-aba3-4d69b8d31e96%40sessionmgr114&vid=16&hid=127&bquery=Nurse*+AND+patient+AND+communication+AND+hinder&bdata=JmNsaTA9RElTQ0lQTElORSZjbHYwPUxPK3N5c3RlbS5kaXMtbnVycyZjbGkxPUZUJmNsdjE9WSZjbGkyPVJWJmNsdjI9WSZjbGkzPURUMSZjbHYzPTIwMTAwMS0yMDE1MTImdHlwZT0wJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
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resultat, diskussion samt litteraturreferenser. Artiklarnas kvalité kontrollerades också utifrån 

Friberg (2012) om de hade ett klart formulerat syfte, hur metoden var beskriven, om ett 

tydligt resultat framkom samt att diskussion och slutsats fanns med. Dessutom 

kontrollerades att det fanns etiska överväganden samt teoretiska utgångpunkter beskrivna i 

artiklarna. En vetenskaplig artikel ska enligt Friberg (2012) kunna redovisa ny kunskap, vara 

möjlig att granska, vara utsatt för bedömning av vetenskaplig redaktör samt publiceras på 

engelska. Östlundh (2012) berättar att sidantalet också är avgörande om artikeln är 

vetenskaplig eller inte, där sidantalet ska var mer än tre. Artiklarna studerades noggrant 

utifrån problemområdet där fokus låg på att finna kommunikationshinder mellan 

sjuksköterskor och patienter utifrån ett sjuksköterskeperspektiv på sjukhus i världen. Men en 

artikel valdes ut där sjuksköterskor benämns som vårdpersonal vilket förtydligas i artikeln 

och den har därmed använts i detta examensarbete. Samt en artikel var både från 

sjuksköterske- och patientperspektiv men därifrån valdes endast nyckelfynd utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter. En del artiklar exkluderades på grund av att de inte fyllde 

kravet på vetenskaplig artikel samt att inga fynd hittades för att nå syftet. Några artiklar 

exkluderades även på grund av att de var ur patientperspektiv eller kvantitativ ansats. 

Dessutom var några artiklar från sjuksköterskestudenters perspektiv, äldreboenden och 

några beskrev kommunikation utifrån patienter med utebliven talfunktion som också 

exkluderades. Därefter valdes slutligen elva kvalitativa vetenskapliga artiklar ut som 

bedömdes uppnå syftet. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Examensarbetet analyserades enligt Evans (2002) och genomfördes i fyra steg vilka är 

följande: materialinsamling, identifiering av nyckelfynd, identifiering av gemensamma teman 

och subteman samt en beskrivning av fenomenet. Under första steget samlades vetenskapliga 

artiklar in och tillvägagångsättet beskrivs under rubriken 4.1 Urval och datainsamling. I 

andra steget lästes artiklarna upprepade gånger noggrant och systematiskt för att få en 

helhetsbild av artiklarnas resultat och för att kunna identifiera nyckelfynd. Efter diskussion 

och förståelse av artikelns innehåll ströks funna nyckelfynd utifrån artikelns resultat över 

med färgpenna för att slutligen kopieras in i ett digitalt dokument för vidare bearbetning. 

Tredje steget innebar identifiering av gemensamma nyckelfynd utifrån de insamlade 

nyckelfynden i det digitala dokumentet. Det gjordes genom att urskilja skillnader, tydliga 

likheter och olikheter utifrån alla funna nyckelfynds innehåll. Av funna nyckelfynd började 

teman växa fram vilka namngavs och lades in i en tabell med olika färgningar vilket gjorde 

det lätt att strukturera nyckelfynden under rätt tema. Med utgångspunkt från namngivna 

teman utvecklades under det tredje steget till sist subteman genom att förstå varje temas 

kontext samt att identifiera dess strukturer och motsägelser, se exempeltabell 1. Genom hela 

denna beskrivna process öppnades en dörr till att börja förstå fenomenet som succesivt växte 

fram. Fjärde steget innebar att beskriva fenomenet, vilket gjordes genom att vandra från 

temat till beskrivningen i den ursprungliga artikelns resultat och åter till temat, för att åter 

igen kontrollera att det ursprungliga innehållet var samstämmigt och då skapa en ny helhet.  
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Tabell 1 Exempel på analysförfarandet. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 “…she explained her views on why 
communication with this population might be 
difficult, and related it to the nurse’s attitudes 
towards patients with disability.”  
(Hemsley, Balandin & Worrall, 2012). 

  
 

Sjuksköterskors 
förhållningssätt   
 
    

 

Sjuksköterskors synsätt 
och attityd 
 

“Three of the twenty nurses expressed 
concerns about lack of skills and gave 
examples of other nurses with whom they had 
worked who had been reluctant to undertake 
deep and sensitive conversations with patient” 
(Keall, Clayton & Butow, 2014). 

Sjuksköterskors 
emotionella kompetens   
 

4.3 Etiska överväganden 

I detta arbete användes CODEX (2015), regler och riktlinjer för forskning. Vilket innebär att 

inte fabricera, förfalska och plagiera vetenskapliga data och resultat. Enligt CODEX ser 

forskaren själv till att forskningen fyller kraven av god kvalitet och är moraliskt acceptabel. 

Forskarna ska även följa enligt CODEX informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka används vid studier på människor och 

djur. Under examensarbetet har författarna följt riktlinjerna och försökt undvika att 

förvanska funna beskrivningar i studierna när de analyserades samt att försöka avbilda 

texten bokstavligt i nyckelfynden. Examensarbetesförfattarna har under granskningen av de 

vetenskapliga artiklarnas kvalitetskriterier endast använt artiklar med etiska överväganden.  

 RESULTAT 

I detta examensarbete presenteras resultatet under tre teman, samt sju subteman, se tabell 2, 

och i slutet av resultatet finns en resultatsammanfattning. Följande teman beskrivs: Hinder i 

arbetsmiljön, sjuksköterskors förhållningssätt samt kulturella hinder och språkhinder. 

Följande subteman som beskrivs är: arbetsgivarens och vårdkulturens påverkan, tidsbrist, 

sjuksköterskors synsätt och attityd, sjuksköterskors emotionella kompetens, kulturens 

betydelse, språkhinder och slutligen tolkningshinder. 
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Tabell 2. Olika nivåer på tema och subtema. 

Tema Subtema 

Hinder i arbetsmiljön 
Arbetsgivarens och vårdkulturens påverkan 

Tidsbrist 

Sjuksköterskans förhållningssätt 
Sjuksköterskors synsätt och attityd 

Sjuksköterskors emotionella kompetens 

Kulturella hinder och språkhinder  

Kulturens betydelse 

Språkhinder 

Tolkningshinder 

5.1 Hinder i arbetsmiljön 

I detta tema redovisas först hur sjuksköterskor erfar att arbetsgivaren och vårdkulturen 

påverkar deras kommunikation med patienter. Därefter erfar sjuksköterskor hur tiden 

påverkar dem när de kommunicerar med sina patienter. 

5.1.1 Arbetsgivarens och vårdkulturens påverkan 

På sjuksköterskors arbetsplats finns många arbetsmiljöhinder inom sjukhusets vårdkultur 

som bland annat visar att ledningens holistiska synsätt inte innefattar att sjuksköterskors 

kommunikation med patienter anses viktig och därmed hämmas (Tay, Ang & Hegney, 2012; 

Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh, & Rahnavard, 2011). Dessutom är patienterna 

sjukhusets kunder och betalar själva för sin sjukvård och det blir då viktigt för arbetsgivaren 

att upprätthålla sjukhusets image utifrån sett. Detta medför att sjuksköterskorna måste välja 

sina ord för att inte förolämpa patienterna och göra dem besvikna under sin vistelse på 

sjukhuset (Tay et al., 2012). Arbetsgivaren vill även spara pengar och ber sjuksköterskorna 

att vara kostnadseffektiva och endast utföra uppgiftsorienterad omvårdnad istället för att 

föra samtal med patienterna (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Många sjuksköterskor känner sig 

utarbetade och blir ointresserade av sina patienter och tappar motivation att föra samtal med 

dem ”Nurses’ concerns: The study findings showed that nurses with low incomes contributed 

to the problem of nurse–patient communication. Such nurses work multiple shifts to make 

ends meet. They suffer from fatigue and have no motivation for talking to patients.” (Fakhr-

Movahedi et al., 2011, s.177).  

Det visar sig att sjuksköterskor är i stort behov av en tolk när de ska kommunicera med 

patienterna, sjuksköterskor erfar att tolken kan vara väldigt stressad på grund av att tiden till 

varje patient är sparsamt tilldelad från arbetsgivaren: 

”The nurse radiographers stated that interpreters could spend too little time in the radiology 

department, being scheduled for the next consultation somewhere else. This was a serious 

stress factor for the interpreters and often led to suboptimal quality of the communication 

between patient and staff.” (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010, s. 778).   
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Sjuksköterskor säger dessutom att de inte får tillgång till sjukvårdens tolktjänster som 

komplicerar kommunikationen med patienterna (Claydon-Platt, Manias & Dunning, 2014; 

Graaff, Francke, Muijsenbergh & Geest, 2012). Sjuksköterskors erfarenheter visar också att 

vid vård av patienter med funktionsnedsättning är den verbala kommunikationen inte 

fullkomlig dem emellan. Till hjälp behöver sjuksköterskor resurser för att skaffa olika 

kommunikationshjälpmedel som till exempel pekbilder. Men arbetsgivaren är inte villig att 

tilldela dessa resurser vilket försvårar kommunikationen (Hemsley, Balandin & Worrall, 

2012). 

