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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trygghet kan vara en förutsättning för livskvalitet för individen. Patienten kan 
ha förväntningar på vårdpersonalen och för att sjuksköterskor ska kunna uppmärksamma 
patientens behov av trygghet och åtgärda upplevelsen av otrygghet, behövs kunskap om vad 
som kan bidra till patientens upplevelse av trygghet i vårdandet. Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kan påverka patientens upplevelse av trygghet 
respektive otrygghet i vårdandet. Frågeställning: Hur kan sjuksköterskor bidra till patientens 
upplevelse av trygghet i vårdandet? Metod: Kvalitativ intervju med sex sjuksköterskor i en 
stor stad i mellersta Sverige. Intervjuerna har bearbetats med en kvalitativ innehållsanalys 
utifrån Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Sjuksköterskorna uppfattade att deras 
förhållningssätt gentemot patienten kunde påverka patientens upplevelse av trygghet. 
Sjuksköterskorna uppfattade också att information de gav och att miljön omkring patienten 
samt sjukdom kunde påverka patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet. 
Slutsats: Alla patienter kunde uppleva en otrygghet då de hade en sjukdom och genomgick 
en behandling. Sjuksköterskornas betydelse för skapandet av en trygghet i vårdandet lyfts 
fram. De kunde skapa trygghet genom att till exempel själva vara trygga i den professionella 
rollen och informera patienten. 

Nyckelord: förmedla, sjuksköterskor, trygghet, upplevelser, vårdande. 
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ABSTRACT 

Background: ’Feeling of safety’ means an assurance of optimum quality of life for the 
individual. Patients have expectations of the medical staff and for nurses to be able to pay 
attention to patients' needs for feeling of safety and create patients' feelings of safety, further 
knowledge of what contributes to patients' perceptions of safety in the care is needed. 
Objective: To describe nurses experiences of factors that may influence patients' 
perceptions of safety in the care. Method: Qualitative interview study of six nurses in 
Stockholm, Sweden. The interviews have been processed using a qualitative content analysis, 
designed by Graneheim och Lundman (2004). Results: The nurses perceived that their 
attitude towards the patient could affect the patient's feeling of safety. The nurses perceived 
that the information they gave and the environment around the patient and the disease could 
affect a patient's feeling of safety. Conclusion: All patients could experience a nonfeeling of 
safety when they had a disease and underwent treatment. The nurse's role in the creation of a 
feeling of safety in the care are emphasized. Nurses could create feelings of safety in the care 
by, for example, be confident in their professional role and inform the patient. 

Key words: experiences, feeling of safety, mediate, nurses, nursing.   
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1 INLEDNING 

I början av sjuksköterskeutbildningen tänkte vi mycket på säkerhet, som är en viktig del i 
sjuksköterskans dagliga arbete. Under den verksamhetsförlagda utbildningen stötte vi på ett 
fall där en patient med dålig syn inte blev informerad, utifrån dennes behov, om vad som 
hände när hon skulle förflyttas med taklift. Situationen var säker för patienten utifrån 
uppsatta riktlinjer. Patienten uttryckte ändå en otrygghet och rädsla, trots patientsäker vård. 
Där väcktes vårt intresse och vi såg vikten av att uppmärksamma patientens upplevelse av 
trygghet i vårdandet. 

Vi upplevde att vårdandet på våra verksamhetsförlagda utbildningar ofta skedde med 
uppsatta riktlinjer om patientsäkerheten. Vi tänkte redan då att lika stor vikt bör läggas vid 
att få patienten att uppleva trygghet. Fokus i det här examensarbetet ligger på 
sjuksköterskors uppfattningar av patientens upplevelse av trygghet, utifrån deras kliniska 
erfarenheter. Att främja tryggheten i vårdandet är en viktig del i sjuksköterskornas dagliga 
arbete och vårt intresse ligger i att ta reda på vilka faktorer som kan påverka patientens 
trygghet i vårdandet. Vi ser vikten av att uppmärksamma vad som påverkar patientens 
upplevelse av trygghet respektive otrygghet för att därefter kunna främja den. Det återfinns 
också i lagen att tryggheten bör främjas. Sjukvården bör tillgodose patientens behov av 
trygghet i vården och behandlingar och det är viktigt att sjuksköterskan tillgodoser 
patientens behov av trygghet vid undersökningar och behandlingar.  

Vi båda har sedan tidigare erfarenhet inom vården och har beaktat vikten av att kunna känna 
av patientens upplevelse av otrygghet, liksom vikten av att kunna förmedla trygghet. Vi 
upplever att trygghet är ett mångdimensionellt begrepp som inkluderar många delar på olika 
nivåer; kroppsligt, själsligt, andligt och socialt. Ökad medvetenhet för vårdpersonalen om 
vilka faktorer som påverkar patientens trygghet kan bidra till att sjuksköterskan blir mer 
uppmärksam, vilken i sin tur kan leda till att patientens hälsa främjas. Vi vill undersöka vad 
som kan bidra till att främja patientens upplevelse av trygghet i vårdandet. 

2 BAKGRUND 

Under bakgrunden beskrivs definitioner av begrepp, tidigare forskning (för artiklar som 
använts, se bilaga 2), teoretiskt perspektiv samt riktlinjer, lagar och författningar. Även 
problemformulering presenteras. 
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2.1 Benämning av begrepp 

Begrepp som definieras är trygghet  otrygghet och patient. Trygghet är den röda tråden 
genom examensarbetet och läsarna bör ha samma uppfattning om vad begreppet trygghet 
innefattar, av den anledningen ges en definition av begreppet och vad det innebär. 
Författarna fokuserar på sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kan påverka 
patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet i vårdandet. Därför presenteras även 
en betydelse av vad som menas med detta begrepp i examensarbetet. 

 

2.1.1 Trygghet  Otrygghet 

Trygghet medför säkerhet, beskydd och hjälp samt tillförlitlighet och pålitlighet. Trygghet 
innebär att vara fri från fara, hotande och störande förhållanden och ett tillstånd där man är 
trygg och säker (Svenska Akademiens ordbok, 2010). Synonymer till trygghet är lugn, ro, 
säkerhet, skydd och garanti. Synonymer till ordet trygg är bland annat orädd, harmonisk, 
obekymrad, utom fara, pålitlig och stabil. Samtliga synonymer redogörs för orden otrygg och 
otrygghet: utsatt för fara, hotad, oskyddad, osäker, riskabel, orolig och rädd (Walter, 2008). 
Att vara trygg beskrivs som att ha personer omkring sig som är trofasta, som inte sviker, som 
man kan sätta sin tillit till och ha orubbligt förtroende för. Personerna ska stå vid sina ord 
och hålla givna löften (Svenska Akademiens ordbok, 2010). 

2.1.2 Patient 

Ordet patient kommer från pati; tåla, lida (Svenska Akademiens ordbok, 2010). Ordet 
härstammar ur det latinska språket och betyder den lidande och den som uthärdar. Förr var 
begreppet mer kopplat till människan som helhet och dennes lidande. Senare har det fått en 
starkare koppling till en person som är sjuk, har en diagnos eller söker vård, då begreppet har 
fått en mer medicinsk innebörd och bortser från vårdvetenskapens definition av lidande 
(Eriksson, 1994). 

Patient beskrivs bland annat som sjukling, klient, vårdtagare, fall och konvalescent. Patient 
som sjukling är en människa som bär ett lidande på grund av sin sjukdom. Patient som klient 
visar sig som en person som försvaras av någon, med mening att patienten själv är aktiv för 
att få beskydd. Patient som vårdtagare är den människa som får vård. Patient som fall 
beskrivs vara en person som är i kamp och som kan uppleva hot mot sin värdighet. Patient 
som konvalescent är en människa som är på väg mot hälsa och i en riktning mot att bli frisk 
(Kasén, 2012). 

I examensarbetet gäller beskrivningen av patient som sjukling, fall och vårdtagare (Kasén, 
2012) samt en som lider, är sjuk, har en diagnos och söker vård (Eriksson, 1994). 
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2.2 Tidigare forskning 

Segesten (1994) beskriver begreppet trygghet utifrån fyra dimensioner; en inre upplevelse av 
välbefinnande, en tilltro till det egna jaget, en tilltro till tillvaron i allmänhet samt att inte 
känna sig utsatt för fara eller hot. Hennes forskning visar att trygghet innebär en tillförsäkran 
om optimal livskvalitet för individen. Individen behöver själv ha resurser och vara förvissad 
om vilka dessa är. Trygghet framställs av Segesten också som medmänsklig värme, som 
kunskap och kontroll samt att kunna lita på människor i sin omgivning. Grundtrygghet 
beskrivs som att våga, att ha tillit till sig själv samt en självständighet. Människans 
grundtrygghet kopplas till begrepp som identitet och egenvärde. Denna trygghet uppkommer 
i tidig ålder, kan formas under levnadsåren och påverkar människan i vuxen ålder. En 
grundtrygghet kan bidra till en inre känsla av välbefinnande. Situationsrelaterad trygghet 
beskrivs som en yttre trygghet och kopplas till en viss situation och människans tolkning 
samt upplevelse av situationen. Segesten beskriver att situationsrelaterad trygghet kräver en 
tilltro till tillvaron. Patienten har förväntningar på vårdpersonalens intresse, hjälpsamhet, 
vänlighet, tålamod, tillmötesgående, snällhet och omtanke. Detta är egenskaper som kan 
påverka patientens upplevelse av trygghet. Att information ges vid behandlingar, 
undersökningar och provtagningar är också relevant. Segesten nämner även att patienten vill 
att vårdpersonalen är med och skapar den trygga fysiska miljön. 

Enligt Burström, Boman, Strandberg och Brulin (2007) kunde trygghet också beskrivas som 
ett grundläggande mänskligt behov och i deras studie innehöll trygghet både fysiska och 
sociala aspekter samt en symbolisk tolkning. En studie av Sutton, Rolfe, Landry, Sternberg 
och Price (2012) visade att den fysiska delen av trygghet bland annat innehöll byggnaden där 
vårdandet ägde rum, strukturen i vården och personalens expertis. Enligt Sutton m.fl. (2012) 
samt Burström m.fl. (2007) var det också värdefullt för patienterna att behålla 
rörelseförmågan och konditionen genom att motionera under vårdtiden. Sutton m.fl. (2012) 
beskrev att den sociala aspekten belyste beteenden och handlingar hos personalen och 
beskrevs som en del av de fysiska och sociala dimensionerna. Alla dessa delar av trygghet 
behövde tillgodoses för att patienten skulle kunna uppleva trygghet och trygghet behövde 
finnas både i den fysiska och i den vårdande miljön. 

Vidare beskriver Segesten (1994) att alla människor känner ett behov av trygghet och har 
möjlighet att tillgodose och skapa en känsla av trygghet. Trygghet framställs av Segesten som 
en central känsla och är någonting som man alltid strävar efter att uppleva. Däremot beskrivs 
otrygghet som en skrämmande känsla av att vara utlämnad, orolig och hopplös. Trygghet 
kopplas också till medmänskliga relationer där öppenhet, ömsesidighet, förståelse och 
acceptans råder och i vårdandet visas det till exempel genom att som sjuksköterska vara hos 
patienten och hålla hen i handen. Segestens forskning beskriver trygghet som en känsla av 
kontroll som innebär att ha kunskap, veta vad som gäller och när det gäller, att veta vilka 
krav som ställs på en och en medvetenhet om vad man klarar av att göra. Det kan uppnås 
med hjälp av att vårdpersonalen ordentligt informerar och ”delar med sig av sin kunskap” till 
patienten. Patienten har enligt Segesten förväntningar på personalen, såsom en vilja att bli 
tagen på allvar, att bli lyssnad och trodd på. Patienten har även förväntningar på 
professionell kunnighet och noggrannhet hos personalen. 
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Slettebö (2008) påvisade att upplevelsen av trygghet var en väsentlig del för att patienten 
skulle må bra och kunna uppleva att deras behov och begär tillgodosågs och tillfredsställdes. 
Enligt patienten var bevakning dygnet runt och en möjlighet att få tag i sjuksköterskor när 
som helst en bidragande faktor till upplevelsen av trygghet. Slettebö påpekade också att 
patienten däremot kunde uppleva en otrygghet vid kontakt med utländska sjuksköterskor 
som hade svaga språkkunskaper, vilket ledde till att kommunikationssvårigheter kunde 
uppstå. Att inte känna sig respekterad och ses som en unik individ påverkade också 
upplevelsen av otrygghet. 

En studie visade att patienter upplevde att ett hot mot livet medförde en känsla av otrygghet 
(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Rädsla för att patienten inte kunde ha det liv som 
önskades bidrog till en upplevelse av otrygghet. Även eventuella minnesförluster och 
oförmåga att förstå vad som hände när sjukdomen inträffade kunde också bidra till en 
upplevelse av otrygghet. För att återskapa en upplevelse av trygghet behövde patienten få 
ordning på minnen och det som hade hänt med hjälp av andra människor, samt komma 
tillbaka till sin vardag när reflektion kring livets hot hade lagts åt sidan. Välbefinnande och 
lidande beskrevs vara beroende av trygghet respektive otrygghet. Upplevelsen av trygghet var 
en grund för att kunna se livet ur ett nytt perspektiv, hitta meningen med livet samt uppnå 
välbefinnande (Bremer m.fl., 2009). 

En studie pekade på att sjuksköterskor kunde uppleva att ineffektiv kommunikation mellan 
läkare och sjuksköterskor kunde skada patienthanteringen och påverka patientens upplevelse 
av otrygghet. Tydlig och fullständig kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor var en 
förutsättning för en säker patienthantering och en upplevelse av trygghet för patienterna. 
Hinder för en effektiv kommunikation kunde bestå av läkarens brist på öppenhet för att 
kommunicera och en upplevelse av att läkaren påskyndade arbetet. Hindren kunde också 
bestå av svårigheter att hitta en lugn plats att ringa patienter på och svårigheter att nå 
läkaren. Den ineffektiva kommunikationen mellan läkaren och sjuksköterskorna samt 
sjuksköterskornas arbete tillsammans med en jourläkare som inte kände till patienten så väl 
kunde hota patienthanteringen och patientens upplevelse av trygghet. En sjuksköterska 
beskrev att hon hade mött en läkare som var arg över att frågor inte togs upp under 
kontorstid: “The oncall doctor was very upset that I did not call before 5 o'clock and I said to 
him that I will make sure I will tell my patients to bleed between the hours of 9 and 5.” (Tjia 
m.fl., 2009).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Teoretiska perspektivet är utifrån Eriksson (1987; 1990) som beskriver världen och 
vårdandet och Segesten (1994) som har studerat trygghet i sin avhandling. 

