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Sammanfattning  
 
Bakgrund:  Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna spelar en avgörande 
roll för att patienterna ska kunna förstå samt uppleva delaktighet kring sin vård. Som 
legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, lyhört 
och empatiskt sätt gentemot patienterna för bästa möjliga vård. Sjuksköterskornas förmåga att 
kommunicera vid informationsgivning är en förutsättning för en personcentrerad vård. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors verbala 
kommunikation i omvårdnadshandlingar. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på nio vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ metod. Vid analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys beskriven av 
Graneheim och Lundman. 
Resultat: Resultatet visar två stycken huvudkategorier; främjande kommunikation och icke 
främjande kommunikation. Under huvudkategorin främjande kommunikation visas 
underkategorierna individanpassad kommunikation och vikten av en god vårdrelation. Under 
huvudkategorin icke främjande kommunikation bildades underkategorierna otydlig 
kommunikation och uppgiftsorienterad kommunikation. 
Slutsats: Kommunikation är en viktig del i omvårdnadsarbetet och det sker dagligen otaliga 
möten mellan sjuksköterskor och patienter inom vård- och omsorg. För att patienterna ska 
uppleva kommunikationen som främjande är det viktigt att sjuksköterskorna arbetar på ett 
personcentrerat sätt och individanpassar kommunikationen. Med en god kommunikation 
känner sig patienterna sedda och förstådda. 
 
Nyckelord: kommunikation, omvårdnadshandling, patient, personcentrerad vård, 
sjuksköterska, upplevelse, verbal kommunikation 
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Inledning 

I hälso- och sjukvården lyfts kommunikationens betydelse fram allt oftare. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient spelar en avgörande roll för att patienten ska kunna förstå 

samt uppleva delaktighet kring sin vård (Fossum, 2013). Patientens förmåga att förmedla sitt 

hälsotillstånd är en central del av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Då är 

det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och anpassar kommunikationen till patientens villkor 

så att vården blir ändamålsenlig. En kommunikation som är välfungerande är en 

utgångspunkt för att minimera risken för att vårdskador ska uppkomma (Socialstyrelsen, 

2019b). Kommunikationens möjligheter underlättar givandet och tagandet av information 

mellan patient och sjuksköterska och är viktigt för att skapa en säker och trygg vård (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Skulle kommunikationen brista kan det leda till att 

vården av patienten påverkas negativt. Detta genom att patienten inte känner sig tillfredsställd 

(Fossum, 2013). 

 

Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt gentemot patienter och anhöriga för bästa möjliga vård för patienten 

(SSF, 2017b). God kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten i en 

omvårdnadshandling är en utgångspunkt för personcentrerad vård (Saldert, 2018). 

McCormack och McCane (2006) beskriver att sjuksköterskans förmåga att kommunicera 

information och kunskap spelar också en viktig roll för att vården ska bli personcentrerad. I 

en studie av Skär och Södeberg (2018) undersöktes klagomål som patienter hade på hälso- 

och sjukvården. Resultatet visade att sjukvårdspersonalens kommunikation var ett av de 

områdena som hade flest klagomål. Denna studie ville därför undersöka patienters upplevelse 

av sjuksköterskors verbala kommunikation i omvårdnadshandlingar.  

Bakgrund 

Kommunikation 

Det latinska begreppet communicare betyder kommunikation på svenska. Betydelsen av 

kommunikation är att genomföra något tillsammans, göra någon annan delaktig i eller att ha 

förbindelse med (Eide & Eide, 2009, Kapitel 1). Kommunikation är ett mångfacetterat 
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begrepp och kan betyda överföring av information men även transport av varor eller 

människor. Kommunikation kan ibland handla om liv eller död när det gäller krissituationer i 

vården. I människans natur har det alltid funnits en orsak till kommunikation som handlar om 

överlevnad, samarbete och även egna behov (Fossum, 2013). Kommunikation kan även 

innebära sociala medier som blir till en masskommunikation där snabba kommunikativa 

samtal uppstår (Eide & Eide, 2009, Kapitel 1). I mötet mellan sjuksköterska och patient är 

kommunikationen sinsemellan avgörande för att en förståelse hos patienten ska kunna skapas 

och patienten ska ha en möjlighet att uppleva en delaktighet kring sin vård (Fossum, 2013). 

 

Kommunikation delas in i två olika delar, verbal- och icke verbal kommunikation. Verbal 

kommunikation är mestadels avsiktlig och förmedlar ett budskap. Med verbal 

kommunikation menas den språkliga kommunikationen som uttrycks i tal eller skrivna ord 

(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008, Kapitel 6).  