Vårdkulturen påverkar sjuksköterskors arbetsplatser där läkare och annan personal 

begränsar sjuksköterskorna att lyssna på patienterna samt att delge dem information om 

deras allvarliga sjukdom (Fakhr-Movahedi et al., 2011; Bundgaard, Nielsen, Delmar & 

Sørensen, 2012). ”I obey just physicians’ commands (Nurse in surgical ward).” (Fakhr-

Movahedi et al., 2011, s. 175). Enligt Fakhr-Movahedi et al. (2011); Bundgaard et al. (2012) 

beror det på att sjuksköterskor och läkare har olika syn på patienterna och vad som ska 

kommuniceras med dem. Men det beror även på att läkare anser att sjuksköterskor ska ägna 

sig åt uppgiftsorienterad omvårdnad och inte kommunikation. 

5.1.2 Tidsbrist 

Sjuksköterskor erfar att den tid de lägger på kommunikationen med patienter och deras 

vårdtyngd har ett samband, om vårdtyngden är riktigt tung blir tiden en fiende för dem 

(Hemsley et al., 2012). Sjuksköterskor har inte heller tid att stanna upp och lyssna på sina 

patienter då de hela tiden är upptagna av andra arbetsuppgifter (Bundgaard, Nielsen, Delmar 

& Sørensen, 2012; Tay et al., 2012). I takt med sjuksköterskors ökade arbetsbelastning finns 

mindre tid att kommunicera med patienterna och därmed påverkas kommunikations-

kvaliteten (Fakhr-Movahedi et al., 2011; Keall, Clayton & Butow, 2014). “There isn’t extra 

time for talking to patients, so I can speak 2 or 3 minutes to my patients (Nurse in medical 

ward).” (Fakhr-Movahedi et al., 2011, s. 175). Fler sjuksköterskor erfar att tiden de har till 

sina patienter är väldigt kort “Occasionally nurses had to cut a conversation short because of 

limits on time…” (Bundgaard et al., 2012, s. 2284). Lika problematiskt blir det för 

sjuksköterskor när deras samtal är tidsbegränsat till 10-20 minuter för varje patient. Vilket 

får dem att prioritera och strukturera vad som ska sägas. Denna tidsbegränsning medför en 

risk för patienterna då sjuksköterskorna inte hinner samtala med dem om sin sjukdom 

sjukdom (Boase, Mason, Sutton & Cohn, 2012). Likaså har sjuksköterskor inte tid att ge 

patienter tillräcklig information om deras medicinering vilket försvårar för patienterna att 

sköta sin medicinering på rätt sätt (Claydon-Platt et al., 2014).  

5.2 Sjuksköterskors förhållningssätt   

I detta tema utgår resultatet från hur sjuksköterskor själva förhåller sig till att kommunicera 

med sina patienter utifrån deras eget synsätt och attityd samt hur deras kompetens påverkar 

olika kommunikationssituationer med patienterna. 
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5.2.1 Sjuksköterskors synsätt och attityd 

Sjuksköterskor påverkas både av sin egen kultur och sin vårdkultur som medför att de inte 

diskuterar med patienter om allt som berör deras sjukdomar och behandlingar. Anledningen 

är att sjuksköterskorna tar vissa saker för givet när det gäller patientens vård, vilket leder till 

att kommunikationen blockeras mellan dem (Graaff,et al., 2012; Rui-Shuang, Qiao-Hong, 

Feng-Qi & Owens, 2015). Sjuksköterskor undanhåller även information till patienter: ‘‘If they 

knew the truth, they would probably be depressive, gloomy or even commit suicide. So we 

keep it a secret along with their families. (N21).” (Rui-Shuang et al., 2015, s.293). 

Sjuksköterskor var dessutom ofokuserade att kommunicera med sina patienter och låtsades 

att de var helt upptagna av sin dokumentation och andra viktiga uppgifter (Bundgaard et al., 

2012). Dessutom var många sjuksköterskor trötta och okoncentrerade på grund av sin 

arbetstyngd och förmådde sig inte föra samtal med patienterna (Fakhr-Movahedi et al., 2011; 

Rui-Shuang et al., 2015). Sjuksköterskor visar sig också ha dålig attityd mot patienter som 

har någon slags funktionsnedsättning och tar därmed sig inte tid att prata med dem och 

distanserar sig även från dem. I detta sammanhang upplever sjuksköterskorna dessutom att 

de kastar bort tiden på något oviktigt (Hemsley et al., 2012). När sjuksköterskor har 

förebyggande hälsosamtal med patienter väljer de att inte tala klarspråk utan väljer sina ord 

med omsorg så att det ska låta så bra som möjligt för patienterna (Boase et al., 2012). 

5.2.2 Sjuksköterskors emotionella kompetens 

Sjuksköterskor säger att de i vissa situationer har dåligt självförtroende och låg kompetens 

för att kunna kommunicera med patienter: “I would think if somebody wouldn’t understand 

me and I’m trying to explain something then I would usually get someone else to fill that role, 

someone who is a better communicator than me.” (Hemsley et al., 2012, s. 119). Likaså 

inverkar sjuksköterskors kompetens, motvillighet och dåliga förberedelse negativt på 

kommunikationen med patienter när de samtalar om känsliga och djupa ämnen (Keall et al., 

2014; Rui-Shuang et al., 2015, s. 293).  

‘‘I tried to say something nice, ‘you are getting better, and might go home next week.’ Cheat 

them again? I doubt it….They surely have realized they’re going….But we’re not allowed to tell 

them the truth. So the best way is to keep silence, no more talk at all. (N22)” (Rui-Shuang et 

al., 2015).  

Sjuksköterskors egna känslor är dessutom starka och påverkar kommunikationen: “nurses’ 

negative emotions such as helplessness, hopelessness, and sadness made communication 

with patients more difficult” (Hemsley et al., 2012, s. 120). Sjuksköterskor döljer även 

information för patienter för att inte förvärra situationen för sig själva då de hamnar i en 

okänd situation och inte kan svaren på patienternas frågor, vilket ger dem dåligt samvete mot 

patienten (Hemsley et al., 2012; Tay et al., 2012; Keall et al., 2014; Rui-Shuang et al., 2015).  

5.3 Kulturella hinder och språkhinder 

I detta tema beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid mötet med 

patienter från olika bakgrunder och kulturer samt som talar olika språk. 
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5.3.1 Kulturens betydelse 

Sjuksköterskors och patienters kultur påverkar sjuksköterskorna till att inte berätta negativa 

och dåliga nyheter till sina patienter som berör döden, döendet och sexualiteten. Med 

anledning av olika länders normer och traditionella synsätt har sjuksköterskor svårt att 

kommunicera med patienter som diagnostiserats för en allvarlig sjukdom då patienterna 

upplever sorg och förnekelse inför sin sjukdom (Tay et al., 2012; Rui-Shuang et al., 2015). 

Sjuksköterskor säger också att de medvetet begränsar sin kommunikation till patienterna: 

“Afraid that they might offend patients unknowingly, the respondents found themselves 

limiting communication with patients from a different cultural background.” (Tay et al., 

2012, s. 2653). När sjuksköterskor och patienter samtalar om patientens privata 

angelägenheter och de anhöriga är med under olika samtal blir informationen konfidentiell 

på grund av olika länders kulturer (Keall et al., 2014).  

Olika kulturer påverkar även patienters utbildning och samhällsklass. Sjuksköterskor erfar 

att hos patienter med låg utbildning och låg samhällsklass når inte sjuksköterskornas 

information fram. I fråga om det är de tvungna att förklara, repetera och instruera 

patienterna om deras behandlingar och medicinering ett flertal gånger. Trots 

upprepningarna förstår patienterna inte sjuksköterskorna och kan därmed inte bli delaktiga i 

sin vård (Fakhr-Movahedi et al., 2011; Claydon-Platt et al., 2014). Kulturen gör även att 

sjuksköterskor får problem att kommunicera med patienter som inte respekterar 

sjuksköterskorna i sin yrkesroll och vägrar därför samtala med dem. Patienterna föredrar 

istället att samtala med läkare som de anser ha bättre kunskap än sjuksköterskorna (Tay et 

al., 2012; Fakhr-Movahedi et al., 2011). 

5.3.2 Språkhinder 

Sjuksköterskor uttrycker att de har svårigheter att samtala och utbilda patienter om deras 

sjukdom på grund av patientens kulturella och språkliga barriärer vilket gör patientens 

omvårdnad osäker (Claydon-Platt et al., 2014; Tay et al., 2012). Andra sjuksköterskor erfar 

hur det är att ha begränsade språkkunskaper i patientens modersmål. Sjuksköterskor och 

patienter kommunicerar i den situationen på ett andra språk som både sjuksköterskorna och 

patienterna kan tala minimalt, vilket resulterar i att kommunikationen blir stressande och 

tidskrävande för dem (Fatahi et al., 2010). Sjuksköterskor upplever också olika hinder att 

kommunicera med patienter som har en annan språkkultur där de inte förstår varandras 

språk, minoritetsspråk eller dialekter (Tay et al., 2012; Claydon-Platt et al., 2014; Fatahi et 

al., 2010). “I had a patient that migrated from a village to this city. He spoke a different 

dialect and I could hardly understand his words (Nurse in surgical ward).” (Fakhr-Movahedi 

et al., 2011, s. 176). När språkhinder uppstår under den grundläggande omvårdnaden 

använder sig sjuksköterskor av ledande frågor som kräver ja- och nej-svar med sina patienter 

vilket fungerar bra i den situationen. Men när de ska kommunicera mer komplexa saker i 

omvårdnaden fungerar inte kommunikationen och både sjuksköterskorna och patienterna 

blir bedrövade (Hemsley et al., 2010).  