2.3.1 Världen 

Världen beskrivs som livsrum bestående av människans inre och yttre förhållanden. De yttre 
förhållandena består av tre dimensioner i relation till abstrakta andra, andra människor, 
grupper och till omgivningen som helhet. Den första dimensionen är det fysiska livsrummet 
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som består av egenskaper som tillhör människans grundläggande funktioner i livet och här är 
människan beroende av andra och omgivningen. Den andra dimensionen är det psykosociala 
eller fysiopsykosociala livsrummet. Här samspelar människan med andra, såsom andra 
människor, abstrakta andra och samhället. Den tredje dimensionen är det andliga 
livsrummet där människan har en relation till abstrakta andra, här finns hennes förhållande 
till gud och tro. Dessa tre livsrum innehåller människans hela utrymme och regleras av 
människans relation till andra, såsom andra människor, samhället och gud. I dessa tre 
livsrum äger ansande, lekande och lärande rum. Människans inre förhållanden är den 
primära kärnan, det som människan i kropp, själ och ande kan uttrycka. Människans inre 
förhållanden beskrivs vidare som en konkret person och hon består av unika och individuella 
delar (Eriksson, 1987). 

 

2.3.2 Vårdandet 

Vårdandet beskrivs som ett medfött mänskligt beteende som bör fungera hälsofrämjande. 
Vårdandets kärna består av, att ur ett helhetsperspektiv ansa, leka och lära i en känsla och 
upplevelse av tro, hopp och kärlek. Den konkreta kroppsliga ansningen består till stor del av 
närhet och värme vilket kan ge människan kroppslig renhet och välbefinnande. Lekandet kan 
bestå av övning, prövning samt önskan och ger tillit och tillfredsställelse medan lärandet 
leder till vidareutveckling av människan. Ansandet, lekandet och lärandet har en 
hälsofrämjande funktion och den botande funktionen är ett senare påfund. Det är tron som 
driver ansandet, lekandet och lärandet framåt. Trygghet och tro ligger varandra nära till 
hands och kopplas till en människas kännedom och övertygelse om hur saker ska vara 
(Eriksson, 1987). Att vårda handlar om att förmedla en tro och tron beskrivs som någonting 
som kan ge trygghet. Genom tron har patienter beskrivit att de kan få lägga sitt liv i en 
vårdares händer och ha möjlighet att lägga bort sina olustkänslor. Samtidigt kan tron i sig ge 
en trygghet (Eriksson, 1990). Vårdandet är i grunden ett ömsesidigt samspel mellan 
människor och alla människor är naturliga vårdare. Naturligt vårdande sker i den 
grundläggande relationen mellan människan och den abstrakta andra samt mellan 
människan och andra människor i den fysiska omgivningen, genom att ta emot från andra 
och handla i vänskaplighet. Det yrkesmässiga vårdandet är en form av naturligt vårdande 
med ramar från de olika professionerna inom vårdande och fungerar som ett underlag till 
den naturliga vården. Vårdandet äger rum i det som beskrivs som livsrum (Eriksson, 1987). 

2.3.3 Världen och vårdandet kopplat till trygghet 

Det finns tre livsrum; det fysiska, det psykosociala och det andliga. Trygghet kan existera och 
upplevas i alla dessa tre livsrum (Eriksson, 1987). Patienten önskar att vårdpersonalen är 
med och skapar den trygga fysiska miljön, det kan skapa en upplevelse av trygghet för den 
(Segesten, 1994). Det andra och tredje livsrummet (Eriksson, 1987) är relevanta i fråga om 
skapandet av trygghet genom medmänsklig värme och relationer till andra människor samt 
bärandet av en tro och en inre känsla av välbefinnande (Segesten, 1994). Människans tro 
ligger till grund för vårdandet samt till upplevelsen av trygghet. Tron beskrivs som nära 
besläktad med trygghet (Eriksson, 1987). Som tidigare nämnts bör vårdaren ha en förmåga 
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att förmedla en tro till patienten för att främja upplevelsen en trygghet (Eriksson, 1987; 
Segesten, 1994). 

2.4 Riktlinjer, lagar och författningar 

De fyra ansvarsområdena, som beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, är: att främja 
hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (SSF, 2007). 
Sjuksköterskans arbete bör alltid präglas av ett etiskt förhållningssätt samt bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Det bör också utföras i enlighet med gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). 

I Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) stadgas det i 2 a § att sjukvården ska tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingar. I förslag till Hälso och 
sjukvårdslagen som beskrevs i ”Mål och medel för hälso och sjukvården” (SOU 1979:78) 
påpekas det att människan är i behov av att känna trygghet för att uppleva hälsa, vilket också 
innebär att patienten är medveten om hjälp som finns att tillgå om sjukdom eller skada 
inträffar. Det nämns även att det inte är tillräckligt för upplevelsen av trygghet att vara 
medveten om att vård kan erbjudas, vården bör även ta hänsyn till patientens önskemål i 
vårdandet (SOU 1979:78).  

2.5 Problemformulering 

Enligt vårdvetenskaplig teori består människans värld av tre livsrum; det fysiska, det 
psykosociala och det andliga. Trygghet kan existera och upplevas i alla dessa tre livsrum 
samtidigt. En trygghet kan bidra till en inre känsla av välbefinnande och trygghet kan 
innehålla både fysiska och sociala aspekter samt en symbolisk tolkning. Den fysiska delen 
innehåller bland annat byggnaden där vården ges, vårdens struktur och personalens expertis. 
Den symboliska aspekten av trygghet beskrivs som en del av de fysiska och sociala delarna. 
Alla dessa delar av trygghet behöver tillgodoses för att patienten ska kunna uppleva trygghet. 
Trygghet behöver finnas i den fysiska miljön och i vårdandet för att upplevelsen ska kunna bli 
optimal. Lagen säger att sjukvården ska se till patientens behov av trygghet i vård och 
behandling och tidigare forskning tyder på att patienten har ett behov av att känna trygghet 
för att kunna uppleva hälsa.  

Det är dock inte tillräckligt för upplevelsen av trygghet att veta att vård kan erbjudas, vården 
bör ta hänsyn till patientens önskemål i vårdandet. Forskning visar att sjuksköterskorna 
behöver mod för att kunna tillgodose patientens behov av trygghet och de förväntas ha ett 
respektfullt och medmänskligt förhållningssätt till patienten för att kunna främja upplevelsen 
av trygghet. Sjuksköterskor kan behöva övning i att förmedla trygghet för att de ska kunna 
utöka sin kompetens, för att kunna lindra patientens lidande och främja dennes hälsa. 
Studier har visat att ett problemområde i vårdandet är att patienten upplever otrygghet i sin 
sjukdom och beskriver vårdpersonalens förståelse för den som viktig för att kunna uppleva 
trygghet. Patienten har förväntningar på vårdpersonalen och ytterligare kunskap behövs för 
att sjuksköterskorna ska kunna uppmärksamma patientens behov av trygghet och åtgärda 
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upplevelsen av otrygghet. Fokus i arbetet ligger på sjuksköterskornas uppfattningar av hur de 
kan skapa förutsättningar för trygghet i vårdandet och kunskap om vilka åtgärder som kan 
vidtas. Med bakgrund i detta är frågan: Hur uppfattar sjuksköterskor skapandet av trygghet 
och hur kan de arbeta med att få insikter om att skapa och förmedla en upplevelse av trygghet 
i vårdandet? 

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kan påverka patientens 
upplevelse av trygghet respektive otrygghet i vårdandet. 

3.1 Frågeställning 

Hur kan sjuksköterskor bidra till patientens upplevelse av trygghet i vårdandet? 

4 METOD 

Metoden har en kvalitativ ansats. Data samlades in genom öppna intervjuer med sex 
legitimerade sjuksköterskor och intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkande innehållsanalys. 

4.1 Datainsamling 

Förutbestämda urvalskriterier som användes vid datainsamlingen presenteras. 
Tillvägagångssättet för sökandet av informanter och genomförandet av intervjuerna beskrivs. 

4.1.1 Urval 

Inklusionskriterier för att delta i en intervju var att informanten skulle ha arbetat som 
legitimerad sjuksköterska i minst två år (se tabell 1), då det kunde ha bidragit till en 
erfarenhet av vårdande som de kunde dela med sig av. Sjuksköterskorna skulle ha vårdat 
patienter över 18 år och de kunde vara både män och kvinnor. Exklusionskriterier var att 
sjuksköterskorna enbart hade vårdat barn under 18 år. Anledningen till detta var att fokus i 
examensarbetet skulle ligga på vuxna patienter, då författarna ansåg att sättet sjuksköterskor 
tillgodoser barns och vuxnas behov av trygghet kan skilja sig från varandra. 
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4.1.2 Tillvägagångssätt 

Ett elektroniskt brev med förfrågan om deltagande och information om examensarbetet 
skickades till verksamhetschefer på sexton vårdenheter i en storstad i mellersta Sverige och 
därigenom kontaktades åtta informanter. Vid förfrågan önskades inget specifikt kön hos 
informanten, då det inte ansågs relevant för examensarbetet. Efter verksamhetschefens 
godkännande kontaktades de enskilda sjuksköterskorna via mail och de fick föreslå en tid och 
plats för intervjuns genomförande. Två av åtta sjuksköterskor tackade nej till att delta i en 
intervju. Motiven var sjukdom samt ovilja att spelas in på band. Totalt intervjuades sex 
sjuksköterskor av kvinnligt kön. Att samtliga var kvinnor skedde av en slump, då 
verksamhetscheferna valde ut vilka sjuksköterskor som kunde intervjuas. Intervjuerna 
genomfördes under januarifebruari, 2014, på fyra sjukhus i en storstad i mellersta Sverige. 
Samtliga intervjuer skedde i enskilt rum på informanternas arbetsplats, av en författare per 
intervju. Under en intervju blev samtalet stört av informantens kollega då ett arbetsrelaterat 
samtal kom emellan. Under de övriga fem intervjuerna förblev samtalen ostörda av andra 
personer. Författarna spelade in samtliga intervjuer med sina mobiltelefoner. Varje intervju 
tog 1641 minuter att genomföra (se tabell 1). 

Tabell 1. Antal års erfarenhet hos informanter samt intervjulängd 

Informant  Antal års erfarenhet  Intervjulängd 

SSK1  4.5  16 min 

SSK2  5.0  16 min 

SSK3  7.0  25 min 

SSK4  3.0  41 min 

SSK5  3.0  33 min 

SSK6  37.0  24 min 

 

4.1.3 Intervju 

I en öppen intervju ges den intervjuade möjlighet att beskriva aspekter av ett fenomen som 
denne anser är viktigt. Under en öppen intervju kan data ge en ökad inblick i människans 
subjektiva upplevelser och det är möjligt att ta del av en människas syn på ett fenomen. 
Frågan är hur något är och vilken mening det har för informanten. Den enskilda personens 
upplevelser är det viktiga i denna intervjuform. I en halvstrukturerad intervju finns 
förutbestämda frågor med öppna och fasta svarsalternativ i kombination. Här ger 
informanten sin syn på det intervjuaren anser är relevant och intervjuarens förförståelse eller 
teoretiska utgångspunkter bestämmer vad som anses vara viktigt att utforska (Lantz, 2013). 
En provintervju bör genomföras för att se om frågorna är relevanta för arbetets syfte och för 
att se hur lång tid en intervju ungefär tar. Även att genomföra och transkribera en 
provintervju utvecklar förmågan att intervjua. Informanten ska ges möjlighet att dela med sig 
om hur den upplever att provintervjun har genomförts (Lantz, 2013). En provintervju 
genomfördes av båda författarna gemensamt för att testa intervjufrågorna samt intervjuarnas 
förmåga att intervjua och sätta sin förförståelse åt sidan. Informanten erbjöds av intervjuarna 
att presentera synpunkter på intervjun, dessa synpunkter togs tillvara. Fel som begicks under 
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intervjun på grund av förutfattade meningar och förförståelse beaktades och diskuterades av 
författarna. Provintervjun gav så god information och substans att det bestämdes att den 
skulle användas till analysen. Författarna beslöt att efter den genomförda provintervjun 
ändra intervjuform från en halvstrukturerad till en öppen intervju. 

Datainsamlingen till examensarbetet genomfördes genom öppna intervjuer och informanten 
fick då möjlighet att beskriva sitt sätt att uppfatta trygghet på, genom hur denne hade 
observerat patientens upplevelse av trygghet i vårdandet. Den intervjuade kunde under 
intervjun föra ett resonemang med sig själv och beskrev uppfattningar samt erfarenheter som 
denne ansåg vara relevanta i förhållande till examensarbetets syfte. Under intervjuns gång 
hade intervjuaren en fråga som hon sedan ställde följdfrågor om. Fokus låg på det som 
informanten ansåg vara betydelsefullt då syftet med arbetet var att beskriva sjuksköterskors 
uppfattningar av faktorer som kan påverka patientens upplevelse av trygghet respektive 
otrygghet i vårdandet. Genom att genomföra intervjuerna med en öppenhet fanns i åtanke att 
inte påverka informanterna med intervjuarnas förförståelse eller kommentarer. Ändringen 
från halvstrukturerad till öppen intervjuform framstod som en förbättring då det lättare 
bidrog till att det skapades en dialog och ett obehindrat samtal. Den initiala frågeställningen 
under intervjun var ”Skulle du kunna beskriva det du uppfattar påverkar patientens trygghet 
i vårdandet?”. Därefter fortsatte intervjun i samtalsform och följdfrågor ställdes vid de 
tillfällen då intervjuarna ansåg det vara relevant. Avslutningsvis upprepades examensarbetets 
syfte under samtliga intervjuer och sedan ställdes frågan ”Med examensarbetets syfte i 
åtanke, är det någonting mer du vill tillägga?”. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys är användbar för att utifrån intervjuer, observationer eller annat 
obearbetat material beskriva specifika fenomen (Graneheim & Lundman, 2008). En 
kvalitativ innehållsanalys bör vara manifest eller latent. En analys som fokuserar på det 
latenta innehållet beskriver tolkningen av den underliggande meningen i texten och framför 
det texten talar om. I motsats till den latenta lyfter en manifest innehållsanalys upp de 
uppenbara och synliga delarna av texten, dock förekommer en grad av tolkning även här 
(Graneheim & Lundman, 2004). En manifest innehållsanalys används i detta examensarbete. 
Denna analys lämpar sig bra för intervjuer för att få fram en helhet och sedan dela upp 
helheten i meningsbärande enheter, abstrahera dessa och bilda en ny helhet för att hitta 
gemensamma kategorier i texterna. Intervjuerna ska läsas igenom flera gånger för att få en 
känsla för helheten. Domäner är ett specifikt område i det som har studerats och att sätta upp 
domäner kan förenkla den vidare analysen då det skapar en grov struktur. Efter att en känsla 
för helheten har skapats ska meningsbärande enheter plockas ut ur intervjuerna, dessa 
kondenseras och abstraheras sedan. Att kondensera innebär att förkorta och samtidigt 
behålla kärnan i texten. Detta görs för att texten ska bli mer lätthanterlig. Genom att 
abstrahera lyftes texten till en högre logisk nivå. Liknande abstraktioner förs samman och 
utgör flera underkategorier som sedan bildar kategorier (Graneheim & Lundman, 2008). 