5.3.3 Tolkningshinder 

För sjuksköterskor är tolkning en triangelkommunikation det vill säga en ”triad” mellan 

sjuksköterskor, patienten och tolken som ska lösa språkproblem (Graaf et al., 2012). 

Sjuksköterskor berättar att när de använder sig av en professionell tolk förstår tolken och 
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patienterna inte varandra och ger sjuksköterskorna problem på grund av tolkarnas bristande 

språkkompetens under översättningen (Hadziabdic, Heikkila, Albin & Hjelm, 2011). En 

liknande erfarenhet har sjuksköterskor att det inte fungerar bra att använda annan 

vårdpersonal till tolkar, i och med att de inte kan vara tillgängliga som tolk hela tiden (Fatahi 

et al., 2010). Konsekvensen av detta blir enligt Fatahi et al. att tolkprocessen blir opålitlig och 

situationen besvärlig, men utan användning av tolkar i hälso- och sjukvården uteblir 

sjuksköterskornas kommunikation med patienterna. För att sjuksköterskor ska kunna 

kommunicera med sina patienter är det viktigt att de har tillgång till tolk. Men 

sjuksköterskorna har ofta problem med att få tag på professionella tolkar från olika 

tolkningsbyråer då de inte ens svarar i telefon. De har dessutom svårt att finna en tolk med 

rätt språkkompetens. När väl en professionell tolk är bokad är det vanligt att tolken inte 

kommer och ofta är tolken dubbelbokad (Hadziabdic et al., 2011). Sjuksköterskor erfar att 

utan tolk uteblir kommunikationen och därmed patientsäkerheten riskeras vid 

läkemedelsadministreringen och undersökningar: ”Inadequate communication increases the 

risk of misunderstandings and imperfect examinations, and additional examinations might 

then be requested.” (Fatahi et al., 2010, s. 778).  

När anhöriga tolkar åt sjuksköterskor och patienter och de anhöriga skiftar tolkningen 

mellan varandra blir tolkningen komplicerad på grund av att de anhöriga har olika idéer om 

patienten och olika synsätt på patienten. De tar likaså över patientens roll och för dennes 

talan vilket komplicerar hela kommunikationsprocessen för sjuksköterskorna (Graaff et al., 

2012). Sjuksköterskor anser att det är ett dåligt alternativ att använda anhöriga och vänner 

till patienten som tolkar istället för en professionell tolk, men är ibland det enda alternativ 

som finns (Fatahi et al., 2010). När anhöriga eller vänner används som tolkar erfar 

sjuksköterskorna att anhöriga och vänner blir känslomässigt engagerade i patienten och får 

då svårt att hålla sig opartiska. När de inte förhåller sig opartiska blir kommunikationen 

ofullständig för sjuksköterskorna och de kan därmed inte ge patienterna den vård de 

behöver. Det är även vanligt att anhöriga och vänner till patienter censurerar och 

undanhåller information från sjuksköterskorna till patienten. I följd av detta blir 

kommunikationskvaliteten mellan sjuksköterskor och patienter försämrad och nödvändiga 

praktiska göromål för patienterna åsidosätts (Fatahi et al., 2010; Graaff et al., 2012). Även 

när barn används som tolkar blir kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 

missvisande då de inte kan översätta hela kontexten från sjuksköterskornas information till 

patienterna (Graaff et al., 2012).  

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskor är påverkade av sin arbetsmiljö där arbetsgivarens tillgång 

av resurser, ekonomi samt den tid de lägger på patienten ingår. Sjuksköterskorna har även i 

sin arbetsmiljö problem med vårdkulturen och arbetskollegor som påverkar och hämmar 

kommunikationen. Vidare framkommer det att kommunikationen påverkas av 

sjuksköterskors kompetens, attityd, egna känslor och synsätt som i sin tur påverkar deras 

förhållningssätt till patienterna. Sjuksköterskor erfar att deras kompetens inte räcker till att 

hantera svåra känsliga situationer och de kan inte heller svara på patienters frågor. Till sist 

visar resultatet hur kulturella, språkliga samt tolkningsproblem hindrar sjuksköterskors 

kommunikation med patienter. Där de kulturella kommunikationshindren beror på både 

sjuksköterskors och patienters kulturella bakgrund som i sin tur påverkar olika sociala och 



17 

socio-ekonomiska förhållanden samt normer. Språkliga problem utgörs av att sjuksköterskor 

och patienter inte talar samma modersmål eller förstår den andres dialekt eller 

minoritetsspråk. I kommunikationen med patienten använder sjuksköterskorna sig ofta av en 

tolk som kan vara en anhörig, en professionell eller en arbetskollega som tolkar som i sin tur 

visar sig ha inverkan på kommunikationens kvalité dem emellan. 

 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot bakgrundens vetenskapliga litteratur och 

teoretiska perspektiv. I metoddiskussionen diskuteras fördelar, nackdelar, svagheter och 

styrkor i vald metod. Till sist diskuteras etiska svårigheter som uppkommit under 

examensarbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna resultatdiskussion är indelad i tre olika delar som följer resultatets teman där 

diskussionen förs mellan resultatet och bakgrundens vetenskapliga litteratur, teoriperspektiv 

och tidigare forskning.  

6.1.1 Arbetsmiljöns betydelse för kommunikation 

Resultatet visade att personal inom hälso- och sjukvården utvecklar specifika vård- och 

yrkeskulturer på sin arbetsplats och i sin tur var vård- och yrkeskulturen något som 

påverkade sjuksköterskornas kommunikation med patienterna. Detta förtydligas av Säljö 

(2009) att inom olika institutioner i hälso- och sjukvården utvecklar alla personal inom 

hälso- och sjukvården ett yrkesspecifikt språk och sätt att kommunicera, tänka och 

dokumentera. På sjuksköterskornas arbetsplats finns en vårdkultur som påverkar dem och 

arbetskollegorna på olika sätt, i resultatet framkom att läkare begränsade sjuksköterskornas 

kommunikation med patienterna om att ge dem viktig information. Samtidigt bör 

sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och öppen kommunikation så en god vårdkultur 

ombesörjs (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet sade också att sjuksköterskor 

och läkare hade olika syn på patienternas vård och behandling vilket gjorde sjuksköterskorna 

frustrerade när de skulle kommunicera med patienterna. I resultatet påvisades även att 

läkare gav direkta order till sjuksköterskorna om vad de skulle utföra i patientens 

omvårdnad. Sjuksköterskornas roll försvagades under 1960-1970-talet och de hade då 

underordnat direktiv från läkare (Kihlgren, 2009). Även Eriksson (1986) skriver att innan 

1970-talet under den medicinska perioden i sjukvården var sjuksköterskorna underställda 

läkare. Enligt vad som framkom i resultatet lade examensarbetesförfattarna märke till att 

direktivet fortfarande finns kvar på vissa platser i dagens sjukvård. Resultatet belyste 

ytterligare att sjuksköterskors låga lön och tunga arbete påverkade sjuksköterskorna mentalt 

och medförde att de tappade motivation och ork att kommunicera med sina patienter. 

Ovanstående kan kopplas till Larsson (2013) som beskriver ”curing” där läkarna härskar med 



18 

den medicinska kompetensen som har högst lön, högst status samt längst arbetstid. Medan i 

”nursing” härskar kvinnorna och är oftast sjuksköterskor och här verkställs de medicinska 

experternas ordinationer, ges injektioner, behandlingar och övervakningar, de har en 

medellön och reglerad arbetstid. I den sista av hierarkierna finns ”caring” där det manuella 

omvårdnadsarbetet sköts, som traditionellt utförs av kvinnor där den medicinska 

kompetensen, statusen och lönen är låg, arbetstiden är reglerad och arbetsuppgifterna tunga. 

Författarna till examensarbetet tycker att Larsson förklarar på ett förståeligt sätt hur 

hierarkin inom hälso- och sjukvården kan vara uppbyggd och hur den kan påverka 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor.  

I resultatet framträdde även att ekonomiska system för sjukvården påverkade effektiv 

sjuksköterske- och patientkommunikation, det hade att göra med att sjukhuset var 

affärsinriktat och patienterna var sjukhusets kunder. Det framträdde också att patienterna 

betalade själva för sin sjukvård, och hade därmed stora krav på sjukvården. I fråga om 

sjukhuset som arbetsplats sade också resultatet, att sjuksköterskorna var tvungna att 

använda ett vårdat språk och inte förolämpa patienterna för att kunna upprätthålla 

sjukhusets anseende utåt sett. Eriksson (1986) skriver att vårdandet förr var ett naturligt 

utbyte mellan människor. Detta utbyte övergick senare enligt Eriksson till ekonomiskt 

utbyte, det vill säga att människan betalar för sina tjänster direkt eller indirekt för sin vård 

och hälsa.  