Författarna transkriberade ordagrant tre intervjuer var. Intervjuerna analyserades utifrån en 
manifest innehållsanalys av obearbetad text utifrån Graneheim och Lundman (2004; 2008). 
De sex transkriberade intervjuerna blev 39 A4sidor text. Denna text lästes igenom flera 

15  



 

gånger av båda författarna, för att få en känsla för innehållet och en helhetssyn. Till en början 
sattes domäner upp för att göra en inledande uppdelning och strukturering av texterna: Vad 
sjuksköterskor uppfattade påverkade patientens trygghet, Hur sjuksköterskan kunde bidra 
till upplevelsen, Hur och när visade sig trygghet och otrygghet hos patienten. Ur 
intervjuerna framkom 143 meningsenheter som därefter kondenserades, för att korta ned 
texten och samtidigt behålla innehållet. Därefter abstraherades de kondenserade 
meningsenheterna (se exempel i tabell 2) och utifrån likheter och skillnader skapades fjorton 
underkategorier och fyra kategorier: Sjuksköterskornas förhållningssätt, Information, 
Opåverkbara faktorer, Fysisk och social miljö. Utifrån kategorier belystes det 
sjuksköterskorna under intervjuerna ansåg vara viktigt i relation till patientens upplevelse av 
trygghet. 

 

 

 

 

Tabell 2. Exempel ur analys. 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Abstraktion  Underkategor
i 

Kategori 

”… där var ju de 
väldigt sjuka 
när de kom in 
och då kände de 
sig säkert inte 
trygga, precis 
när de kommer 
dit.” (SSK6) 

Precis när väldigt 
sjuka patienter 
kommer till 
avdelningen kände 
de sig otrygga. 

Otrygghet vid 
inkomst till 
avdelningen 

Sjukdom och 
förändring 

Opåverkbara 
faktorer 

”I väntan på 
operation… 
tycker jag 
många känner 
sig otrygga, 
många är 
nervösa och 
oroliga …” 
(SSK1) 

Många känner sig 
otrygga i väntan på 
operation, de är 
nervösa och 
oroliga. 

Otrygghet inför 
operation 

Väntan  Opåverkbara 
faktorer 

4.3 Etiskt övervägande 
Det etiska övervägandet utgick från fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
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om att undersökningsdeltagarna informeras om deras uppgift i studien och vad som gäller 
vid deltagandet. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan och möjlighet att avbryta deltagandet utan att negativa 
konsekvenser föreligger för honom eller henne. Konfidentialitetskravet handlar om att 
uppgifterna till personerna som medverkar i arbetet förvaras så att obehöriga inte kan nå 
dem. Nyttjandekravet handlar om att insamlade data om enskilda personer endast får 
användas i forskningssyften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet när som helst, utan att behöva motivera en 
anledning. Sjuksköterskorna fick information i förhand via brev samt via telefon. Samtycke 
till att medverka inhämtades från sjuksköterskorna, genom att de skrev under en 
samtyckesblankett, innan intervju påbörjades (se bilaga 3). Information om att informanten 
när som helst kunde avbryta medverkandet gavs. Ett kontrakt med deltagarna skrevs där 
förbindelse till tystnadsplikt skedde angående etiskt känsliga uppgifter om honom eller 
henne (Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter om identifierbara personer antecknades, 
lagrades och avrapporterades så att människor utifrån inte kunde förstå vem det handlade 
om, i enlighet med Offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Den insamlade 
informationen delades inte för kommersiellt bruk eller andra ovetenskapliga ändamål. Innan 
examensarbetet publicerades hade undersökningsdeltagarna möjlighet att ta del av 
eventuella etiskt känsliga avsnitt och eventuella omtvistade tolkningar (Vetenskapsrådet, 
2002). 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från analysen av intervjuerna. Det framkom fyra kategorier som 
ansågs vara den röda tråden genom analysen och varje kategori hade två till fem 
underkategorier som byggde upp kategorin. Analysen skedde med tyglad förförståelse, med 
examensarbetets syfte i åtanke samt med öppenhet och följsamhet till vad texten visade. 
Analysen styrks med utvalda citat från de intervjuade sjuksköterskorna. En sammanställning 
av resultatet presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Resultatmatris. 

Underkategori  Kategori 

Att bemöta   
 
 
Sjuksköterskornas förhållningssätt 

Att vara trygg och prestigelös 

Att vara lyhörd 

Att ta sig tid 

Att låta patienten bestämma 
 

Att förvissa sig om att patienten förstår 
informationen 

 
 
Information Att förklara stegvis 
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Att följa upp 
 

Sjukdom och förändring   
 
”Opåverkbara” faktorer 

Väntan 

Anhöriga 

Media 
 

Omgivningen på vårdavdelningen   
Fysisk och social miljö Vårdpersonalens* närvaro 

 

*Med vårdpersonal menade sjuksköterskorna undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner 

som var involverade i vårdandet med patienten. 

5.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt 

Det framkom under analysen att sjuksköterskornas professionella förhållningssätt påverkade 
sjuksköterskors uppfattning om patientens upplevelse av trygghet i vårdandet. 
Sjuksköterskornas professionella förhållningssätt bestod av att ha ett bra bemötande samt ta 
sig tid för patienten och på så sätt förmedla en trygghet i vårdandet. Även patientens 
självbestämmande ansågs vara relevant för patientens upplevelse av trygghet. 

5.1.1 Att bemöta 

Analysen visade att bemötandet samt relationen mellan sjuksköterskorna och patienten 
påverkade sjuksköterskornas syn på patientens upplevelse av trygghet. Ett bra bemötande 
bestod av att vara trevlig mot patienten och behandla denne med respekt i mötet. 

… om jag har bra bemötande, då kan ju jag få patienten att känna sig trygg även om jag kanske 

inte är… vet vad jag håller på med så att säga. Det är samma med läkare också, ett bemötande 
skapar ju på nåt sätt en trygghet som gör att man automatiskt tror att den är väldigt bra på sin 
profession, den personen. Så det är jätteviktigt. Är man otrevligt, så kan man vara värdens 
bästa på sitt arbete men man förmedlar ingen trygghet (SSK1). 

Ur analysen framkom det att det enligt sjuksköterskornas uppfattningar var relevant att 
sjuksköterskorna skapade en trygg relation redan från början genom bemötandet, till 
exempel genom att presentera sig vid starten av sitt arbetspass. Sjuksköterskorna uppfattade 
att patienten kände sig tryggare då och inte ifrågasatte deras arbete lika mycket under 
arbetspassets gång. Om patienten upplevde trygghet med sjuksköterskorna från början så 
litade patienten på att de gjorde ett bra jobb. Ett respektfullt och vänligt förhållningssätt 
främjade patientens upplevelse av trygghet i vårdandet, ett exempel på vad detta kunde 
innebära presenteras i citatet nedan: 
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Att man välkomnar de hit och talar om vart saker och ting finns, bara såna enkla saker, till att 

man behandlar de respektfullt när man gör saker… från att hjälpa de med hygienen på 
morgonen, tar blodprover eller man ska hjälpa de med maten eller vad det än är. Att man gör 
det med respekt och vänlighet … (SSK2). 

Det framkom ur analysen att sjuksköterskorna borde prata direkt till patienten, att de 
verkligen gick fram och tog i, berörde, patienten och sa hej var viktigt för skapandet av 
trygghet. Att de såg och fokuserade på patienten, även om det fanns störande moment eller 
apparatur runt omkring eller om patienten var sövd, uppfattades av sjuksköterskorna som 
viktigt i vårdandet. De uppfattade även att det ibland kunde räcka med att sjuksköterskorna 
kom in och pratade med eller tittade till patienten, för att patienten skulle känna sig 
bekräftad och uppleva en tryggare situation. Resultatet visade att om sjuksköterskorna hade 
patientsäkerheten i åtanke kunde det främja upplevelsen av trygghet hos patienten, det 
kunde göras genom att till exempel fråga om idband, patientens identitet, flera gånger extra. 
Det gjorde, enligt sjuksköterskorna, att patienten upplevde att de brydde sig. Det behövdes 
enligt sjuksköterskorna inte mycket mer än att som patienten bli sedd för att hen skulle 
uppleva trygghet i vårdandet. Ett exempel presenteras i citatet nedan. 

… man kan ju inte allting det här, utan då få man väl säga som det är ”det här ska jag ta reda på 

och ska ge dig svar sen”. Så att man inte låtsas… liksom för att man inte vill erkänna att det här 
behärskar inte jag riktigt. Utan… tala om det då, att jag ska kolla upp (SSK6). 

Ur analysen framkom det även att sjuksköterskorna inte borde prata kränkande om patienten 
i vårdandet och att hen bör vara ärlig i bemötandet med patienten. Ärligheten kunde skapas 
genom att sjuksköterskorna var tydliga med att de inte behärskade alla moment i vårdandet. 

5.1.2 Att vara trygg och prestigelös 

Resultatet visade att sjuksköterskorna uppfattade att de borde ha en professionell hållning i 
relation till patienten och inte blanda in för mycket av sina egna känslor. De kunde försöka 
att inte visa för patienten om de var upprörda eller om det var mycket att göra. Upprörda 
känslor upplevde sjuksköterskorna att de till exempel kunde visa i fikarummet istället för i 
korridorerna, i syfte att undvika att patienten skulle se dem upprörda. Sjuksköterskorna 
uppfattade att patienten kunde läsa av deras kroppsspråk. Detta kunde uttryckas på det sätt 
som presenteras i citatet nedan: 

För en patient märker direkt i atmosfären… om du är stressad gör det att den också blir orolig, 

och så vidare. Det smittar av sig, alltså det går att läsa direkt i kroppsspråket. De kan läsa av 
oss, precis som att vi kan läsa av dem i kroppsspråket också (SSK3). 

Resultatet påvisade också som att sjuksköterskorna skulle kunna ta reda på det de inte visste 
och återkomma till patienten med information, de skulle kunna släppa på sin prestige. 
Patienten uppfattades av sjuksköterskorna som tryggare om sjuksköterskorna kunde släppa 
på sin prestige och ta in en kollega som vid behov hjälpte till att utföra moment. Nedan 
presenteras ett citat: 
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Eller lika så om man ska sticka en patient och man klarar inte det här och nu har jag stuckit 

trefyra gånger, då kanske man få släppa sin prestige… att den här gången kan inte jag, det är 
bättre att ta in en kollega som hjälper mig. Så att de känner sig trygga att man kan göra det… 
och det är också viktigt för att de ska känna sig trygga, inte jag måste... till vilken pris som 
helst… känna mig… att det här ska jag klara själv. Då tror jag att de känner sig tryggare (SSK6). 

Analysen visade att det i den professionella rollen ingick att kunna vara trygg i sig själv och i 
rollen som sjuksköterska. Detta förmedlade enligt sjuksköterskornas uppfattningar en 
trygghet till patienten. Sjuksköterskorna uppfattade att det var viktigt att de kände sig själva 
och att de försökte utbilda sig för att vara trygga med det de gjorde i sitt arbete. De behövde 
känna sig säkra på det de förmedlade och på så sätt kunde de skapa en trygg miljö för 
patienten. ”Ju mer man känner sig själv, ju tryggare blir man ju och ju mer kan man ju 
förmedla trygghet till patienten också och sina medarbetare som gör att det blir tryggt den 
vägen också” (SSK2). Sjuksköterskorna uppfattade att patienten automatiskt trodde att de 
var bra på sitt arbete om de var trygga i sig själva.  

Det bästa är att även om du är stressad som sjuksköterska när du jobbar… det får du lämna 

utanför. När du kliver in i rummet, då är det lugnt. Även om du har sprungit och jobbat i 
medicinrummet eller sprungit på avdelningen, eller skrivit utav bara attan på datorn så det 
lämnar man och så går man in och så är det alltid lugnt när man går in (SSK3). 

Det framkom ur analysen att sjuksköterskorna uppfattade att deras lugn påverkade 
patientens upplevelse av trygghet, det var relevant att de var lugna och trygga i sig själva för 
att kunna förmedla ett lugn och en trygghet till patienten. 

5.1.3 Att vara lyhörd 

Sjuksköterskorna kunde ibland märka att patienten hade ont eller mådde illa utan att tala om 
det, i dessa situationer uppfattade de att det behövdes en ”ny strategi” för att kunna skapa en 
trygghet för patienten. Det kunde vara att fråga lite extra och att gå in extra gånger till 
patientens sal, att på så sätt vara observant på olika tecken som tydde på otrygghet hos 
patienten. Sjuksköterskorna uppfattade att de fick ”känna av” patienten och anpassa sig efter 
dennes behov, det fanns ingen mall för hur sjuksköterskorna skulle vara och det var mycket 
att läsa av patienterna. Ett citat kan stärka detta: 

Och försöka känna av också, vad det är för nån patient man har framför sig, en del klarar ju 
mera information och andra mindre eller andra vill skoja och andra vill ha mera sakligt 
information eller… Så man får ju känna av hela tiden … (SSK2). 

Analysen pekade också på att sjuksköterskorna uppfattade att de borde vara lyhörda både för 
vad patienten sa och vad arbetskamrater beskrev att de kände av hos patienten, deras 
hållning kunde präglas av en öppenhet. Även om varken undersköterskan eller patienten 
kanske hade den medicinska kunskapen som sjuksköterskorna hade, så kunde de känna av 
att det var någonting som inte stämde i patientens upplevelser. ”Man kanske kan sätta sig in i 
deras situation … så att de ska känna sig trygga. … hur skulle jag känna mig om jag var i den 
här situationen” (SSK6). Resultatet visade att sjuksköterskorna uppfattade att en lyhördhet 
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hos dem kunde skapa en trygghet för patienten. Det kunde också underlätta för 
sjuksköterskorna i skapandet av en trygg miljö om de hade en förmåga att sätta sig in i 
patientens situation. 

5.1.4 Att ta sig tid 

Resultatet klargjorde att sjuksköterskorna uppfattade att det var viktigt för dem i skapandet 
av en trygghet att ha tid för patienten samt att förmedla att tiden fanns för den enskilda 
patienten. Enligt sjuksköterskornas uppfattningar behövde patienten märka att de var 
intresserade av patienten. Det behövde finnas tid för att lyssna till vad patienten sa, vad hen 
önskade, funderade och tänkte på. Det framkom dock att sjuksköterskorna uppfattade att det 
inte behövdes mer tid för att visa att de hade tid för patienten, ett exempel presenteras i 
citatet nedan: 

Det betyder också mycket för trygghet att ”ja, han hade tid att sätta sig här med mig och jag är 
viktig”. Än den här tidspressen som man hela tiden bara… lika väl som jag står bredvid sängen 
och säger det, så kan jag sätta mig ner och då visar jag patienten att ”nu har du min tid” 
(SSK4). 

Det var viktigt att sjuksköterskorna visade att de tog sig tiden att skapa en relation till 
patienten, genom att till exempel vara hos patienten en stund. Att bara ta en pall eller stol och 
sätta sig bredvid patientens säng uppfattade sjuksköterskorna ingav ett lugn och en trygghet. 
Enligt sjuksköterskorna behövde patienten känna att de fanns för hen, patienten behövde 
känna sig sedd i vårdandet. Ur analysen framkom det sjuksköterskorna uppfattade att 
patienten kunde upplevas trygg när sjuksköterskorna pysslade om hen och gjorde små extra 
saker för hen, som att kamma håret eller snygga till i sängen och ge ett extratäcke. Det 
beskrevs som att göra ”det lilla extra” för patienten i vårdandet och sjuksköterskorna 
uppfattade att patienten behövde det även då hen klarade av sysslorna själv. 

Och att även om patienten kanske är… pigg och klarar att gå upp själv, så tror jag att många 

har ett… lite behov av att bli ompysslade, för att känna sig sedda. Allt från att man hjälper de 
att hämta ett glas vatten och nåt o dricka, istället för att … att be de att göra det själv, även om 
de klarar av det. Det fokuseras ju jätte mycket på att patienterna ska vara… använda… alltså att 
de ska vara så aktiva som möjligt. Men samtidigt så… tycker jag att patienter känner sig trygga 
när man på nåt sätt finns där och kan hjälpa de med lite små saker (SSK1). 

Att sjuksköterskorna var närvarande hos patienten och pysslade om hen bidrog, enligt 
sjuksköterskornas uppfattningar, till att patienten kände sig omhändertagen och trygg i 
vårdandet. Att vara närvarande hos patienten uppfattade sjuksköterskorna som att rent 
fysiskt vara i patientens närhet samt att finnas till hands när patienten behövde, att finnas 
tillgänglig för patienten i vårdandet. 

5.1.5 Att låta patienten bestämma 

Analysen visade att sjuksköterskorna uppfattade att patienten upplevde en trygghet om hen 
kunde påverka vårdandet, att inget beslut fattades utan att hen var involverad och fick vara 
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med i beslutsfattanden. Det framkom att sjuksköterskorna uppfattade att de kunde lugna 
patienten genom att ta ett steg tillbaka och prata lugnt under stressade situationer. Det var 
enligt sjuksköterskornas uppfattningar viktigt att utföra vårdande moment i patientens takt 
och att låta patienten styra tempot. De uppfattade att de inte kunde skynda på något som inte 
patienten var med på. De uppfattade även att de också kunde lugna patienten genom att ge 
hen kontroll över vårdandet genom att låta dem vara med och ta beslut kring förändringar 
som gällde dem. På detta sätt uppfattade sjuksköterskorna att de kunde skapa en delaktighet 
hos patienten. 

… för att se om det är någonting som du kan förändra på och sen är det ju ditt val. Så man 

försöker ju lugna dem genom att säga att det här är ingenting som jag säger att du måste 
förändra … det är upp till dig (SSK6). 

Sjuksköterskorna uppfattade att patienten upplevde en trygghet vid möjlighet att vara 
delaktig i sitt eget vårdande. Att patienten upplevde en möjlighet att delta i sitt vårdande 
påverkade enligt sjuksköterskorna patientens upplevelse av trygghet. Delaktigheten kunde 
enligt sjuksköterskornas uppfattningar handla om att patienten till exempel fick ha kontroll 
över sin egen vätskelista eller fick vara med och bestämma när blodprover skulle tas under 
dagen. 

Men då får man låta de, de får ha lite kontroll över det de får bestämma det där, för att det är 

det ända de kan ha koll på för de kan inte göra nånting åt att de har drabbats av cancer. Då kan 
man försöka få patienten att bli delaktig i sin vård […] (SSK4). 

Analysen visade att sjuksköterskorna kunde märka att patienten var otrygg på ett överdrivet 
kontrollbehov. Sjuksköterskorna uppfattade att en förlust av kontroll skapade en otrygghet 
för patienten och för att återskapa en upplevelse av trygghet kunde sjuksköterskorna göra 
patienten delaktig i vårdandet och låta hen få vara med och bestämma kring beslut som 
fattades. Förlorad kontroll behövde enligt sjuksköterskornas uppfattningar inte bara bero på 
sjukdomen, det kunde också bero på inkontinens eller att patienten inte själv fick bestämma 
när hen skulle äta. 

Jag tror att de är mest otrygga när de upplever att de inte har kontroll, att man inte har 

kontroll över sin tillvaro… en så enkel sak som att emm… att man ska gå till matsalen … 
personal tycker att nu är det dags att gå och så inte riktigt patient med på det, för att de… 
kanske låg och halvsov […] Så det kan nog vara från den lilla till den stora om känner att man 
inte har kontroll (SSK2). 

Det framkom också ur analysen att sjuksköterskorna uppfattade att patientens medverkan i 
vårdandet kunde bidra till en upplevelse av otrygghet då patienten själv kunde diagnostisera 
sig genom att söka efter symptom på Google. Patienterna kunde enligt sjuksköterskornas 
uppfattningar hitta information kring diagnos, symptom, biverkningar, behandlingar och 
mediciner, vilket inte var möjligt för ett tiotal år sedan. Patienten söker idag, enligt 
sjuksköterskor, egen information i större utsträckning. Sjuksköterskorna uppfattade att det 
kunde bidra till en upplevelse av otrygghet hos patienten, för att patienten kunde söka 
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information om sjukdomar och då kunde få för sig olika saker om sjukdomar patienten 
eventuellt kunde lida av. 

5.2 Information 

Det framkom ur resultatet att sjuksköterskorna uppfattade att mängden information, sättet 
sjuksköterskor gav information på och när den gavs påverkade patientens upplevelse av 
trygghet respektive otrygghet i vårdandet. Sjuksköterskorna kunde ge informationen stegvis, 
tydligt förklara samt försäkra sig om att patienten förstod den givna informationen – detta 
kunde bidra till en upplevelse av trygghet för patienten. 

5.2.1 Att förvissa sig om att patienten förstår informationen 

Analysen visade att sjuksköterskorna uppfattade att när patienten inte visste vad som skulle 
hända under vårdtiden fanns många frågor och patienten ville att sjuksköterskorna var hos 
dem, vilket var tecken på otrygghet. Informationen patienten fick och hur informationen gavs 
påverkade enligt sjuksköterskornas uppfattningar patientens upplevelse av trygghet 
respektive otrygghet. Sjuksköterskorna borde informera om vad de gjorde, varje gång. Att 
veta och vara införstådd med vad som skulle hända i vårdandet uppfattade sjuksköterskorna 
gjorde patienten tryggare. Om hen visste varför en undersökning eller medicinering 
genomfördes, då upplevdes hen av sjuksköterskorna som tryggare i vårdandet. Förberedelser 
gjorde, enligt sjuksköterskorna, att patienten blev lugnare och tryggare. 

Som jag upplever patienter… när jag upplever att en patient är trygg, det är när de känner sig 

informerade och förstår vad som händer. Eller de kanske inte förstår allt som händer men de 
vet att vi, vårdpersonalen, finns där för deras skull. Att vi tittar till dem ofta, att vi svarar på 
frågar, att vi informerar och berättar vad som händer (SSK5). 

Analysen påvisade att sjuksköterskorna uppfattade att det var en trygghet i sig att patienten 
visste vad hen fick göra när hen kom hem ifrån vårdavdelningen. Om patienten till exempel 
inte visste om hen fick duscha vid hemkomst så uppfattade sjuksköterskorna att det 
upplevdes otryggt av patienten. Samtidigt som information bidrog till en trygghet var det 
viktigt att ta hänsyn till hur mycket information patienten klarade av att få på en och samma 
gång, sjuksköterskorna borde enligt deras egna uppfattningar varken ge för mycket eller för 
lite information vid ett och samma tillfälle. Dock framkom det att det aldrig var fel att 
informera många gånger, sjuksköterskorna uppfattade att patienten inte alltid kom ihåg allt 
första gången. Sjuksköterskorna kunde upprepa sig, ge skriftlig information samt be en 
närstående att hjälpa patienten att komma ihåg given information.  

Informera, informera, informera. […] Och så förstå att de kanske inte ”hör” allting första 

gången, man får upprepa det, kanske skriftlig information också för att det kan bli för mycket 
på en gång. Och kanske ha nån anhörig med som också hjälper till och komma ihåg vad som 
sas. Så det är nog det viktigaste vi kan göra, att informera.” (SSK6) 
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Sjuksköterskorna uppfattade att de också kunde försäkra sig om att patienten var med och 
hade förstått given information genom att fråga patienten. De kunde söka bekräftelse hos 
patienten genom att ställa frågor om hen till exempel saknade något i strävan mot 
upplevelsen av trygghet när hen utsattes för en undersökning eller behandling. I analysen 
framkom det att sjuksköterskorna uppfattade att de borde förutsätta att patienten inte hade 
en aning om hur det fungerade på avdelningen, de borde vara övertydliga i givandet av 
information. Analysen presenterade också att sjuksköterskorna uppfattade att de borde vara 
tydliga i sin kommunikation för att främja patientens upplevelse av trygghet. Det var relevant 
att vara tydlig med till exempel tider och säga en exakt tid för saker som skulle ske i 
vårdandet, sjuksköterskorna uppfattade att det ingav en trygghet hos patienten. Det framkom 
också att det var viktigt att sjuksköterskorna var tydliga med att patienten skulle säga till om 
något inte stämde. Analysen betonade även vikten av att sjuksköterskorna inte pratade till 
patienten i diffusa, medicinska termer. Det som läkare hade sagt kunde enligt 
sjuksköterskornas uppfattningar upprepas av dem på ett mer lättförståeligt språk. 
Sjuksköterskorna uppfattade att när de förklarade på ett lättare språk förenklade de för 
patienten att förstå vad som menades och det skapade enligt analysen en upplevelse av 
trygghet hos patienten. Om patienten fick information i diffusa termer så undrade hen vad 
saker betydde, en förvirring och oro kunde enligt sjuksköterskorna då skapas. 

5.2.2 Att förklara stegvis 

I vårdandet uppstod det nya situationer för patienten, situationer som denne inte var van vid. 
Sjuksköterskorna uppfattade att patienten hade en kontrollförlust i sin sjukdom och en 
upplevelse av trygghet kunde skapas genom information och kommunikation. Dessutom 
framkom det ur analysen att det var viktigt att sjuksköterskorna varje gång presenterade sig 
innan de talade om vad de skulle göra i vårdande situationer. 

… om du ska hjälpa en patient till exempel så kommer man in och bara påbörjar saker utan att 

tala om vad du gör. Då blir de inte speciellt trygga och det är inte bra bemötande för dem 
heller. Det gäller att man går in och presenterar sig och talar om att här kommer jag med dina 
morgonmediciner kanske… att man verkligen talar om vem man är och vad man gör där och … 
Oavsett om det är en dement person eller om det är en helt klar person eller, så att hela tiden 
berättar vad man gör som att de är med (SSK2). 

Analysen pekade på att sjuksköterskorna uppfattade att patienten inte kände sig välkommen 
på vårdavdelningen om sjuksköterskorna inte presenterade sig, vilket kunde bidra till en 
upplevelse av otrygghet hos patienten. Sjuksköterskorna uppfattade att patienten önskade 
information snabbt, det kunde som tidigare nämnt upplevas som en otrygghet för patienten 
att inte veta vad som skulle hända eller vad som hade hänt. Stegvis given information 
skapade större förståelse och gav patienten något att förhålla sig till. Sjuksköterskorna 
uppfattade att patientens upplevelse av trygghet därigenom främjades, av sjuksköterskorna. 
Det var viktigt att patienten fick informationen stegvis så att hen hann bearbeta den. Det gick 
inte att ge all information på en gång, patienten hade svårt att till sig allt på direkten. 
Patienten fick ofta information redan innan hen kom till avdelningen. Inför till exempel en 
operation fick patienten träffa en anestesiläkare för en anestesibedömning samt en 
sjuksköterska. När patienten kom till avdelningen så hade hen redan fått mycket information 
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och broschyrer. Trots det så fick patienten ännu mer information, sjuksköterskorna gav det 
för att främja patientens upplevelse av trygghet.  

Sjuksköterskorna uppfattade att det som var självklart för dem inte alltid var självklart för 
patienten. ”[...] alltså, det är så mycket som de inte vet. Men som jag vet… och att man hela 
tiden bara liksom informerar och följer upp och förklarar. För det är så självklart för oss som 
jobbar här” (SSK5). Om en patient till exempel opererades akut och inte hann få så mycket 
information innan ingreppet så upplevdes patienten, av sjuksköterskorna, som otrygg. Om 
någonting i behandlingen avvek från det normala så fick sjuksköterskorna förklara vad det 
berodde på, på så sätt trodde sjuksköterskorna att de kunde få patienten att uppleva en 
trygghet. Sjuksköterskorna uppfattade att det skapade en trygghet att patienten till exempel 
visste att det var någonting som inte var farligt. Analysen visade att om patienten upplevde 
en oro inför till exempel en operation kunde hen få möjlighet till att få en förklaring och 
information genom enskilda samtal med en läkare. Att patienten hade möjlighet till samtal 
med en huvudansvarig läkare framställdes ur analysen som en viktig bidragande faktor till 
patientens upplevelse av trygghet. Efter till exempel en operation kunde patienten enligt 
sjuksköterskornas uppfattningar uppleva en otrygghet på grund av alla frågor som dök upp. 

… man går igenom vad man har gjort för operation, man går igenom om de har resorberbara 

stygn eller om det är stygn som ska tas bort. Man går igenom och tittar hur det ser ut. Man går 
igenom återbesöken, och när. Man går igenom vad som gäller vid duschning. Och då känner de 
sig oftast väldigt trygga, för det är oftast dessa frågor som dyker upp efter operationen (SSK3). 

Analysen påvisade vidare att patienten ibland fick träffa de olika professioner som hade varit 
involverade i hens vård innan hemgång, vilket sjuksköterskorna uppfattade bidrog till 
patientens upplevelse av trygghet. När patienten skulle hem fick hen broschyrer med sig, om 
vad hen skulle vara uppmärksam på och vilka komplikationer som kunde uppstå. Patienten 
blev informerad om hur närmsta framtiden skulle se ut, både i skriftlig och i muntlig form. 

5.2.3 Att följa upp 

Ur resultatet framkom vikten av att följa upp patienten efter vårdtiden och göra hen 
medveten om uppföljningen, det skapade enligt sjuksköterskornas uppfattningar en 
upplevelse av trygghet för patienten. Patienten informerades om att hen kunde ringa till 
vårdavdelningen dygnet runt vid de vårdenheter där detta var möjligt. Sjuksköterskorna 
uppfattade att det bidrog till en trygghet för patienten att hen kunde vända sig till dem som 
hen hade blivit vårdad av. 

Och sen kontaktsjuksköterskan går ju mellan 8 och 17, måndag till fredag, men de har alltid en 

möjlighet att ringa direkt till avdelningen om de får problem och här är ju vi liksom dygnet 
runt, det tror jag skapar en trygghet att ”yes, det finns nån som jag kan nå”, alltså till om med 
mitt i natten om det är nånting (SSK4).  