Sjuksköterskorna hade dessutom enligt resultatet, att i sin profession fått frångå att arbeta på 

ett patientcentrerat arbetssätt på grund av att arbetsgivaren vill att sjuksköterskorna endast 

fokuserade på patienters praktiska omvårdnadsuppgifter. Inom hälso- och sjukvården bör 

kommunikationen och interaktionen mellan sjuksköterskor vara kontaktskapande och 

personcentrerad (Toshach Gustafsson, 2009). Att inte arbeta patientcentrerat innebar att 

sjuksköterskorna inte längre arbetade patientnära och kunde där utav inte kommunicera 

med patienterna och utveckla en relation (Chan et al., 2013). I en relation är äktheten det 

centrala, förbindelsen mellan människor kan många gånger formas till ett tomt och 

betydelselöst givande av konkreta saker eller tjänster utan något värdigt innehåll (Eriksson, 

1986). Ytterligare visade resultatet att människor i vissa länder rent allmänt hade en dålig 

uppfattning och bristande respekt för sjuksköterskor och ville inte samtala med dem utan 

hellre med läkare för de ansågs inneha bättre kunskaper inom området. Liknande nämner 

Festini et al. (2009) att patienter ser ned på sjuksköterskorna på grund av att de inte var från 

samma land.  

I resultatet framkom också att sjuksköterskor hade erfarenheter av resursbrister. När 

sjuksköterskorna behövde hjälp av tolk, fick de inte tillgång till sjukhusets tolktjänster och i 

sin tur drabbade det sjuksköterskornas och patientens kommunikation. För sjuksköterskor är 

tolken ett kommunikationshjälpmedel och en ledsagare och mycket betydelsefull för att de 

ska kunna förstå sina patienter (Hadziabdic et al., 2009). Det belystes också i resultatet att 

kommunikationen blev åsidosatt då sjuksköterskor inte heller fick resurser som pekbilder 

och andra hjälpmedel från sin arbetsgivare till funktionsnedsatta patienter med icke-verbal 

kommunikation. Resultatet visade att sjukhusets vårdkultur påverkade ledningen att inte ha 

ett holistiskt synsätt på patienten och tyckte därmed inte att sjuksköterskorna skulle 

spendera tid på kommunikation med patienterna. Eriksson (1986) skriver att arbeta med ett 

holistiskt synsätt gör att vi ser och förstår helheten i tanke och handling som utgår från 

kropp, själ och ande. Hon skriver vidare att under alla tider har vården och vårdarens 

uppmärksamhet varit riktat mot hälsa och människa både som individ och helhet.  



19 

Vid jämförelse mellan tidigare forskning och resultat har examensarbetesförfattarna funnit i 

resultatet att olika finansieringssystem för sjukvården påverkar sjuksköterskors tid och 

resurser. Examensarbetesförfattarna har även funnit att sjukhusens anseende utåt påverkar 

och hindrar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter, vilket var ett intressant 

resultat för det framkom inte i bakgrunden. Samtidigt tycker examensarbetesförfattarna att 

är det egendomligt att sjukhusets vinstintresse ligger till grund för hur vården och 

kommunikationen utförs. I stället bör enligt examensarbetesförfattarna sjuksköterskornas 

egen kompetens och erfarenhet av att vårda patienter på ett professionellt sätt ligga till grund 

för vårdandet. Chan et al. (2012); Sheldon et al. (2006) belyser att sjuksköterskor använder 

sina egna erfarenheter och sin kunskap när de kommunicerar med sina patienter. 

Sjuksköterskor använder sig också av sina färdigheter och förmågor för att patienter ska 

börja kommunicera med dem (Stajduhar et al., 2010). Sjuksköterskor ansvarar även själva 

för sin kompetens och utveckling i de ökande utmaningarna inom hälso- och sjukvården 

(Carnevale et al., 2009). Det är dessutom viktigt att sjuksköterskornas värdegrund för 

omvårdnaden utvecklas och vidmakthålls. Sjuksköterskorna ska också i sitt yrke inte avvika 

från sitt professionella ansvar och sitt yrkes anseende (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

I resultatet framkom att sjuksköterskors patientsamtal kunde vara tidsbegränsat vilket ledde 

till att de prioriterade bort att samtala med patienterna om sjukdomsrisker, medicinering och 

patienternas oro. Samtidigt säger Chan et al. (2012) att sjuksköterskor får omvärdera sitt 

samtal med patienterna när tiden är begränsad. Olika framträdande förhållanden skapar ett 

lidande för människan då lidandet inte har någon given bestämningsgrund (Eriksson, 1986). 

Resultatet visade också att sjuksköterskorna var helt upptagna av andra göromål och hann 

inte prata med sina patienter och kommunikationen blev stressande och utmanande för 

båda. O'Hagan et al. (2014)  har en liknande uppfattning att det känns stressande för 

sjuksköterskorna att inte kunna ge patienterna tid vilket är avgörande för att en värdefull 

kommunikation ska kunna uppstå. O'Hagan et al. säger även att det tar tid att bygga en 

relation mellan sjuksköterskor och patienter medan vårdandets praktiska uppgifter och 

kommunikationen runt dem anses mindre tidskrävande. Tvärtemot säger Chan et al (2012) 

att kommunikation är det första steget för att en relation ska kunna byggas mellan 

sjuksköterskor och patienter och är oberoende av tiden. Men genom att ta sig tid och lära 

känna patienterna väl kunde sjuksköterskorna hitta kommunikationsstrategier och genom 

dem nå sin patients inre tankar och känslor (Stajduhar et al., 2010; Chan et al., 2013).  

Resultat visade att vårdtyngden hos patienterna hade en stor betydelse för kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter och blev en fiende för sjuksköterskorna när tiden var 

knapp. Att tiden har stor betydelse i omvårdnaden säger även Chan et al. (2013); O'Hagan et 

al. (2014) och det är en resurs och nyckel till att kommunicera med patienten. Genom att 

skapa förutsättningar för god omvårdnad ger vårdaren människan tillit, tillfredsställelse både 

kroppsligt och andligt samt utveckling och frihet (Eriksson, 1986). I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna enligt läkare och andra kollegor samtalat för länge med patienterna då de i 

deras vårdkultur inte var vanligt. Sjuksköterskorna blev då tvungna att förkorta eller avbryta 

sina samtal med patienterna. ICN:s etiska kod skriver att sjuksköterskor ska ge patienter 

tillräcklig information för att de ska kunna ge sitt samtycke om aktuell vård och behandling 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Författarna till examensarbetet anser att både 

resultatet och Chan et al. (2012); Chan et al. (2013); O'Hagan et al. (2014) visar att 

sjuksköterskor i alla sammanhang är beroende av den tid de kan avstå till att kommunicera 

med sina patienter för i sin tur kunna ge en god omvårdnad.  
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6.1.2 Sjuksköterskors egen inverkan på kommunikationen 

Resultatet visade att sjuksköterskors förhållningssätt drabbar patienter på olika sätt. Det 

framkom att sjuksköterskornas kompetens, motvillighet och dåliga förberedelser inverkade 

på känsliga konversationer. Som till exempel att förneka allvaret i patientens sjukdom och 

diskutera känsliga, andliga och existentiella frågor med patienten vilket gjorde interaktionen 

och kommunikationen svår dem emellan. Eriksson (2014) skriver att faktorer som fysisk 

hälsa och känslomässigt välbefinnande diskuteras med patienten och innebörden kan 

påverka kommunikationen. Hilmarsson (2012) skriver att det är alltid obehagligt att möta en 

känslomässig reaktion under svåra samtal och konflikter. Kihlgren (2009) skriver, att när vi 

möter den andre använder vi oss av känslor, reflektioner, och förmågan till relationer och 

lyhördhet till personens sårbarhet som vi sedan skapar vårt handlande utav.  

I resultatet uppmärksammades att sjuksköterskorna hade dåligt självförtroende och låg 

kompetens och önskade att någon annan med mer kompetens kunde ta över samtalet med 

patienten. Enligt Kim et al. (2008) önskar patienterna skickliga sjuksköterskor med goda 

förmågor och egenskaper att kommunicera. Stajduhar et al. (2010) skriver att 

sjuksköterskorna ska använda sina färdigheter och förmågor till att skapa förutsättningar för 

patienterna att öppna sig och starta en kommunikation. Sjuksköterskorna kan genom olika 

kommunikationsstrategier utveckla sin kompetens att kommunicera och interagera med 

patienter (Stajduhar et al., 2010; Chan et al., 2012; El-Amouri & O´Neill, 2011). Det kan 

också noteras i resultatet att sjuksköterskorna distanserade sig mot patienterna och ville inte 

kasta bort sin tid på dem. På samma sätt visar Stajduhar et al. (2010) att sjuksköterskorna 

hade ett undvikande och distanserade beteenden mot patienter för att slippa situationer som 

de upplevde stressande. Det skulle kunna tolkas som Eriksson (1986) skriver att det kan 

innebära för patienten att den inte får känna tillit, tillfredsställelse samt kroppsligt och 

andligt välbefinnande.  