Analysen visade även att sjuksköterskorna uppfattade att tryggheten för patienterna hade 
blivit bättre den senaste tiden eftersom patienten hade någon att ringa vid frågor eller 
funderingar kring vården. 
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5.3 Opåverkbara faktorer 

Det framkom även ur analysen att sjuksköterskorna uppfattade att det fanns faktorer, som de 
inte direkt kunde påverka, som påverkade patientens upplevelse av otrygghet i vårdandet; 
såsom sjukdom, förändringar i livet, väntan, behandlingar, undersökningar och fastställande 
av en eller flera diagnoser. Sjuksköterskorna uppfattade att de genom sitt vårdande ändå 
kunde påverka patientens upplevelse av trygghet. De uppfattade också att närstående kunde 
göra patienten orolig och otrygg, om de närstående själva var otrygga. 

5.3.1 Sjukdom och förändring 

Sjuksköterskorna uppfattade att patienten alltid var i behov av trygghet och själva sjukdomen 
påverkade upplevelsen av otrygghet. Även inkomsten till en vårdenhet påverkade upplevelsen 
av otryggheten. ”Är man patient så är man sjuk och då har man behov av trygghet … jag har 
aldrig träffat en patient som inte har… ett trygghetsbehov” (SSK1). Analysen visade att 
sjuksköterskorna uppfattade att om patienten fick veta saker som skulle förändras i hens liv 
bidrog det till en upplevelse av otrygghet. Patienten kunde bli osäker och rädd eftersom det 
var saker som förändrade hen som människa. Sjuksköterskorna uppfattade att patienten 
trodde på att sjuksköterskorna kunde utföra omvårdnaden och var trygg med det, till skillnad 
från när patienten skulle behöva förändra någonting själva. Sjuksköterskorna uppfattade att 
när patienten kände tillit till dem så bidrog det till en upplevelse av trygghet för patienten. 

… när de har fått en diagnos … de känner sig osäkra och lite rädda: ”aha, vad kommer det här 

innebära för mig”. […] kommer de dit för en såromläggning eller injektion eller så, då är de ju 
ganska trygga i sig själva. Det litar på att det gör vi, om det är nånting som innebär att de 
måste förändra nånting själv, då kan jag känna den där oroskänslan (SSK6). 

Analysen påvisade också att sjuksköterskorna uppfattade att patienten oroade sig för 
förändringar och upplevde en otrygghet i och med att de hade en sjukdom. För 
sjuksköterskorna var det svårt att påverka att patienten hade en sjukdom och behövde 
genomgå förändringar i livet, de uppfattade att de ändå kunde bidra till en upplevelse av 
trygghet för patienten. 

5.3.2 Väntan 

Analysen upplyste om att sjuksköterskorna uppfattade att patienten upplevdes som nervös, 
orolig och otrygg i väntan på en diagnos, operation eller behandling. Uttryck framkom som 
att patienten generellt sätt var orolig över vilken diagnos de skulle få och vad som skulle 
hända i behandlingen av deras sjukdom, särskilt om de kom in till avdelningen akut. 
Patienten uppfattades av sjuksköterskorna också som otrygg i situationer där hen trodde att 
en operation eller annan behandling inte skulle bli av. 

Och de patienterna kan naturligtvis känna en oro och otrygg, för att de få inte svar, sån PAD 

svar, först efter aa, det kan gå femsex veckar innan de får svar på det. Och det är naturligtvis 
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en otrygghet att inte veta, var det har en farlig cancer eller var det en som går att göra nånting 
åt eller ”har jag metastaser?” (SSK4). 

Enligt sjuksköterskornas uppfattningar kunde en upplevelse av otrygghet hos patienten 
uppstå i väntan på en diagnos. Särskilt i situationer där patienten förväntade sig en allvarlig 
diagnos. 

5.3.3 Anhöriga 

Analysen upplyste att sjuksköterskorna uppfattade att närstående spelade en stor roll för 
patientens upplevelse av otrygghet i vårdandet.  

… jag tror att anhöriga spelar jättestor roll faktiskt. Ibland så känns det att anhöriga gör mer… 

som är väldigt otrygga med vården som ringer hela tiden och har synpunkter på allting. Jag 
tycker nästan att de kan skapa stor otrygghet hos patienten. För de kommer med en… det kan 
vara en patient som känner sig trygg som har anhöriga som har synpunkter på vården eller 
själv känner sig otrygga, de förmedlar sin otrygghet över till patienten, tycker jag (SSK1). 

När närstående var otrygga och till exempel hade synpunkter på vårdandet eller ringde hela 
tiden, kunde de enligt sjuksköterskornas uppfattningar förmedla sin otrygghet till patienten.  

5.3.4 Media 

Även media hade enligt sjuksköterskornas uppfattningar ett inflytande på patientens 
upplevelse av trygghet. Analysen visade att sjuksköterskorna uppfattade att patienten kunde 
uppleva en otrygghet när media larmade om vad som hände i vården.  

… media idag tror jag också skapar jättestor otrygghet hos patienterna. För att man larmar om 

personalbrist och brister i vården och det… då tror jag istället att… aa patienterna kräver mer, 
för att de blir mer otrygga […] Patienterna vågar inte gå hem eller skriva sig ut… aa de blir 
rädda (SSK1). 

Det framkom att när media beskrev hur vården såg ut blev patientens upplevelse av otrygghet 
drabbad. Sjuksköterskorna uppfattade att patienten krävde mer av dem när media larmade 
om personalbrist, vilket de uppfattade skapade en ond cirkel. 

5.4 Fysisk och social miljö 

Sjuksköterskorna uppfattade att miljön påverkade patientens upplevelse av trygghet 
respektive otrygghet i vårdandet. Vistelsen på vårdavdelningen kunde bidra till en otrygghet 
då patienten inte var i sin trygga hemmiljö och sjuksköterskorna uppfattade att 
vårdpersonalens närvaro kunde bidra till en upplevelse av trygghet i vårdandet. Med 
vårdpersonal menade sjuksköterskorna undersköterskor, vårdbiträden och andra 
professioner som var involverade i vårdandet med patienten. 
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5.4.1 Omgivningen på vårdavdelningen 

Resultatet visade att sjuksköterskor uppfattade att den fysiska miljön på vårdavdelningen var 
en faktor som påverkade patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet. Patienten 
var inte i sin trygga hemmiljö, sjuksköterskorna uppfattade att patientens hem var hens revir 
och där var hen oftast tryggare. Patienten visste inte vad som skulle hända i den främmande 
miljön, hen kunde hamna i en fyrsal med personer hen inte kände och kunde då ha svårt för 
att vara sig själv. Analysen framställde att sjuksköterskorna uppfattade att patienten kunde 
bli störd av andra, till exempel om en annan patient sprang på toaletten mitt i natten eller 
snarkade högt. Då kunde personalen skapa ett enskilt rum åt patienten, sjuksköterskorna 
uppfattade att det kunde bidra till en tryggare miljö för den enskilde patienten. Dock 
framkom det att inte alla avdelningar hade sängar till alla och patienten fick då vänta på att 
bli tilldelad en vårdplats, vilket enligt sjuksköterskornas uppfattningar direkt kunde bidra till 
upplevelsen av otrygghet. 

… jag tror att det har lite med lokalerna att göra, det låter kanske som en dum grej men… där 

jag jobbar nu, här tycker jag det känns lite slitet och lite trångt och lite smutsigt och lite… Och 
nu med alla infektioner som finns som med aa… de här blandade salarna, jag skulle känna mig 
lite otrygg i alla fall om jag var patient och ligga här med delat rum, med golvet inte tillräckligt 
rent och nån annat har varit på toaletten innan mig och det ser inte så fräscht ut (SSK1). 

Analysen påvisade även att sjuksköterskorna uppfattade att patienten upplevde att 
stämningen satt i väggarna på avdelningen. Bra stämning på vårdavdelning, en glad och 
positiv personal samt en väl fungerande avdelning bidrog till en upplevelse av trygghet för 
patienten, uppfattade sjuksköterskorna. 

Och sen också att många säger att det är skönt att vara här för ”Man kan höra hur ni skrattar 

ute på avdelningen”. Att… det gör att man slappnar av mer som patient också, även om de är 
sjuka. Den stämning som finns utanför… fast de ligger i sjukhussängen (SSK3). 

Det framkom att sjuksköterskorna uppfattade att stämningen på avdelningen borde vara lugn 
för att främja patientens upplevelse av trygghet och att det var sjuksköterskornas ansvar att 
se till att det var lugnt. 

5.4.2 Vårdpersonalens närvaro 

Sjuksköterskorna uppfattade att vårdpersonalens närvaro på vårdavdelningen hade direkt 
påverkan på patientens upplevelse av trygghet i den vårdande miljön. Analysen poängterade 
att sjuksköterskorna uppfattade att en patient kunde bli tryggare av att ha en ur personalen 
närvarande hos sig. De uppfattade att patienten ibland önskade ha sjuksköterskor i närheten 
vid läkarkontakt, eftersom läkarens närvaro kunde göra patienten stressad. Samtidigt var det 
viktigt att sjuksköterskorna kunde hänvisa inte bara till sig själv vid frågor, utan även till sina 
kollegor. Det kunde enligt sjuksköterskornas uppfattningar bidra till en upplevelse av 
trygghet för patienten, då hen visste att alla ur personalen fanns där för dem på avdelningen. 
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… gå in ofta till patienten. Särskilt om de… Eftersom vi har många nyopererade och[…] 

patienter kommer in med sepsis och så där. Och det är ju inte för att vi vill störa liksom, det är 
ju för att vi vill ha koll på dem liksom. Jag vet inte… jag tror att de tycker att det är tryggt 
(SSK5). 

Antal personal kunde enligt sjuksköterskornas uppfattningar minskas kring patienten under 
vårdtiden för att bidra till en upplevelse av trygghet, då det annars kunde bli en rörig miljö. 
Sjuksköterskorna uppfattade att om det var för många eller för mycket olika personal 
påverkades patientens upplevelse av otrygghet. Analysen pekade på att sjuksköterskorna 
uppfattade att det var önskvärt att patienten hade en tilltro till personalen som fanns i hens 
närhet, det bidrog enligt sjuksköterskorna till den trygga miljön. Det framkom också att 
patienten litade på att sjuksköterskorna gjorde rätt och kunde acceptera att hen inte klarade 
av allt själv. Patienten lät någon ta över och kände sig trygg i det. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Sjuksköterskorna uppfattade att det var många faktorer som påverkade patientens upplevelse 
av trygghet respektive otrygghet i vårdandet. Resultatet presenterade sjuksköterskornas samt 
omgivningens påverkan på patientens upplevelse av trygghet. Sjuksköterskorna uppfattade 
att deras förhållningssätt, det vill säga bemötandet, lyhördhet, lugnet som de kunde inge 
samt deras tid och känsla för patienten bidrog till patientens upplevelse av trygghet. 
Sjuksköterskorna uppfattade att patienten kände sig trygg när denne fick ha kontroll över sin 
tillvaro. Sjuksköterskorna borde vara uppmärksamma på patientens behov och bemöta 
patienten med kärlek och respekt. Analysen poängterade att sjuksköterskorna uppfattade att 
en informerad patient var en trygg patient och tryggheten kunde skapas genom att ge 
informationen stegvis, att ge uppföljning och att vara tydlig i givandet av informationen. 
Både att ge information, samt hur den gavs, ansågs enligt sjuksköterskornas uppfattningar 
vara relevant för patientens upplevelse av trygghet. Utöver sjuksköterskornas direkta 
påverkan upplevde de att det fanns opåverkbara faktorer som påverkade patientens 
upplevelse av trygghet respektive otrygghet. Däribland anhöriga, media och patientens 
sjukdom eller behandling. Sjuksköterskorna uppfattade att patienten alltid var i behov av 
trygghet, i och med att hen var just patient. Sjuksköterskorna uppfattade att förändringar 
som patienten behövde genomgå i samband med sjukdom bidrog till upplevelsen av 
otrygghet. En annan väsentlig faktor som enligt sjuksköterskornas uppfattningar påverkade 
patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet var miljön: den fysiska och sociala 
miljön, vårdpersonalens närvaro samt stämningen på vårdavdelningen. Resultatet påvisade 
att sjuksköterskorna uppfattade att patienten hade behov av tillsyn från vårdpersonal, 
samtidigt som hen önskade att miljön var lugn och tyst. 
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6 DISKUSSION 

Här presenteras en diskussion kring urval, tillvägagångssättet för hur intervjuerna 
genomfördes och analyserades och kring resultatet som framkom. En diskussion presenteras 
också kring det etiska övervägandet. 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kunde 
påverka patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet i vårdandet och en 
frågeställning var: Hur kunde sjuksköterskor bidra till patientens upplevelse av trygghet? 

6.1 Metoddiskussion 

Då samtliga informanter var av kvinnligt kön har det diskuterats om det kunde ha inverkan 
på examensarbetets resultat. Författarna ansåg att det inte hade påverkat resultatet om 
sjuksköterskor från båda könen hade ingått i undersökningen. En styrka med 
datainsamlingen var att alla informanter hade minst tre års arbetserfarenhet från 
sjuksköterskeyrket, vilket kunde bidra till att de hade klinisk erfarenhet från skapande av 
trygghet i vårdande situationer. Det kvalitativa resultatet är kontextberoende och subjektivt 
(Graneheim & Lundman, 2008). Då intervjuerna skedde i enskilda rum på informanternas 
arbetsplats fanns möjlighet till att en ostörd miljö kunde skapas, vilket sågs som positivt för 
examensarbetets datainsamling och resultat. Dock blev en intervju störd av informantens 
kollega som hade frågor angående en patient på vårdavdelningen. Det kunde ha påverkat 
informantens koncentration och fokus på intervjun som pågick, vilket i sin tur kunde ha 
inverkan på examensarbetets resultat. Längden på intervjuerna varierade, vilket författarna 
tror dels berodde på hur intervjuerna genomfördes. Under de längre intervjuerna skedde ofta 
upprepningar av det som tidigare nämnts under intervjun. Delar av de längre intervjuerna låg 
bortom examensarbetets syfte. Det kunde bero på intervjuarnas förmåga att intervjua, 
snarare än på informanten. Författarna ansåg att det inte framkom mer relevant information 
ur de längre intervjuerna, än ur de kortare. 

I och med arbetets syfte var valet av öppna intervjuer för datainsamling motiverat. Styrkor 
med en kvalitativ ansats och öppna intervjuer var att informanterna under intervjuerna fick 
tala fritt kring sina uppfattningar. Det informanterna berättade att de uppfattade i 
förhållande till patientens upplevelse av trygghet lyftes fram ur analysen (Graneheim & 
Lundman, 2008). Att de öppna intervjuerna var utformade som ett samtal (Lantz, 2013) 
kunde av författarna ses som både positivt och negativt. En negativ aspekt av metoden kunde 
vara att en del av informanternas berättelser inte alltid var relaterade till syftet, utan istället 
utgjorde bakgrundsmaterial för att informanterna själva skulle skapa ett sammanhang i sina 
berättelser. Det positiva med öppna intervjuer kunde vara att informanterna fick tala fritt 
kring sina uppfattningar av trygghet i vårdandet. Det som framkom var det som 
sjuksköterskorna ansåg vara relevant. Analysen gav många sakliga och objektiva faktorer som 
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påverkade patientens upplevelse av trygghet. Såhär i efterhand kan frågan ställas om 
författarna kunde ha utformat intervjufrågorna på ett sätt som hade gett en mer djup och 
vidare inblick i sjuksköterskornas upplevelser, och där med fått mer substans till analysen. I 
en kvalitativ ansats sker en ständig pendling mellan närhet och distans till data(Graneheim & 
Lundman, 2008). Författarna till examensarbetet satte i största möjliga mån sin förförståelse 
åt sidan under intervjutillfällena och vid analysens genomförande. Det gjordes genom att 
möta texten med en öppenhet för vad som stod och bortse från tidigare uppfattningar, 
upplevelser eller åsikter i relation till texten. Samtidigt så finns det alltid ett inflytande från 
författarna och deras förförståelse påverkar i någon mån alltid resultatet. Som tidigare nämnt 
är det kvalitativa resultatet kontextberoende och subjektivt och författarna är medskapare i 
processen (Graneheim & Lundman, 2008). Författarna avsåg att genomföra en latent 
innehållsanalys. Då den underliggande meningen i texten inte framkom vid analysen 
genomfördes istället en manifest innehållsanalys. 

6.1.1 Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet inom den kvalitativa ansatsen beskriver hur trovärdigt resultatet är, 
med hjälp av begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 
2008). Att presentera citat ur intervjuerna anses som ett sätt att styrka giltigheten i arbetet. 
Ett annat sätt att visa giltighet är att tydligt beskriva tillvägagångssättet för datainsamlingen 
och analysprocessens steg. Granheim och Lundman (2008) beskriver att variationer i 
beskrivningarna av upplevelser kring det fenomenet som undersöks ökar arbetets giltighet 
och överförbarhet och författarna anser att beskrivningarna i uppfattningarna från 
sjuksköterskorna blev varierande. En tydligt beskriven analysprocess kan enligt Graneheim 
och Lundman (2008) även öka tillförlitligheten. Då arbetet genomfördes av två studenter 
fanns det möjlighet till diskussion kring olika sätt att tolka resultatet i analysprocessen. Då 
förklaringar av urval, datainsamling samt dataanalys är noggrant beskrivet ges läsarna en 
möjlighet att avgöra graden av överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2008). 

6.2 Resultatdiskussion 

Författarna såg en uppdelning av resultatet i form av det sjuksköterskorna uppfattade kunde 
göra för att främja patientens upplevelse av trygghet och andra faktorer som hade påverkan 
på upplevelsen av trygghet respektive otrygghet. Resultatet diskuteras därför utifrån två 
perspektiv: Omgivningens påverkan på upplevelsen av trygghet som beskriver de 
situationer där sjuksköterskorna uppfattade att de hade som minst möjlighet att påverka 
patientens trygghet, samt Att som sjuksköterska bidra till patientens upplevelse av trygghet 
som beskriver hur sjuksköterskorna uppfattade att de konkret kunde bidra till upplevelsen av 
trygghet. Artiklar som används i resultatdiskussionen presenteras i bilaga 2. Vidare ges 
förslag på användning i praxis och vidare forskning. 

6.2.1 Omgivningens påverkan på upplevelsen av trygghet 

Trygghet kan existera och upplevas i de tre livsrummen som beskrivs av Eriksson (1987); det 
fysiska, det psykosociala och det andliga. Enligt Segesten (1994) önskar patienterna att 
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vårdpersonal är med och skapar den fysiska miljön och detta påvisas även i resultatet. 
Resultatet visar att sjuksköterskorna uppfattar att vårdpersonalen är en faktor som bidrar till 
patientens upplevelse av trygghet. De kan bidra genom att bland annat vara fysiskt 
närvarande och genom att minska antalet personal runt patienten. Det var någonting nytt för 
författarna och de förutsåg inte att resultatet skulle visa det. Resultatet visade även att 
sjuksköterskorna uppfattade att vårdpersonalen var med och skapade stämningen som 
patienten upplevde och att sjuksköterskorna kunde skapa en lugn miljö samt bidra till en 
glad och positiv personal. Även den fysiska miljöns betydelse för tryggheten påpekades, 
sjuksköterskorna uppfattade att patienten inte var lika trygg på en vårdavdelning som i sin 
hemmiljö. Enligt Eriksson (1987) och Segesten (1994) samspelar människan i det 
psykosociala livsrummet med andra abstrakta, andra människor och samhället, i detta 
livsrum sker vårdandet och skapandet av trygghet genom medmänsklig värme och relationer. 
En studie av Burström m.fl. (2007) visade att anhöriga i patientens närhet kunde ge en 
trygghet och att det bidrog till ett stöd i svåra situationer. Detta återfanns dock inte i 
resultatet. Tvärtom visade resultatet att sjuksköterskorna uppfattade att anhöriga kunde 
förmedla en otrygghet till patienten, om de var otrygga själva. Ett antagande är att anhöriga 
skulle kunna förmedla en trygghet till patienten om de själva vore trygga med vården. Detta 
är dock något som inte framkom i resultatet. 

Tidigare forskning visade att upplevelsen av otrygghet hos patienten ofta berodde på att de 
saknade kontroll över sin sjukdom eller behandling (Flemme, 2007) och otryggheten ökade 
när patienten var extra utsatt, till exempel vid undersökningar där patienten behövde ligga 
stilla. Vidare forskning beskrev att om patienten hade någon vårdpersonal vid sin sida under 
undersökningar och behandlingar hade hen lättare för att uppleva en trygghet (Kustrimovic 
& Lundgren, 2013), vilket också kunde skildras i resultatet. Det framkom som tidigare nämnt 
att sjuksköterskorna uppfattade att personalens närvaro ibland kunde medverka till att gynna 
patientens upplevelse av trygghet. Slettebös (2007) studie visade att en möjlighet att få tag i 
en sjuksköterska när patienten behövde också var en medverkande faktor till upplevelsen av 
trygghet, vilket även visades i resultatet.  

Tidigare forskning visade att om patienten var omedveten om vad som skulle hända och 
uppgav ha brist på information löpte hen större risk att uppleva av otrygghet (Flemme, 2007; 
Burström m.fl., 2007) och Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskorna i sin profession 
borde ha god kunskap om hur de kunde ta hänsyn till patientens känsla av välbefinnande och 
upplevelse av trygghet vid undersökningar och behandlingar som genomfördes. Resultatet 
visade att sjuksköterskorna uppfattade att en avsaknad av kontroll samt förändringar på 
grund av sjukdom eller behandling var en bidragande faktor till upplevelsen av otrygghet. 
Resultatet visade även att sjuksköterskorna uppfattade att patienten kunde uppleva en 
kontrollförlust på grund av sin sjukdom och med hjälp av information kunde upplevelsen av 
trygghet återskapas. För sjuksköterskorna var det enligt resultatet svårt att påverka att 
patienten hade en sjukdom och behövde genomgå förändringar i livet, de uppfattade att de 
ändå kunde bidra till en upplevelse av trygghet för patienten genom att till exempel 
informera, bemöta och inge lugn. 
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6.2.2 Att som sjuksköterska bidra till patientens upplevelse av trygghet 

I likhet med resultatet som presenterades var det enligt sjuksköterskornas uppfattningar 
deras ansvar att från början skapa en god relation genom att ha ett gott bemötande och se 
patienten även om det fanns störande moment omkring. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna uppfattade att de borde vara uppmärksamma på patientens behov och 
bemöta patienten med kärlek och respekt. Detta påvisades också i en studie (Rathert, Brandt 
& Williams, 2011; Kustrimovic & Lundgren, 2013; Slettebö, 2008) där patienten beskrev att 
denne förväntade sig sjuksköterskornas sympati och respekt. Studien visade att patienten 
önskade ett bra bemötande från, och en öppen dialog med sjuksköterskorna (Rathert m.fl., 
2011; Kustrimovic & Lundgren, 2013; Slettebö, 2008). En annan studie påvisade att 
sjuksköterskorna behövde uppmärksamma patientens välbefinnande som en helhet för att 
patienten skulle kunna uppleva trygghet (Vaismoradi, Salsali, Turunen och Bondas, 2011). 
Resultatet pekade på att sjuksköterskorna uppfattade att de kunde ha en förmåga att känna 
av patienten och känna in patientens behov. De uppfattade att det var relevant att de kunde 
anpassa sig efter patienten, genom att vara lyhörda och ta sig tid. Sjuksköterskorna 
uppfattade att de kunde visa att de hade tid för patienten genom att sätta sig ned hos dem och 
öppna upp för att ta emot det patienten gav dem. Sjuksköterskorna uppfattade att tid inte 
alltid handlade om vad klockan var eller hur många minuter sjuksköterskorna hade att ge 
varje patient, det var snarare en fråga om att visa patienten att personalen hade tid och att 
förmedla att tiden fanns. Att sjuksköterskorna inte behövde ha tid för att förmedla att de 
hade tid för patienten var en ny upptäckt för författarna. En studie visade att sjuksköterskor 
även behövde ha förmågan att acceptera och erkänna att de kunde göra fel för att kunna 
bidra till en trygghet (Mattox, 2012). Detta återfanns även i resultatet, sjuksköterskorna 
uppfattade att patienten kände sig tryggare om de kunde släppa på sin prestige och erkänna 
att de ibland kunde behöva ta hjälp från arbetskamrater. Nelson, Harwood, Tracey och Dunn 
(2008) påpekade även att gamla föreställningar och myter om hur det skulle fungera på en 
vårdavdelning kunde vara ett hot mot patientens upplevelse av trygghet. 

Tidigare forskning påvisade att tilliten till läkarna och sjuksköterskorna samt tillit till deras 
professionella kompetens och förståelse för patienten bidrog till patientens upplevelse av 
trygghet (Burström m.fl., 2007; Rathert m.fl., 2011; Kustrimovic & Lundgren, 2013). 
Resultatet av analysen i detta arbete påvisade att sjuksköterskorna uppfattade att patientens 
upplevelse av trygghet kunde gynnas om patienten kände en tillit till sjuksköterskorna och 
upplevde att de var säkra på vad de förmedlade samt trygga i sig själva och i sin profession. 
En studie (Rathert m.fl., 2011) visade att om patienten hela tiden hade en möjlighet att fråga 
vårdpersonalen och få svar på funderingar bidrog detta till en upplevelse av trygghet till 
patienten (Rathert m.fl., 2011). Liknande fynd framkom i resultatet – sjuksköterskorna 
uppfattade att om patienten var informerad kunde detta bidra till en upplevelse av trygghet 
hos hen. Sjuksköterskorna uppfattade att de borde vara tydliga med att patienten fick fråga 
dem vad som helst och att de kunde vända sig till vem som helst ur personalstyrkan. Vidare 
uppfattade de att när patienten fick information borde sjuksköterskorna förvissa sig om att 
patienten förstod den, genom att ställa frågor, upprepa sig, ge skriftlig och muntlig 
information samt vid behov ta hjälp av närstående att minnas och förstå. Det överensstämde 
med det Socialstyrelsen (2005) och Mattox (2012) klargjorde, att sjuksköterskorna bör ha 
förmåga att försäkra sig om att patienten begriper informationen de ger samt värna om 
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patientens upplevelse av trygghet genom att försäkra sig om att patienten har tagit till sig 
informationen. 

Det nämndes tidigare att i det tredje livsrummet, det andliga, fanns människans tro och där 
hade människan en relation till abstrakta andra, såsom Gud (Eriksson, 1987). Enligt en 
studie var en tro på livet och framtiden grundläggande för patienten i skapandet av en 
trygghet, liksom att ha en andlighet (Burström m.fl., 2007). Som tidigare nämnt så handlade 
vårdandet bland annat om att förmedla en tro till patienten, vilket bidrog till upplevelsen av 
trygghet (Eriksson, 1987; Segesten, 1994). Dock bekräftades inte detta i fynden, vilket av 
författarna sågs som relevant att betona. Författarna hade förväntat sig att få fram i resultatet 
att sjuksköterskorna uppfattade att en andlighet och tro kunde bidra till patientens 
upplevelse av trygghet. Vidare framkom det inte i resultatet vad sjuksköterskorna uppfattade 
att patienten själv behövde ha för att kunna uppleva trygghet, vilket däremot Segesten (1994) 
nämnde. Hon beskrev att patienten behövde ha tillit till sig själv för att kunna känna en 
trygghet. Detta framkom inte att sjuksköterskorna uppfattade kunde bidra till en upplevelse 
av trygghet hos patienten. 

6.3 Etisk diskussion 

Det etiska övervägandet utgick från fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet när som helst, utan att de behövde 
motivera en anledning. Två sjuksköterskor tackade nej till att delta i intervjuerna, en på 
grund av sjukdom och en på grund av att hon inte ville bli inspelad. Författarna begärde 
ingen anledning till deras önskan om att avbryta. Författarna ansåg att inga känsliga ämnen 
berördes under intervjuerna. Om känsliga ämnen hade berörts hade informanten fått ta del 
av analysen innan examensarbetet publicerades. Alla informanter blev tackade via epost 
efter deras medverkan, även de som avstod från att delta och informanterna får möjlighet att 
ta del av examensarbetet. Författarna såg inga uppstådda etiska problem och de såg heller 
inte att några etiska problem hade kunnat uppstå vid tillfrågan om sjuksköterskornas 
uppfattningar om faktorer som kunde påverka patientens upplevelse av trygghet respektive 
otrygghet. 

6.4 Förslag på användning i praxis och vidare forskningsarbete 
Författarna funderade kring hur resultatet kunde tillämpas i praktiken. Tankarna fördes till 
säkerhet som en viktig del i sjuksköterskornas arbete, då de upplever att vårdandet ofta sker 
med uppsatta riktlinjer och medvetna reflektioner kring patientsäkerhet. Författarna tror att 
lika stor vikt behöver läggas vid att få patienten att uppleva trygghet, som de idag upplever 
läggs vid patientsäkerheten i vårdandet. Resultatet visade att sjuksköterskorna uppfattade att 
patientsäkerhet kunde bidra till patientens upplevelse av trygghet, författarna tror också att 
mer fokus behövs på fenomenet trygghet i vårdandet och på hur det kan skapas förutom att 
öka patientsäkerheten. Om patienten inte är medveten om att sjuksköterskorna arbetar för 
att öka hens säkerhet i vårdandet så tror författarna att det är svårt att förmedla en trygghet 
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och få patienten att uppleva trygghet. Genom sjuksköterskors uppfattningar om 
förmedlingen av trygghet i vårdandet kan ett förhållningssätt till patienten skapas, som 
präglas av en lugn, lyhörd och kärleksfull anda. Författarnas förslag på hur resultatet konkret 
kan användas i praktiken är att läsarna kan ha resultatfynden i åtanke och individuellt 
reflektera kring dem i sitt arbete. Fynden kan även diskuteras med andra, vilket kan väcka 
nya tankar, funderingar och reflektioner. 