Dessutom visade resultatet att i svåra och okända situationer tillsammans med patienter fick 

sjuksköterskor ångest för att de inte hade de rätta svaren utifrån den rådande situationen. 

Resultatet sade också att till följd av sjuksköterskornas negativa känslor inombords som 

framkallade hjälplöshet, hopplöshet och nedstämdhet kunde de inte heller kommunicera 

med patienterna och uteslöt viktig information till dem. På samma sätt visade resultatet att 

sjuksköterskorna förskönade orden för patienten under hälsosamtal och hela kontexten kom 

inte fram om patientens sjukdom vilket påverkade patientens hälsa. Hälsa är enligt Eriksson 

(1986; 2014) ett tillstånd som finns inom varje människa men för att kunna bevara hälsan är 

människan beroende av andra. Samtidigt är hälsan en process, en rörelse som är i ständig 

förändring hos människan. I resultatet framkom också att sjuksköterskornas privata problem 

som de bar på påverkade deras arbetssituation och därmed också kommunikationen med 

sina patienter. Sheldon et al. (2006) säger att det är många aspekter som hämmar 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter som finns hos sjuksköterskorna 

själva. O'Hagan et al. (2014) menar dock att det kunde vara tvärtom, om sjuksköterskorna 

har kunskap om patienternas känslor, behov och intressen fungerar kommunikationen 

mellan dem bättre, och samtidigt är det viktigt att patienterna är förberedda på att 

kommunicera.  

Examensarbeteförfattarna anser att resultatet och Stajduhar et al. (2010); O'Hagan et al. 

(2014); Sheldon et al. (2006) instämmer med varandra att det är en svår situation för 

sjuksköterskor att diskutera känsliga ämnen med patienter, vilket beror på deras eget 

förhållningssätt, egna känslor och privata problem. Eriksson (2014) säger att ”En 
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yrkesmässig attityd innefattar också att man medvetet undviker att falla in i rutiner och fatta 

beslut utgående från tumregler eller intuition.” (s. 99). Examensarbeteförfattarna reflekterar 

även över att sjuksköterskor har ett bristande förhållningssätt i sin profession och sitt 

yrkesutövande när de låter sina egna känslor mynna ut i deras agerande mot patienterna. 

Examensarbetesförfattarna anser att som sjuksköterska bör en stor medvetenhet finnas om 

sina egna känslor och bör även i svåra situationer kunna kontrolleras. Eriksson (2014) säger 

att en professionell vårdare bör vara beredd att möta patientens andliga behov lika mycket 

som de kroppsliga för att i det andliga livsrummet kan människan finna sig själv, sina 

livsvärden och sin mening med livet. Oberoende vilket ansvarsområde sjuksköterskor har 

ansvarar de alltid för sin egen kompetens och utvecklande av den i och med de växande 

vårdutmaningarna (Carnevale et al., 2009).  

6.1.3 Kulturen och språkets roll i kommunikationen 

Examensarbetesförfattarna vill förtydliga att i detta avsnitt förekommer sjuksköterskors 

erfarenheter av anhörigas beteenden under kommunikationen med patienter som hindrar 

deras kommunikation. De vill även förtydliga att i en så kallad triad som innefattar 

sjuksköterska, patient och en tolk kan tolken vara både professionell, anhörig eller 

vårdpersonal. Tolkarna översätter inte bara åt patienterna utan även åt sjuksköterskorna det 

vill säga att de är både sjuksköterskans och patientens röst. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte kunde tala patientens språk vilket orsakat hinder i 

kommunikationen och olika misstag uppstod. Resultatet påvisade också att sjuksköterskorna 

inte kunde förklara och utföra sina arbetsuppgifter för patienten med anledning av att de inte 

talade ett gemensamt språk. På samma sätt skriver Carnevale et al. (2009) att 

språkförvecklingar uppstår och ger upphov till felbehandlingar av patienter. Det stärks också 

i flera studier som poängterar att sjuksköterskor som kommunicerar och interagerar med 

patienter med olika språk och kulturer stöter på stora kommunikations-problem och hinder i 

sitt yrkesutövande (El-Amouri & O´Neill, 2011; Degni et al., 2012; Carnevale et al., 2009; 

Festini et al., 2009). Resultatet sade att kommunikationen kunde fungera mellan 

sjuksköterskor och patienterna om enkla omvårdnadsåtgärder skulle utföras och om 

frågeställningar kunde ge ja- och nej-svar. Men vid komplexa undersökningar som krävde 

mer förklaringar hindrades kommunikationen med patienten. För att sjuksköterskorna ska 

kunna lyckas med kommunikationen beror det på vad som ska kommuniceras, karaktären av 

kommunikationen samt vem som startar kommunikationen (Chan et al., 2012). Lika viktigt 

är hur sjuksköterskornas tonläge är under kommunikationen (O'Hagan et al., 2014). 

Samtidigt finns kommunikationsstrategier för sjuksköterskorna på arbetsplatsen som ger 

dem utrymme att uttrycka sig öppet, delta i föreläsningar, seminarier, workshops och 

gruppdiskussioner för att åstadkomma en professionell utveckling av sin kommunikation 

(El-Amouri & O´Neill, 2011). När icke-verbal kommunikation inte fungerar mellan 

sjuksköterska och patient används även olika lexikon och broschyrer till hjälp (Kim et al., 

2008; Carnevale et al., 2009). Författarna till detta examensarbete reagerade på att det blir 

stora konsekvenser för patienter, sjuksköterskor och överhuvudtaget för hela vården när 

språket inte fungerar mellan sjuksköterskor och patienter. Både resultatet och El-Amouri och 

O´Neill (2011); Degni et al. (2012); Carnevale et al. (2009); Festini et al. (2009; Chan et al., 

2012) bekräftar att följden av språkförvecklingar ger stora konsekvenser för patientens 

omvårdnad. Som exempel patienter som blir felbehandlade med stort vårdlidande som följd. 

Eriksson (1994) skriver att vårdlidande är där patienten blir kränkt av vårdpersonalen och 
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patienten fråntas sin egen värdighet. Vårdlidande uppstår oftast av omedvetet agerande, 

missförstånd samt att vårdpersonalen inte kan bedöma vad patienten behöver. Dessutom 

skapas ett livslidande som enligt Eriksson innebär ett hot mot människans hela existens samt 

förlorande av möjligheten att klara av sitt sociala liv, och det självskrivna vanemässiga livet 

förändras och tas mer eller mindre oväntat ifrån en.  

I resultatet framkom också att sjuksköterskorna i möten med patienter med en annan 

kulturell bakgrund och andra normer, hade de stora kommunikationshinder att ta sig över. 

Resultatet visade också att familjen och anhöriga påverkade patienten att inte berätta 

känsliga saker och även deras närvaro gjorde att patienten inte ville säga privata saker till 

sjuksköterskorna så de anhöriga hörde. I resultatet framkom att sjuksköterskorna var rädda 

att göra misstag och omedvetet kränka sina patienter som hade en annan kulturell bakgrund 

än sjuksköterskorna själva, vilket ledde till en osäker kommunikation med patienterna. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna hade svårt att kommunicera med patienter om 

ämnen som berörde döden, sexualitet och svåra diagnoser. Detta överensstämmer med fler 

studier som visar att patienters kultur, tradition och trosuppfattning gör att sjuksköterskorna 

inte kan kommunicera och få fram sitt budskap om viktiga omvårdnadsåtgärder (Degni et al., 

2012; El-Amouri & O´Neill, 2011; Festini et al., 2009). Under omvårdnaden av patienten ska 

dennes kulturella bakgrund, sociala villkor, ålder och kön tas hänsyn till för att ge patienten 

en god hälsa och välbehag samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Resultatet beskriver hur kulturen påverkade patienters utbildning och samhällsklass och det 

inverkade på sjuksköterskornas kommunikation med patienterna för de förstod inte vad 

sjuksköterskorna kommunicerade. Tvärtemot säger El-Amouri och O´Neill (2011) att vissa 

sjuksköterskor själva har invandrarbakgrund där språket och den socio-kulturella 

bakgrunden hindrar dem att kommunicera med sina patienter. Enligt Hadziabdic et al. 

(2009) är kommunikation och kultur nära sammanflätade, kultur påverkar hur känslor 

uttrycks och vilka verbala och icke-verbala uttryck som är lämpliga. Enligt Eriksson kan 

kulturen hos människan ses som olika livsrum där kulturen påverkar människan lika mycket 

som människan påverkar kulturen, interaktionen mellan människa och kultur ger henne 

möjlighet att öka sin prestationsförmåga. Författarna till detta examensarbete förstår att 

ingen kultur är rätt eller fel, en handling eller ett ord kan från en sida missuppfattas och 

feltolkas. Som sjuksköterska är det viktigt enligt examensarbetesförfattarna att ens egen 

kultur och vårdkultur inte färgar ens sinne så att patienters kultur kommer i skymundan. 

Både resultatet och Degni et al. (2012); El-Amouri och O´Neill (2011); Festini et al. (2009); 

Hadziabdic et al. (2009) belyser hur kulturkrockar ställer till problem för sjuksköterske- och 

patientkommunikationen. 