Författarnas förslag på vidare forskning är trygghet kopplat till andlighet och tro samt 
anhöriga i relation till deras egen och patientens trygghet. Tidigare forskning framhäver att 
det saknas forskning om anhörigas behov av trygghet (Öhlén m.fl., 2007). Författarna anser 
att det behövs ytterligare forskning kring närståendes behov av trygghet samt deras 
medverkan i skapandet av patientens trygghet. Hur kan närstående bli mer delaktiga i 
skapandet av patientens trygghet? 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av faktorer som kunde påverka 
patientens upplevelse av trygghet respektive otrygghet i vårdandet. Det framkom att 
sjuksköterskorna uppfattade att sjukdom, diagnos och behandling i sig kunde bidra till en 
upplevelse av otrygghet och där av framkom det att varje patient hade ett behov av trygghet i 
vårdandet. Det framkom att sjuksköterskorna uppfattade att de kunde bidra till patientens 
upplevelse av trygghet i vårdandet genom att informera på ett respektfullt och efter patienten 
anpassat sätt. Sjuksköterskorna uppfattade att de även kunde bidra till upplevelsen av 
trygghet genom att vara lyhörda och trygga i sjuksköterskerollen samt förmedla till patienten 
att de hade ett intresse och tid för hen. Att lyfta fram sjuksköterskornas betydelse för 
skapandet av en trygghet i vårdandet kan ge en ökad förståelse för tryggheten i vårdandet 
samt skapa möjlighet för vidare reflektion och diskussion i de vårdande situationerna. 

Författarna hade förväntningar på att resultatet skulle visa att sjuksköterskorna uppfattade 
att upplevelsen av tryggheten även kunde bero på patientens andliga aspekt och den sociala 
omgivningen. Därför är förslag på vidare forskning om närståendes roll samt patientens inre 
världs betydelse i vårdandet motiverad. 

 

35  



 

REFERENSLISTA 
Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009). To survive outofhospital cardiac arrest: a 

search for meaning and coherence. Qualitative Health Research, 19(3), 323338. 

Burström, M., Boman, K., Strandberg, G., & Brulin, C. (2007). Manliga patienter med 
hjärtsvikt och deras erfarenhet av att vara trygga och otrygga. Vård I Norden. 27(85),
2428. 

Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (1990). Pro Caritate – en lägesbestämning av caritativ vård. Åbo: Åbo 
Akademis tryckeri. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber Utbildning. 

Flemme, I. (2007). Trygghet/säkerhet och livskvalité hos individer med ICD (implanterad
 hjärtdefibrellator) fem år efter implantationer. Socialmedicinsk tidskrift, 3, 

230238. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts procedures and measures to archive trustworhiness. Nursing Education 
Today, 24(2), 105112. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B.
 HöglundNielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso och sjukvård 
 (159172). Lund: Studentlitteratur. 

Kasén, A. (2012). ”Patient” och ”sjuksköterska” i en vårdande relation. I L. Wiklund Gustin & 
I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (99113). Lund:

Studentlitteratur. 

Kustrimovic, M., & Lundgren, S. M. (2013). Patientens upplevelse av kolon undersökning 
med datortomografi. Vård i Norden, 33, 913. 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Mattox, E. (2012). Medical devices and patient safety. Critical Care Nurse, 4, 6068. 

Nelson, A., Harwood, K. J., Tracey, C. A., & Dunn, K. L. (2008). Myths and facts about safe
 patient handling in rehabilitation. Rehabilitation Nursing, 1(33), 1017. 

Rathert, C., Brandt, J., & Williams, E. S. (2011). Putting the ‘patient’ in patient safety: a
 qualitative study of consumer experiences. Health Expectations, 3(15), 327336. 

Segesten, K. (1994). Patientens upplevelse av trygghet och otrygghet. Göteborg: K&K 
Segesten Förlag. 

SFS 1982:763. Hälso och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartement. Hämtad 3 
december, 2013, från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM 

36  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM


 

   

37  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM


 

SFS 2009:400. Offentlighets och sekretesslag. Stockholm: Socialdepartement. Hämtad 13 
december, 2013, från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.HTM 

Slettebö, Å. (2008). Safe, but lonely: Living in a nursing home. Vård I Norden, 1, 2225. 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  Stockholm: 
Socialstyrelsen. Hämtad 24 november, 2013, från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/20051051 

SOU 1979:78. Mål och medel för hälso och sjukvården: förslag till hälso och sjukvårdslag, 
betänkande av hälso och sjukvårdsutredningen. Stockholm: Socialdepartementet. 
Hämtad 26 februari, 2014, från 

http://weburn.kb.se/metadata/728/SOU_7259728.htm 

Sutton, E. J., Rolfe, D. E., Landry, M., Sternberg, L., & Price, J. A. D. (2012). Cardiac 
rehabilitation and the therapeutic environment: the importance of physical, social,  and 
symbolic safety for programme participation among women. Journal of  Advanced 
Nursing, 68, 18341846. 

Svenska Akademiens ordbok. (2010). Hämtad den 30 januari, 2014, från
 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 30 november, 2013, från 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik
publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf 

Tjia, J., Mazor, K. M., Field, T., Meterko, V., Spenard, A., & Gurwitz, J. H. (2009). Nurse
Physician Communication in the LongTerm Care Setting: Perceived Barriers and 
Impact on Patient Safety. Journal of Patient Safety, 5(3), 145152. 

Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2011). Patients’ understandings and 
feelings of safety during hospitalization in Iran: A qualitative study. Nursing and 

Health Sciences, 13, 404–411 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk
samhällsvetenskaplig  forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 29 
november, 2013, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Walter, G. (2008). Bonniers synonymordbok. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

 

   

38  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.HTM
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

BILAGA 1 SÖKMATRIS 

För att finna vetenskapliga artiklar till bakgrunden och diskussionen användes SveMed+, 
Cinahl, Discovery, SwePub och PubMed. Sökningen begränsades vid alla sökningar till 
artiklar som var ”Peer Reviewed” och publicerade efter år 2006 för att de skulle vara 
relevanta och aktuella i tid. På PubMed där det inte var möjligt att välja ”Peer Reviewed” 
avgjorde författarna utifrån tidigare kunskaper om artikeln var vetenskaplig. ”Full Text” var 
alltid ikryssad under alla databassökningar. Samtliga artiklar som hittades vid varje sökord 
lästes igenom. Artiklarna valdes ut genom att först läsa dess titel och abstrakt, om de då 
upplevdes som relevanta lästes hela artikeln. Ett beslut om hur vida den skulle vara med i 
arbetet togs utifrån artikelns innehåll som helhet. 
 
Tabell 1. Sökmatris 

Databa
s 

Sökord  Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar 

Artikelns titel 

SveMed
+ 

”trygga”  1  1  Manliga patienter med hjärtsvikt och 
deras erfarenheter av att vara trygga 
och otrygga. 

 

CINAH
L 

”patient 
safety” AND 
”feelings” 
AND 
”nursing” 

29  1  Patients’ understandings and feelings of 

safety during hospitalization in Iran: A 

qualitative study. 

 

SveMed
+ 

”trygghet”  3  1  Trygghet/säkerhet och livskvalité hos 
individer med ICD (implanterad hjärt 
defibrillator) fem år efter 
implantationen. 

 

Discove
ry 

”patient 
safety” AND 
”patient 
experience” 
AND 
”qualitative” 

4  1  Putting the ‘patient’ in patient safety: a 
qualitative study of consumer 
experiences 

 

CINAH
L 

”safety AND 
definition" OR 
"Equipment 
Safety" 

115  2  Myts and facts about safe patient handling 

in rehabilitation. 

Medical devices and patient safety. 
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PubMed  ”safety feeling 
patient 
qualitative” 

24  1  NursePhysician Communication in 
the LongTerm Care Setting: Perceived 
Barriers and Impact on Patient Safety. 

 

Discove
ry 

”medical 
disease feeling 
safety” 

71  1  Cardiac rehabilitation and the 
therapeutic environment: the 
importance of physical, social, and 
symbolic safety for programme 
participation among women. 

 

SvePub  ”patientens 
upplevelse” 

3  1  Patientens upplevelse av kolon 
undersökning med datortomografi. 
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BILAGA 2 ARTIKELMATRIS 

Artikel  Författare/

årtal 
Syfte  Metod  Resultat 

To Survive 

OutofHospital 

Cardiac Arrest: 

A Search for 

Meaning and 

Coherence. 

 

Bremer, A., 

Dahlberg, K. & 

Sandman, L. 

(2009). 

 

Att beskriva 

patienters 

erfarenheter 

efter 

överlevande av 

hjärtstopp 

utanför sjukhus.  

 

Kvalitativ studie med 

öppna intervjuer för att 

ge deltagarna möjlighet 

till reflektion. 

Deltagarna i denna 

studie inkluderar 8 män 

och 1 kvinna mellan 44 

och 70 år. Tiden mellan 

hjärtstopp och intervju 

varierade mellan 6 

månader och 15 år. 

Hjärtstopp utanför sjukhus 

beskrevs som en plötsligt hot 

som förvärras av 

minnesförluster och 

omöjlighet att förstå vad som 

har hänt efter uppvakning, 

vilket bidrar till ett liv med 

upplevelse av otrygghet och 

sårbarhet. Sökning av 

välbefinnande efter 

hjärtstopp återfinns i 

upplevelse av trygghet och 

meningen i livet. 

Manliga 

patienter med 

hjärtsvikt och 

deras 

erfarenheter av 

att vara trygga 

och otrygga. 

Burström, M., 

Boman, K., 

Strandberg, G. 

& Brulin, C. 

(2007) 

Att beskriva vad 

trygghet och 

otrygghet 

innebär för män 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod, 

fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades med hjälp 

av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att tro på livet, framtiden och 

ha en andlig tro bidrar till 

trygghet. Att leva med någon 

när man är beroende kan ge 

trygghet, medan att leva 

ensam men vara beroende 

kan ge otrygghet och känsla 

av värdelöshet. 

Trygghet/säkerh

et och 

livskvalité hos 

individer med 

ICD 

(implanterad 

hjärt 

defibrillator) 

fem år efter 

implantationen. 

Flemme, I. 

(2007). 

 

 

Studiernas syfte 

var att beskriva 

otrygghet/osäke

r het och 

livskvalité hos 

individer som 

har levt med ICD 

i minst fem år. 

 

 

Kvantitativ 

undersökning. 

Frågeformulär 

besvarades av 35 

personer innan 

inplantation, 1 år och 5 

år efter. 

Resultaten visar att 

otryggheten är  som störst 

under det första året efter 

implantationen och därefter 

successivt minskar. Fem år 

efter implantationen är 

otryggheten mindre än före 

implantationen. 

Patientens 

upplevelse av 

kolon 

undersökning 

med 

datortomografi. 

Kustrimovic, 

M. & 

Lundgren, S. 

M. (2013). 

Att beskriva hur 

patienten 

upplevde 

DTkolografi 

undersökningen 

Kvalitativ ansats genom 

intervjuer. Intervjuerna 

analyserades med hjälp 

av kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Granheim och 

Lundman. 

Patienterna kände sig tryggare 

när röntgensjuksköterska 

visade känslighet, humor och 

gav optimal information samt 

när patienten hade positiva 

erfarenheter från liknande 

undersökningar. Att de 

saknade information var den 

främsta orsaken till att 

patienterna kände obehag. 
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Medical devices 

and patient 

safety. 

 

Mattox, E. 

(2012). 

Att öka 

medvetenheten 

om vilka fel 

uppstår i 

samband med 

hantering av 

medicintekniska 

produkter av 

sjuksköterskor i 

intensivsvårdavd

elning. 

Författaren granskar 

två primära typer av 

enhetsrelaterande fel. 

 

  

 

Två huvudtyper av fel vid 

användning av medicinska 

tekniker beskrivs och möjliga 

orsaker till det. Även åtgärder 

som kan tas inom vården för 

att minimera fel presenteras. 

Myths and facts 

about safe 

patient handling 

in 

rehabilitation. 

Nelson, A., 

Harwood, K.J., 

Tracey, C.A. & 

Dunn, K.L. 

(2008). 

Att beskriva och 

skingra myter 

om patients 

rehabilitering 

med hjälp av 

evidensbaserad

e metoder. 

 

En nationell 

arbetsgrupp bestående 

av representanter från 

föreningen för 

rehabilitering som 

utvecklade och 

sammanfattade genom 

diskussioner ett 

dokument som 

inkluderade behoven 

hos alla dessa 

organisationer i en 

fungerande lösning. 

Åtta myter har presentarets 

av arbetsgruppen med 

beskrivning och skingring. 

Förslag för att undvika 

användning av myter i praxis 

och möjlighet att åstadkomma 

bästa möjliga rehabilitering 

för patienten och vårdgivare 

har presenterats.  

Putting the 

‘patient’ in 

patient safety: a 

qualitative 

study of 

consumer 

experiences. 

Rathert, C., 

Brandt, J. & 

Williams, E. 

(2011). 

Att utforska 

akuta 

vårdtagares 

uppfattning av 

patientsäkerhet

en. 

 

 

Trettionio personer 

som nyligen legat inne 

på sjukhus deltog i en 

av fyra gruppintervjuer. 

Analys skedde med ett 

tolkande analytiskt 

förhållningssätt. 

Tre teman identifierades: 

Kommunikation, bemanning 

och medicinering. Förseningar 

eller brist på information, 

kopplades ihop med säkerhet 

snarare än som “dålig 

service”.  

Safe, but lonely: 

Living in a 

nursing home. 

 

Slettebø, Å. 

(2008). 

 

Syftet med 

denna studie är 

att beskriva 

boendets 

upplevelser av 

sitt liv på 

vårdhem. 

Studien med en 

kvalitativ ansats. Data 

samlades in genom 

intervju med 14 

boende. 

Resultaten beskriver att leva 

på ett vårdhem är trygg och 

säkert men präglad av 

ensamhet känsla. Att vara 

respekterad, uppleva trygghet 

samt ha känsla av 

självständighet ansåg som 

positiva faktorer. Behov av 

tillit till vårdpersonal och 

social närvaro beskrevs som 

bristande. 

 

Cardiac 

rehabilitation 

and the 

therapeutic 

 

Sutton, EJ., 

Rolfe, DE., 

Landry, M., 

Sternberg, L. & 

 

Att rapportera 

hur kvinnor 

uppfattade den 

mångdimension

 

14 deltagare i 

semistrukturerade, 

kvalitativa intervjuer 

som varade 3090 

 

Tre teman har utvecklats: 

"Säkerhet", som har 

underkategorierna fysiska, 

sociala och symboliska 
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environment: 

the importance 

of physical, 

social, and 

symbolic safety 

for programme 

participation 

among women. 

Price, JAD. 

(2012). 

ella säkerheten 

och tryggheten i 

ett 

hjärtrehabiliteri

ngsprogram. 

minuter. Tematisk 

analys av intervjuerna. 

tolkningar av säkerhet och 

trygghet, "sökande efter en 

känsla av plats" och 

"förtroende och egenmakt". 

En känsla av fysisk, social och 

symbolisk säkerhet och 

trygghet i sin 

hjärtrehabiliteringsmiljö kan 

bidra till programföljsamhet. 

NursePhysician 

Communication 

in the 

LongTerm Care 

Setting: 

Perceived 

Barriers and 

Impact on 

Patient Safety. 

Tjia, J., Mazor, 

KM., Field, T., 

Meterko, V., 

Spenard, A. & 

Gurwitz, JH. 

(2009). 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

sjuksköterskalä

kares 

kommunikation 

i långtidsvård. 

Blandad metod  

självadministrerad enkä

t och kvalitativa 

semistrukturerade 

telefonintervjuer av 

licensierade 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor identifierade 

flera hinder för en effektiv 

sjuksköterskaläkares 

kommunikation: brist på 

läkares öppenhet för 

kommunikation, logistiska 

utmaningar, brist på 

professionalism och 

språkbarriärer. En känsla av 

påskyndade av läkaren var 

den vanligaste barriären 

(28%), följt av att hitta en lugn 

plats att ringa (25%), och 

svårigheter att nå läkare 

(21%). I kvalitativa intervjuer 

fanns det enighet om att 

sjuksköterskor behövde vara 

korta och beredda med 

relevant klinisk information 

vid kommunikation med 

läkare och att läkare behövde 

vara mer öppna för att lyssna. 

Patients’ 

understandings 

and feelings of 

safety during 

hospitalization 

in Iran: A 

qualitative 

study. 

Vaismoradi, 

M., Salsali, M., 

Turunen, H. & 

Bondas, T. 

(2011). 

 

 

Att undersöka 

patienters 

uppfattningar 

och känslor av 

trygghet under 

sjukhusvistelsen

. 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer av 19 

patienter. Tematisk 

analys användes för att 

analysera intervjuerna. 

Att få uppmärksamhet och att 

inte glömmas bort av 

vårdpersonal upplevs som 

viktigt för en patient. Att vara 

hoppfull till att leva och att 

upprätthålla rutiner i livet är 

också viktigt. Vårdaren bör 

betrakta patienten som en 

helhet. 
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BILAGA 3 SAMTYCKESBLANKETT 

 
SAMTYCKE 

Till deltagande i examensarbetet: ”Patientens trygghet i 
vårdandet” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbete och haft 
tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 
kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

 att delta i examensarbetet 
 att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

____________________________ ______________  

Deltagarens underskrift               Datum 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA 4A INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 
Information om samt förfrågan om deltagande i ett examensarbete om 
sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar patientens trygghet i 
vårdandet. 
 
Tidigare forskning visar att patienten upplever otrygghet på grund av sin sjukdom och 
behandling samt att det är flera aspekter som påverkar tryggheten hos patienten. Det är 
angeläget för patienten att ha stöd i svåra situationer i livet, att tro på livet och framtiden 
samt ha tillit till vårdpersonalens kompetens. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar patientens trygghet i vårdandet. 
 
Vill du bidra med dina erfarenheter och upplevelser? 
 
Vi kommer att intervjua 5 stycken legitimerade sjuksköterskor som har minst två års 
arbetserfarenhet. Intervjun tar ca en timme att genomföra. 
 
Vi vill veta vad som påverkar en patients trygghet, utifrån sjuksköterskans synvinkel. Vi vill 
också ta reda på vilka åtgärder som vidtas av sjuksköterskor inom vården idag. Genom att 
delta i studien bidrar du till vår professionella utveckling samt utvecklingen av 
vårdvetenskap. Eventuella nackdelar som vi kan se med ditt deltagande är att vi under 
intervjun kan vidröra känsliga ämnen och eventuella ”dåliga erfarenheter”. Du kan när som 
helst avsluta ditt deltagande utan att du behöver ge oss någon anledning och utan att 
negativa konsekvenser föreligger. Ditt deltagande i examensarbetet är helt frivilligt. 
 
I det färdiga examensarbetet kommer vi inte att nämna några personuppgifter som kan 
knytas till dig. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att antecknas, lagras och 
avrapporteras så att människor utifrån inte kan förstå vem det handlar om. De inspelade 
intervjuerna förvaras i en privat dator som har ett säkerhetslösenord. Dessa kommer att 
raderas när vi är klara med analysen av intervjuerna. Eventuell känslig information hanteras 
av oss på en enskild plats, så att ingen utomstående kan ta del av känslig information. Endast 
vi som skriver examensarbetet har tillgång till datamaterialet som samlas in. 
 
Vi är tacksamma om du vill medverka 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av examensarbete/ uppsats vid 
Mälardalens Högskola eller för aktuell uppdragsgivare. 
 
Upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Alexandra Jevstigneeva  Monir Mazaheri 
0707732042, a91_alexa@hotmail.com 0735636495, monir.mazaheri@mdh.se  
Kirunagatan 100, 162 68 Vällingby Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 
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Angelika Blyhagen Lindroos 
0762788904, angelika.blyhagen@gmail..com 
Bandhagsplan 9, 124 32 Bandhagen 

Studenten/rna              Handledare 
underskrift/er             underskrift 

BILAGA 4B INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF ELLER MOTSVARANDE 
Information om samt förfrågan om deltagande i ett examensarbete om 
sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar patientens trygghet i 
vårdandet. 
Du tillfrågas härmed om tillåtelse av att genomföra examensarbetets datainsamling på er 
vårdavdelning 

Tidigare forskning visar att patienten upplever otrygghet på grund av sin sjukdom och 
behandling samt att det är flera aspekter som påverkar tryggheten hos patienten. Det är 
angeläget för patienten att ha stöd i svåra situationer i livet, att tro på livet och framtiden 
samt ha tillit till vårdpersonalens kompetens. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar patientens trygghet i vårdandet. Vi 
kommer att intervjua 5 stycken legitimerade sjuksköterskor med minst två års 
arbetserfarenhet. Intervjun tar ca en timme att genomföra. Vi vill veta vad som påverkar en 
patients trygghet, utifrån sjuksköterskans synvinkel. Vi vill också ta reda på vilka åtgärder 
som vidtas av sjuksköterskor inom vården idag. Deltagande i studien bidrar till vår 
professionella utveckling samt utvecklingen av vårdvetenskap. Eventuella nackdelar som vi 
kan se med ditt deltagande är att vi under intervjun kan vidröra känsliga ämnen och 
eventuella ”dåliga erfarenheter”. Sjuksköterska kan när som helst avsluta sitt deltagande utan 
att ge oss någon anledning och utan att negativa konsekvenser föreligger. Deltagande i 
examensarbetet är helt frivilligt. 
 
I det färdiga examensarbetet kommer vi inte att nämna några personuppgifter som kan 
knytas till respektive informanter. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att 
antecknas, lagras och avrapporteras så att människor utifrån inte kan förstå vem det handlar 
om. De inspelade intervjuerna förvaras i en privat dator som har ett säkerhetslösenord. Dessa 
kommer att raderas när vi är klara med analysen av intervjuerna. Eventuell känslig 
information hanteras av oss på en enskild plats, så att ingen utomstående kan ta del av 
känslig information. Endast vi som skriver examensarbetet har tillgång till datamaterialet 
som samlas in. 
 
Informanterna informeras om att deltagandet i examensarbetet är helt frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av examensarbete/uppsats vid Mälardalens Högskola eller för aktuell 
uppdragsgivare. Vi är tacksamma om ni hör av er inom en vecka till Alexandra eller Angelika 
via telefon eller mejl.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Alexandra Jevstigneeva  Monir Mazaheri 
0707732042, a91_alexa@hotmail.com 0735636495, monir.mazaheri@mdh.se  
Kirunagatan 100, 162 68 Vällingby Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 

Angelika Blyhagen Lindroos 
0762788904, angelika.blyhagen@gmail..com 
Bandhagsplan 9, 124 32 Bandhagen 
Studenten/rna                                                     Handledare 
underskrift/er                           underskrift   

BILAGA 5 ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETEN PÅ GRUND 
OCH AVANCERAD NIVÅ VID AVDELNINGEN FÖR 
VÅRDVETENSKAP  
Projektets titel: Patientens trygghet i vårdandet: En empirisk studie baserad på 
sjuksköterskans upplevelser. 

Studentens namn:  Alexandra Jevstigneeva 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress: Kirunaganat 100, 162 68 Vällingby 

Telefon: 0707732042 

Epost: a91_alexa@hotmail.com 

Studentens namn: Angelika Blyhagen 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress: Bandhagsplan 9, 124 32 Bandhagen 

Telefon: 0762788904 

Epost: angelika.blyhagen@gmail.com 

Handledares namn: Monir Mazaheri 

Telefon: 016153755 

Epost: monir.mazaheri@mdh.se 

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er):  

Stockholm, medicinskavdelningar på befintliga stora sjukhus.  
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2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:  

Det saknas studier på sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar patientens 
trygghet. Befintliga studier visar sjuksköterskans trygghet på arbetsplatsen i relation till 
kollegor samt fysisk miljö och beskriver upplevelsen av trygghet utifrån patientens 
perspektiv. Det saknas forskning på hur trygghet/otrygghet hos patienten upptäcks av 
sjuksköterskan och hur sjuksköterskan tillgodoser patientens behov av trygghet. Ytterligare 
kunskap behövs för att sjuksköterskor ska kunna uppmärksamma patientens behov av 
trygghet och åtgärda patientens upplevelse av otrygghet. Enligt Hälso och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) stadgas det i 2 a § att sjukvården ska tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandling.  

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord):  

Tidigare forskning visar att patienten upplever otrygghet på grund av sin sjukdom och 
behandling samt att det är flera aspekter som påverkar tryggheten hos patienten. Det är 
angeläget för patienten att ha stöd i svåra situationer i livet, att tro på livet och framtiden 
samt ha tillit till vårdpersonalens kompetens (Burström, Boman, Strandberg & Brulin, 2007). 
En betydelsefull aspekt för att främja trygghet som beskrevs av patienter är möjligheten till 
dialog med sjuksköterskor (Rathert, Brandt & Williams, 2011; Öhlen m.fl., 2007). Otrygghet 
beskrivs som saknad av kontroll över sjukdom och/eller liv samt för lite information om 
behandlingar och sjukdom. Sjuksköterskan behöver mod för att kunna tillgodose patienten 
behov av trygghet (Flemme, 2007). Sjuksköterskor förväntas ha ett respektfullt och 
medmänskligt förhållningssätt till patienten för att främja trygghet (Vaismoradi, Salsali, 
Turunen & Bondas, 2011). 

4. Syfte och frågeställningar: 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar patientens trygghet i 
vårdandet. 

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär: 
(bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev* till forskningspersonerna).  

Vi har valt att göra öppet intervju. Intervjun kommer att ta cirka en timme att genomföra. 
Det ska finnas plats för sjuksköterskans reflektion kring vilka faktorer som påverkar 
patientens trygghet i vårdandet. Vi har valt att analysera intervjuerna utifrån Graneheim och 
Lundmans (2004) innehållsanalys av obearbetad text, den tolkande innehållsanalysen. 
Nedan bifogar vi informationsbrev till informanter och verksamhetschef. 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 

Vi ska intervjua 56 stycken allmänna legitimerade sjuksköterskor som har arbetserfarenhet i 
minst ett två år. Patienterna som sjuksköterskorna har vårdat på avdelningen ska vara över 
18 år. Patienterna kan vara både män och kvinnor. Brev med tillfrågande om deltagande och 
information om studien kommer att skickas till olika vårdenheter i Stockholm. 
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7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång 
till datamaterialet:  

De inspelade intervjuerna förvaras i en privat dator som har ett säkerhetslösenord. Datorn 
tillhör Alexandra Jevstigneeva. Intervjuer kommer att raderas när vi är klara med analysen 
av intervjuerna, dessa kommer alltså förvaras i ungefär 4 veckor. Endast vi som skriver 
examensarbetet har tillgång till datamaterialet som samlas in. 

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 

Skriftlig information kommer att skickas via mejl till verksamhetschef först och därefter om 
vi får godkänd för deltagande till informanterna i vårtermin 2014. Informanterna kommer 
även att få muntligt information innan intervjun samt kommer de att få skriva under 
samtyckesblankett, av vilken de får en kopia. Vi kommer att göra det så fort vi har fått 
godkänt från etikprövningen. 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras: 

Vi som skriver examensarbetet kommer att intervjua 23 personer var. Den andra studenten 
kan vara med under intervjuns gång men kommer inte att ställa frågor eller föra samtalet 
utan bara lyssna. Det är för att eliminera risker för felaktigt ställda frågor eller inflytande av 
våra egna funderingar som kan påverka material eller den intervjuade. Intervjun kommer att 
ske under de första veckorna i kurs VAE027 ”Examensarbete i vårdvetenskap” i vårtermin 
2014. Samtycket av respektive informanterna kommer att dokumenteras i vårt 
examensarbete 

10. Start för datainsamling: Med kurs VAE027 ”Examensarbete i vårdveteskap” start i 
vårtermin 2014. 

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 

Burström, M., Boman, K., Strandberg, G. & Brulin, C., (2007). Manliga patienter med 
hjärtsvikt och deras erfarenhet av att vara trygga och otrygga. Vård I Norden. 27(85),s2428. 

Flemme, I., (2007). Trygghet/säkerhet och livskvalite hos individer med ICD (implanterad 
hjärtdefibrellator) fem år efter implantationer. Socialmedicinsk tidskrift 3. 

Rathert, C., Brandt, J,. & Williams, ES. (2011). Putting the ‘patient’ in patient safety: a 
qualitative study of consumer experiences. DOI: 10.1111/j.13697625.2011.00685.x  

SFS 1982:763. Hälso och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartement. Hämtad 3 december 
2013, från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM 

Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2011). Patients’ understandings and 
feelings of safety during hospitalization in Iran:A qualitative study. Nursing and Health 
Sciences, 13, pp. 404–411 
 
Öhlen, J., Andershed, B., Berg, C., Frid, I., Palm, C., Ternestedt, B. & Segesten, K. (2007). 
Families and carers: Relatives in endoflife care part 2: a theory for anbling safety. Jornal of 
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Clinical Nursing (16), pp 382390 doi: 10.1111/j.13652702.2006.01474.x 

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?  

De etiska problem som vi tror kan uppstå att under intervju kan vidröras känsliga ämnen och 
eventuella ”dåliga erfarenheter” som de intervjuade kan ha svårt att prata om. 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem? 

Informanterna ska vara väl informerad om att de kan avslutat delatagande när som helt utan 
att du behöver ge oss någon anledning och utan att negativa konsekvenser föreligger. Om de 
känsliga ämnen vidrörs under intervju och informanten vill fortsätta, kan den ämne 
undvikas. 

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 

Deltagande i studien bidrar till vår professionella utveckling samt utvecklingen av 
vårdvetenskap. 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras: 

Undersökningen kommer att presenteras i form av examensarbete/ uppsats vid 
Mälardalens Högskola eller för aktuell uppdragsgivare. 
 

16. Övriga upplysningar: 

 

Studentens namnteckning, ort och datum 

Alexandra Jevstigneeva, Stockholm 4/1213 

Angelika Blyhagen, Stockholm 4/1213 

Handledares namnteckning, ort och datum 

Monir Mazaheri 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 02110 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 01615 36 00 
Epost: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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