Resultatet visar att kommunikationen uteblir mellan patienter och hälso- och sjukvården om 

inte hjälp tas av tolkar. Resultatet visade att i sjukvården används tolk och de som tolkar kan 

vara utbildade professionella tolkar, anhöriga samt sjukhuspersonal och det uppstår en så 

kallad ”triad” mellan sjuksköterskan, patienten och tolken, det vill säga en 

tringelkommunikation. Triaden genererade kommunikationsproblem för sjuksköterskorna 

när tolkningen växlade mellan de anhöriga. Men Hadziabdic et al. (2009) menar att mellan 

sjuksköterskan och patienten uppfattas tolken som ett kommunikationshjälpmedel och en 

ledsagare i hälso- och sjukvården. Inom svensk sjukvård styrs tolkbehovet utifrån 8 § i 

Förvaltningslagen (1986:223) som säger att myndigheter behöver anlita tolk när personen i 

fråga inte kan tala eller förstå svenska eller om personen har hörsel- eller talskador.  
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Sjuksköterskorna erfor också att anhöriga blev känslomässigt engagerade under tolkningen 

och kunde därför inte hålla sig opartiska under samtalet med dem. I sociala relationer 

påverkas attityder och känslor av kommunikationen vilket Baggens och Sandén (2009) 

beskriver. I resultatet framkom även att informationen mellan sjuksköterskor och patienter 

censurerades av de anhöriga som tolkade. Det uppstod också tolkningsproblem när 

patientens anhöriga skulle från sjuksköterskans ord översätta den medicinska terminologin 

för patienten. På samma sätt visar Hadziabdic et al. (2009) att sjuksköterskor har svårigheter 

med professionella tolkar som inte kan översätta den medicinska terminologin och förklara 

de praktiska detaljerna för patienten. Medan Degni et al. (2012) skriver att anhöriga försöker 

vara hjälpsamma och tolka åt sjuksköterskorna men tar då spontant över deras roll och 

agerar sjuksköterska i hennes ställe. Vilket hindrar sjuksköterskorna och patienterna att 

skapa en relation att kommunicera i. Eriksson (2014) beskriver att i en relation framkommer 

genom ömsesidighet mellan vårdare och patient.  

Resultatet visade att när anhörigas barn tolkade åt sjuksköterskor blir inte översättningen 

tillförlitlig. På samma sätt belyser Degni et al. (2012); Carnevale et al. (2009) att när barn 

tolkar åt sjuksköterskor och patienter blir situationen svår då barnen inte förstår hela 

kontexten av vad sjuksköterskorna säger. Även Hadziabdic et al. (2009) visar att det blir 

svårigheter när anhöriga tolkar även om de vill patienten väl och är kostnadseffektiva och 

lättillgängliga för sjukvården. I resultatet framkommer även att när annan vårdpersonal 

hjälpte till att tolka erfor sjuksköterskorna att tolkningen blev opålitlig och komplicerad då 

personalen inte kunde vara tillgängliga och tolka hela tiden. Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) skriver att det är sjuksköterskornas ansvar att ge rätt information till patienterna. I 9 § 

av Förordning (1994:413) definieras att professionella tolkar och översättare ska var 

opartiska och självständiga när de utför ett uppdrag, men Hadziabdic et al. (2009) påvisar att 

anhöriga som tolkar inte är knutna till någon lag.  

Slutligen visade resultatet att sjuksköterskorna hade svårigheter att få tag på en tolk som 

hade rätt språkkompetens. Resultatet sade även att när sjuksköterskorna saknade tolk kunde 

de använda sitt kroppsspråk istället för att instruera patienten verbalt, kroppsspråket 

illustreras till patienten som en visuell känsla och ett förstående av förfarandet. Enligt 

O'Hagan et al. (2014) åstadkommes kroppsspråket genom ögonkontakt, kroppshållning, 

beröring, personlig sfär och fysisk närhet. Resultatet och Hadziabdic et al. (2009); Degni et 

al. (2012) poängterar att det inte alltid är godtagbart när anhöriga tolkar men ändå spelar de 

en viktig och central roll för sjuksköterskorna och patienterna när de tolkar under samtalet. 

Det framkommer även i resultatet och från Hadziabdic et al. (2009); Degni et al. (2012) hur 

viktigt det är att tolken är pålitlig och kompetent och att patientsäkerheten uteblir om den 

som tolkar inte kan översätta korrekt. I 4 § av Förordning (1985:613) sägs att en professionell 

tolk eller översättare ska ha utfört kunskapstest som bestäms av Kammarkollegiet, dessutom 

ska tolken vara pålitlig och lämplig.  

6.1.4 Betydelsen av resultatet 

Resultatet i detta examensarbete kan bidra till en helhetsbild för sjuksköterskor om vad som 

hindrar kommunikationen med patienten. Examensarbetet ger även en möjlighet att utveckla 

strategier och underlag över hur sjuksköterskor kan påverka och förbättra 

kommunikationssituation genom sitt förhållningssätt och utökad kompetens till patienter. 

Varje sjuksköterska i världen är unik och gör stora insatser för att främja hälsa och lindra 

lidande men i den stora hälso- och sjukvårdsapparaten är hon samtidigt väldigt liten. 
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Aspekterna innan tillsammans gör sjuksköterskors situation komplexa. Dagens hälso- och 

sjukvård som styrs av tilldelade resurser kan inte sjuksköterskorna själva påverka, men 

genom synergi kan sjukvårdspersonalen tillsammans ge patienterna den bästa tänkbara 

vården. Det finns mycket sjuksköterskorna kan påverka själva tillsammans med sina 

arbetskollegor och avdelningschefer som att förändra arbetssätt, flöden, rutiner, 

uppföljningar och ge ömsesidig respekt. De måste också arbeta med sig själva och sin 

självinsikt som vilar i vårdvetenskapen genom att ställa frågor om, hur gör jag? vad gör jag? 

varför gör jag så här? på vilket sätt gör jag så här? hur kan jag göra det bättre? vad säger jag? 

hur säger jag det? Genom dessa frågeställningar kan sjuksköterskornas förhållningssätt mot 

patienter stärkas och kommunikationen och interaktionen mellan dem blir bättre och det i 

sin tur kan förverkliga sjuksköterskornas omvårdanden av patienter.  

6.2 Metoddiskussion 

I detta examensarbete användes en kvalitativ systematisk litteraturstudie av beskrivande 

syntes enligt Evans (2002). Sjuksköterskor har ett eget professionellt ansvar att finna och 

tillämpa ny forskning om sitt eget huvudområde som är omvårdnad som ska vara 

evidensbaserad (Segesten, 2012).  

Fördelen med kvalitativ analys i stället för kvantitativ analys var att i examensarbetes syfte 

kunde sjuksköterskors erfarenheter om brister i kommunikation med patienter lyftas fram 

med denna metod. En kvantitativ analys kunde inte användas för att undersöka människors 

erfarenheter, utan en kvantitativ analys ger statistiska underlag för olika ämnesområden där 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att metoden är till för att kvantifiera, det 

vill säga göra en analys på frekvenser och proportioner. Metoden systematisk litteraturstudie 

gav en djupdykning i valt fenomen och det kändes som fenomenet blev tillräckligt inringat. 

På detta vis fås en ny och fördjupad kunskap som växer fram enligt Axelsson (2012). 

Fördelarna med en systematisk litteraturstudie var att materialet redan var bearbetat och ett 

tydligt resultat fanns som kunde användas från varje utvald vetenskaplig artikel. Det färdiga 

resultatet från det vetenskapliga artiklarna underlättade sammanställningen av det nya 

resultatet då examensarbetesförfattarna är nybörjare inom forskningsprocessen. Nackdelen 

var att sökandet efter relevanta artiklar var tidskrävande och ibland var artiklarna 

svåröversatta till svenska och till hjälp användes då Google translate. Men websidan kändes 

inte bra i sin översättning och inte heller pålitlig, i stället användes ett engelskt lexikon till 

hjälp. När artiklarna väl hittades och hade lästs i genom upprepade gånger och diskuterats 

uppkom frågor om artiklarna verkligen uppfyllde syftet? Höll granskningskriterierna måttet 

för en vetenskaplig artikel, som Friberg (2012) skriver. För att hålla måttet enligt Friberg ska 

bakgrund finnas med, syftet ska vara tydligt formulerat, teoretiska utgångpunkter ska vara 

beskrivna i artiklarna. Material och metod ska också vara klart definierat och ett tydligt 

resultat ska vara påtagligt samt ett diskussionsavsnitt och lista på litteraturreferenser ska 

också finnas med enligt Friberg. När artiklarna inte uppfyllde syftet och inte höll måttet för 

en vetenskaplig artikel, startade sökprocessen om från början. Vid granskning av funna 

vetenskapliga artiklar hittades inte teoretiska utgångspunkter i någon av dem vilket 

handledarna till examensarbetet förtydligade att det sällan finns. 

Vid artikelsökningen inkluderade examensarbetesförfattarna många kriterier i databasen. En 

viktig kriterie som valdes var abstract, som var vägledande i artikelsökningen för att visa om 

den eventuella artikeln var relaterad till syftet som Axelsson (2012) säger är bra för att 



25 

identifiera adekvata och inadekvata artiklar. Peer Reviewed inkluderades också under 

sökningen vilket är enligt Östlundh (2012) användbart för att se om artiklarna är publicerade 

i någon vetenskapligt tidskrift. Fulltext inkluderades också vid sökningen för att komma åt 

ett komplett kostnadsfritt dokument och kunna läsa och skriva ut det. Nackdelen med fulltext 

skriver Östlundh (2012) är att formen väljs ut först av informationen i stället för innehållet, i 

stället ska urvalet sökas efter den aktuella informationen. Även färdigskrivna referenser 

inkluderades i sökningen. Referenserna finns att hämta genom kryssa i ”cite” i sökningen i 

databaserna som Östlundh (2012) definierar. Antal träffar vid artikelsökningen ur valt 

material var som lägst tre och som högst 143 som Axelsson (2012) säger ska ligga på ett 

hanterligt antal, så det finns möjlighet att läsa Abstract tillräckligt noggrant på alla 

artiklarna. Utvalda artiklar skulle i examensarbetet vara ur sjuksköterskeperspektiv, handla 

om kommunikation med patienter, inom sjukvården någonstans i världen. Detta för att finna 

en bredd av olika synsätt på kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. I en av 

de elva utvalda vetenskapliga artiklarna var perspektivet utifrån vårdpersonal där 

sjuksköterskor inkluderas under den kategorin vilket artikelns författare förtydligar. Samt en 

vetenskaplig artikel var både från sjuksköterske- och patientperspektiv men därifrån valdes 

endast nyckelfynd utifrån sjuksköterskors erfarenheter.  

Att samla nyckelfynd enligt Evans (2002) var ett enkelt sätt att identifiera att syftet 

uppnåddes. Nyckelfynden plockades gemensamt ut från artiklarna efter noggrann läsning 

och diskussion. Detta skapar en viktig grundstruktur för resultatet samt trovärdigheten ökar 

och resultatet blir begripligt (Axelsson, 2012). Vid sökning av nyckelfynden lades fokus på att 

nyckelfynden skulle att uppnå syftet vilket kändes positivt då det fanns många nyckelfynd. 

Men ibland när nyckelfynden som valts ut studerades närmare framkom att de inte 

uppnådde syftet. Det fanns också problem med att namnge teman och subteman med bra 

rubriker som representerade nyckelfyndens innehåll och de ändrades flera gånger under 

skrivandet av examensarbetet. Författarna till detta examensarbete har försökt att distansera 

den egna kunskapen och den förutfattade förförståelsen i dataanalysen utifrån Evans (2002) 

beskrivning. Under hela examensarbetet har författarnas tillvägagångsätt försökt utföras med 

precision, noggrannhet och riktighet det vill säga tillförlitlighet enligt Rosberg (2012). En 

strävan har också funnits efter att examensarbetet ska bestå av djupt och rikligt innehåll, där 

resultatets överförbarhet ska vara möjliga att överföras till andra sammanhang och kunna 

användas till andra eller andra grupper än de som studerats, och i sin tur generera ny 

vetenskap som beskrivs i (Polit & Beck, 2012, s. 515-531). Men i examensarbetet framkommer 

resultat som handlar om sjukvårdens finansieringssystem där patienten är kund och betalar 

själv för sin sjukvård. Detta resultat går inte att överföra i alla sammanhang eller på alla 

grupper beroende på att alla länder finansierar sjukvården på olika sätt. Resultatet visar även 

att funktionsnedsatta patienter inte tilldelas olika resurser. Detta resultat går inte heller att 

överföra i alla sammanhang eller på alla grupper i och med att det inte är en stor 

representation av en population. Slutligen kommer resultatets giltighet fram genom att 

examensarbetesförfattarna har försökt att komma nära sanningen av det valda fenomenet 

som studerats och att nyckelfyndens innehåll överensstämmer med teman och subtemans 

rubriker. På detta vis belyses det som avses belysas på ett säreget och representativt sätt 

enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012).  
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6.3 Forskningsetisk diskussion 

CODEX (2015), regler och riktlinjer för forskning används vid studier på människor och djur 

och innehåller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I detta examensarbete har en systematisk litteraturstudie gjorts och därför 

har examenarbetesförfattarna använt sig av dessa krav under forskningen. Det första kravet 

som är informationskravet innebär att under forskningsprocessen ge kontinuerlig 

information om projektet till deltagarna, deltagandet är frivilligt samt rätten finns att avbryta 

sin medverkan när som helst. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär deltagarens 

samtycke för forskningen och om hur länge under vilka villkor deltagaren deltar. Är 

deltagarna under 15 år ska samtycke komma från vårdnadshavare. Det tredje är 

nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som inhämtats i forskningen inte får användas 

eller lånas ut i kommersiellt syfte eller till andra icke-vetenskapliga kontexter. Slutligen det 

sista kravet kallat konfidentialitetskravet innebär att alla identifierbara personuppgifter skall 

antecknas, lagras och avrapporteras så att de inte är möjliga att identifiera för utomstående. 

Vid de vetenskapliga artiklarnas kvalitetsgranskning togs även hänsyn till att etiska 

övervägningar fanns med i artiklarna. CODEX innefattar också aspekter som moral, god 

kvalitet, inte plagiera och förvanska material eller data från vetenskapliga artiklar och 

litteratur vilket examensarbetesförfattarna har försökt följa. Under artikelsökningen använde 

författarna bland annat ordet etnicitet, vilket handledarna undrade varför det ordet användes 

i sökningen? Betydelsen av ordet etnicitet kontrollerades upp och det visade sig vara ett 

gammaldags ord som inte anses lämpligt att använda på grund av att det är nedlåtande mot 

olika minoritetsgrupper i världen. Examensarbetesförfattarna valde att utesluta detta ord i 

sökningen men i vissa artiklar fanns ändå ordet med och kan finnas med i resultatet. 

 SLUTSATSER 

Resultatet påvisade många erfarenheter som sjuksköterskor utmanades av i sin 

kommunikation med patienter. Helheten av resultatet blev överraskande för att det var 

många aspekter som hindrade kommunikationen med patienterna som både är påverkbara 

och icke påverkbara. Påverkbara är till exempel hur sjuksköterskor själva agerar och 

interagerar i kommunikationen med patienter, och icke påverkbara bland annat tolkens 

kunskaper, anhörigas försök att tolka, brister i ekonomiska system samt kultur och normer. 

Sjuksköterskor har en stor betydande roll i kommunikationen med patienter då det är de som 

ansvarar för patienters omvårdnad.  

7.1 Vidare forskning 

Examensarbetet visar att vidare forskning krävs inom området. Dels hur sjuksköterskor ska få 

en förbättrad arbetsmiljö i vården då sjuksköterskor har en tuff arbetsmiljö att arbeta i med 

många faktorer som påverkar deras kommunikation med patienter. Likaså hur 

sjuksköterskor ska få en högre status i sin yrkesroll. Forskning behövs också om hur mycket 

vårdvetenskapen påverkar sjuksköterskornas kompetens för att de ska kunna ha ett lämpligt 
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förhållningssätt när de kommunicerar med sina patienter och anhöriga. Till sist behövs mer 

forskning inom området kultur och språk som också har inverkan på sjuksköterskors 

kommunikation med patienter och i samband med det hur tolkar används inom vården. 
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Titel/författare Syfte Metod Resultat 

Journal Of 

Clinical 

Nursing 
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Tinkering and 

tailoring 

individual 

consultations: 

how practice 

nurses try to 

make cardio-

vascular risk 

communication 

meaningful. 

 

Boase, S., Mason, 

D., Sutton, S., & 

Cohn, S. 

Att utforska 

sjuksköter-

skornas roll i 

kommunika-

tionen med 

patienter som 

har risk 

kardiovaskulär 

sjukdom. 

Två 

fokusgrupper 

och 16 semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

med 

sjuksköterskor 

som arbetade 

inom 

primärvården. 

Det var viktigt trots sjuk-

sköterskornas tidsbrist 

att utveckla en 

förtroendefull relation 

och ha fokus på 

patientens behov samt 

diskutera kardiovasku-

lära risker. 

Journal Of 

Advanced 

Nursing 

 

2012 

What to know 

and how to get to 

know? A 

fieldwork study 

outlining the 

understanding of 

knowing the 

patient in 

facilities for 

short-term stay 

 

Bundgaard, K., 

Nielsen, K. B., 

Delmar, C., & 

Sørensen, E. E 

En beskrivande 

studie hur 

sjuksköterskan 

skapar en 

vårdrelation 

med patienter 

som har en 

kortvarig 

vistelse på 

endoskopiska 

polikliniken. 

En fältstudie 

genomfördes i 

en högtekno-

logisk endo-

skopisk poli-

klinik under 

2008 - 2010. 

Data samlades 

in med hjälp 

av observa-

tioner i tolv 

veckor och 

semistrukturer

ade intervjuer 

gjordes med 

åtta patienter 

och fyra sjuk-

sköterskor. 

Hur sjuk-sköterskan på 

bästa sätt ska hinna lära 

känna patienten under 

det korta mötet. Fynden 

sammanfattades i två 

kategorier "Vad du bör 

veta?” gällde patientens 

tidigare erfarenheter av 

endoskopi, nivån av 

ångest, samt medicin-

ering och "Hur får man 

veta?” berörde de 

metoder som användes 

för att lära känna 

patienten och vilket 

kommunikationssätt som 

används. 

Journal Of 

Clinical 

Nursing 

 

2014 

The barriers and 

facilitators people 

with diabetes 

from a non-

English speaking 

background 

experience when 

managing their 

medications: a 

qualitative study. 

 

Att undersöka 

hindren och att 

underlätta en 

effektiv 

medicinering för 

patienter med 

diabetes som 

inte har 

engelsktalande 

bakgrund 

utifrån vårdare 

och hälso- och 

Kvalitativ 

design. Semi-

strukturerade 

intervjuer som 

bandades, 

transkribera-

des och analy-

serades och 

kategorisera-

des i teman. 

Kostnaden för läke-

medel, språkbarriärer 

som hindrar kommu-

nikationen, glömska och 

dålig kunskap och 

förståelse framstod som 

hinder för effektiv 

medicinering. Hand-

ledning, dosadministre-

ringshjälpmedel 

användes, men 



 

 

Claydon-Platt,  

K., Manias, E., & 

Dunning, T. 

sjukvårdsperson

als perspektiv. 

medicineringslistor 

användes inte. 

Inter-

national 

Nursing 

Review 

 

2011 

A qualitative 

content analysis 

of nurse-patient 

communication 

in Iranian 

nursing. 

 

Fakhr-Movahedi, 

A., Salsali, M., 

Negharandeh, R., 

& Rahnavard, Z. 

Att utforska 

kulturella och 

kontextuella 

faktorer som 

påverkar 

iranska sjuk-

sköterskors och 

patienters 

kommunika-

tionsupp-

levelser. 

En kvalitativ 

studie gjord på 

åtta kandidat-

examinerade 

sjuk-

sköterskor och 

nio patienter 

på kirurgisk 

och medicinisk 

avdelning i 

Iran. Ostruktu-

rerade och 

semistruktu-

rerade inter-

vjuer utfördes 

samt obser-

vationer. Data 

analyserades 

genom inne-

hållsanalys. 

Dataanalysen visade tre 

kategorier i kommunika-

tionen mellan sjuk-

sköterska och patient: 

kommunikation som 

kärnan i omvårdnaden, 

reaktiv kommunikation 

samt, svårigheter mellan 

sjuksköterska och patient 

i kommunikationen. 

Journal Of 

Advanced 

Nursing 

 

2010 

Nurse 

radiographers' 

experiences of 

communication 

with patients who 

do not speak the 

native language 

 

Fatahi, N., 

Mattsson, B., 

Lundgren, S., & 

Hellström, M. 

Studien 

utforskar 

röntgensjuk-

sköterskors 

erfarenheter vid 

under-sökning 

av patienter som 

inte talar 

samma 

modersmål som 

sjuksköterskan. 

Gruppinter-

vjuer med elva 

röntgen-

sjuksköterskor 

2007. 

Intervjuerna 

blev bandade, 

transkriberade 

och en 

kvalitativ 

innehållsana-

lys gjordes av 

intervju-

materialet. 

Fyra huvud-kategorier 

framkom i analysen: 

lägen, behov, kvalitet och 

förbättringar av tolkning.  

Professionell tolk 

krävdes för att informera 

patienten och för att 

identifiera och hantera 

biverkningar och 

komplikationer. Vänner, 

släktingar, särskilt barn 

och personal som tolkar 

ansågs inte lämpligt som 

ett alternativ. Brist på tid 

och specifik kompetens 

identifierades som 

problem med att 

använda professionella 

tolkar. 

Journal Of 

Clinical 

Nursing 

 

2012 

Talking in triads: 

communication 

with Turkish and 

Moroccan 

immigrants in the 

Ge insikt om de 

olika faktorer 

som påverkar 

kommunikation

en mellan 

vårdpersonal 

Semistruktu-

rerade inter-

vjuer med 83 

personer (sex 

patienter, 30 

släktingar och 

Resultatet visar att 

patienter med en turkisk 

eller marockansk 

bakgrund talar lite 

holländska, samtal sker 

ofta i triader, vilket 



 

 

palliative phase of 

cancer. 

 

Graaff, F. M., 

Francke, A. L., 

Muijsenbergh, M. 

E., & Geest, S. 

och turkiska och 

marockanska 

invandrare som 

befinner sig i 

palliativ fas av 

cancer. 

47 professio-

nella vårdare) 

som analy-

serades för att 

hitta kommu-

nikations-

skillnader 

mellan vårdare 

och patienters 

uppfattnings-

förmåga av 

vård och 

behandling i 

33 fall av 

palliativ vård. 

försvårar för aktörerna 

att förstå och lösa 

kommunikations-

problem till följd av 

avvikande uppfattningar 

av "god kommunika-

tion" är. 

Nursing 

Inquiry  

 

2011 

Problems and 

consequences in 

the use of 

professional 

interpreters: 

qualitative 

analysis of 

incidents from 

primary 

healthcare.  

 

Hadziabdic, E., 

Heikkila, K., 

Albin, B., & 

Hjelm, K. 

Problem och 

konsekvenser i 

användningen 

av 

professionella 

tolkar. De 

största 

problemen som 

dokumen-

terades var 

relaterade till 

språk, såsom 

brist på tolkar 

med kunskaper i 

ett visst språk, 

och 

organisatoriska 

rutiner, med 

svårigheter i 

tillgången på 

tolkar och 

tillgång till tolk-

tjänster. 

Kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Resultaten belyser vikten 

av att utveckla ett gott 

samarbete mellan 

tolktjänsten och 

primärvården vilket var 

ett politiskt beslut att 

använda professionella 

tolkar för att ge rätt tolk 

vid rätt tidpunkt och 

garantera vård av hög 

kvalitet till patienterna. 

 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 

 

2012 

Nursing the 

patient with 

complex 

communication 

needs: time as a 

barrier and a 

facilitator to 

successful 

communication 

in hospital 

 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

uttrycker 

begreppet ”tid” i 

samband med 

utvecklings-

störda personer 

på sjukhus i 

komplexa 

situationer. 

 

Intervju av 15 

sjuksköterskor 

från olika 

avdelningar på 

två sjukhus i 

storstäder. 

Intervjuerna 

analyserades 

med narrativ 

metod. 

Sjuksköterskor 

identifierade ”tid” som 

en barriär för att uppnå 

framgångsrik kommu-

nikation. Genom att 

använda sig av olika 

hjälpmedel uppnås en 

framgångsrik 

kommunikation. 



 

 

Hemsley, B., 

Balandin, S., & 

Worrall, L. 

Journal Of 

Clinical 

Nursing 

 

2014 

How do 

Australian 

palliative care 

nurses address 

existential and 

spiritual 

concerns? 

Facilitators, 

barriers and 

strategies. 

 

Keall, R., Clayton, 

J. M., & Butow, P. 

Att identifiera 

tillgångar, 

barriärer och 

strategier hos 

Australienska 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård. Hur de ger 

existentiell och 

andlig vård för 

patienter med 

livslång 

sjukdom. 

En kvalitativ 

studie med 

semistruktu-

rerade inter-

vjuer. 

Intervjuer med 

20 sjuksköter-

skor från 

palliativ vård. 

Svaren 

transkribera-

des och en 

systematisk 

innehållsana-

lys användes. 

Genom att ha god 

kommunikationsförmåga 

och bra frågor skapar det 

öppningar för god vård. 

Följande hinder för 

sjuksköterskorna 

identifierades som brist 

på tid, kompetens, 

integritet, rädsla för 

jobbiga avslöjanden, 

olösta symptom och 

skillnader i kultur eller 

religion.  

Journal Of 

Clinical 

Nursing 

 

2012 

Nurses' 

perceptions of the 

barriers in 

effective 

communication 

with inpatient 

cancer adults in 

Singapore. 

 

Tay, L. H., Ang, 

E., & Hegney, D. 

Studien 

undersökte de 

faktorer som 

påverkade en 

effektiv 

kommunikation 

mellan 

singaporianska 

sjuksköterskor i 

slutenvården 

med vuxna 

onkologi-

patienter. 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer. 

Data 

transkribera-

des ordagrant 

och 

analyserades 

under olika 

teman  

Faktorer som påverkade 

effektiv sjuksköterske 

och patient-

kommunikation var 

patienten, sjuksköter-

skan och miljön. 

Kommunikations-

problemen var 

språkbarriärer, kulturella 

tabun och att sjukhuset 

blandade olika kulturella 

och etniska patienter. 

Dessutom samhällets 

dåliga uppfattning om 

och bristande respekt för 

sjuksköterskor. 

Inter-

national 

Journal of 

Nursing 

Studies 

 

2015 

Chinese oncology 

nurses' 

experience on 

caring for dying 

patients who are 

on their final 

days: A 

qualitative study. 

 

Rui-Shuang, Z., 

Qiao-Hong, G., 

Feng-Qi, D., & 

Owens, R. G. 

 

Att belysa 

kinesiska 

onkologisjuk-

sköterskor 

erfarenhet av att 

ta hand om 

döende 

cancerpatienter.  

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie, 

semistruktu-

rerade 

intervjuer från 

28 sjuk-

sköterskor från 

onkologisk 

avdelning med 

döende 

patienter i 

Tianjin, Kina. 

Fem teman 

identifierades.  

Palliativ vård för döende 

cancerpatienter, palliativ 

vård för patienters 

anhöriga, kulturell 

känslighet och 

kommunikation, 

moralisk stress och själv-

begränsningar samt 

självreflektion och 

lärdom av palliativ vård. 
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