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

I vården sker en annan typ av kommunikation än i det privata livet, där blir kommunikationen 

professionell. Där förväntas sjuksköterskan att kommunicera som en yrkesutövare och inte 

som en privatperson. Ordet professionell kommunikation betyder kommunikation som härrör 

själva professionen som är sjuksköterskan i detta fall. Och de personer som sjuksköterskan 

kommunicerar med är oftast patienter som är i behov av hjälp och stöd (Eide & Eide, 2009, 

Kapitel 1). 

 

Sjuksköterskan arbetar utifrån olika ansvarsområden som är grundläggande, nämligen att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (SSF, 2012). 

Sjuksköterskans kommunikation har ett omvårdnadsmässigt syfte då den är yrkesmässigt 

välgrundad samt till för att hjälpa andra (Eide & Eide, 2009, Kapitel 1). 

 

I dagens sjukvård finns det större förväntningar av samverkan mellan sjuksköterska och 

patient som deltar för att uppnå de mål som är överenskomna. Detta i enlighet med personliga 

övertygelser, värderingar och attityder (Osuna, Pérez-Carrión, Pérez- Cárceles & Machado, 

2018). Sjuksköterskans kommunikation och handlingar påverkar patientens känslomässiga 

välbefinnande. Sjuksköterskans inflytande på patienten är övervägande positiv dock finns det 

en risk att förvärra patientens känslomässiga upplevelse (Davis, Sweeny & Thompson, 2019). 

Att ha en god kommunikationsförmåga som sjuksköterska är ett hjälpmedel för att förstå 
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patienten som individ. Kommunikationsförmågan leder även till att patienten får ett bättre 

stöd, att ta bra beslut tillsammans med sjuksköterskan samt stimulera patientens utveckling 

(Stewart, 1995).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en god vårdrelation till patienten. Vårdrelationen 

kan ha betydelse för hur vårdförloppet utvecklas. För att motivera patienten till utveckling 

och förändring så krävs det att sjuksköterskan aktivt lyssnar och visar förståelse samt skapar 

en god relation till patienten (Eide & Eide, 2009, Kapitel 1). Forskning visar även att 

sjuksköterskor med en bättre förmåga att kommunicera har lättare att skapa en relation till 

patienten vilket bidrar till en bättre hälsa hos patienten (Osuna et al., 2018; Stewart, 1995). 

I en studie påvisades det att patienten upplevde en nära relation till sjuksköterskan, då mötet 

med sjuksköterskan betydde mycket. Patienterna menade att sjuksköterskorna visade intresse 

till en nära relation samtidigt som sjuksköterskorna ville vara professionella. Därför upplevde 

patienterna att vårdrelationen blev god på grund av att sjuksköterskorna öppnade upp sig för 

patienterna och utbytte egna livserfarenheter (Turpin, McWilliam., & Ward-Griffin, 2012). I 

en vårdrelation där patienten känner sig trygg vågar patienten visa sitt verkliga jag. För att 

kunna ge en personcentrerad vård är det nödvändigt att en förtroendefull vårdrelation skapas 

mellan patienten och sjuksköterskan (Ekman & Norberg, 2013).  

Kommunikationshinder 

Kommunikation är en avancerad procedur som handlar om en sändare och en mottagare 

(Eide & Eide, 2009, Kapitel 1). I hälso- och sjukvården är valet av språk högst väsentligt för 

sjuksköterskan och det gäller att använda ett språk som patienten förstår. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är tydlig i sin kommunikation med patienten och tar sig tid att förklara saker 

utan att det uppstår någon stress för patienten. En fördel är om medicinska termer väljs bort 

för ett mer lättförståeligt språk (Fossum, 2013). Det är även viktigt att känna in patienten och 

avgöra vilket tillfälle som är rätt att vara tyst och tvärtom.  

 

Patientens verbala och icke verbala språk måste sjuksköterskan beakta för att kunna planera 

och genomföra vården. För att en god kommunikativ vård ska kunna skapas är det viktigt att 

sjuksköterskan har kompetens att tolka en observation, att handleda patienten och förhålla sig 

efter de mål och genomföranden som har satts upp i planeringen av vården (Eide & Eide, 

2009, Kapitel 1). Det är viktigt att anpassa kommunikation och information till patientens 
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ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar så att 

patienten uppfattar den informationen som ges (Socialstyrelsen, 2019b). 

Personcentrerad vård 

Ett kännetecken för en god hälso- och sjukvård är att den är personcentrerad. För att möta 

varje individs behov så är kommunikation en god grund. Varje möte mellan sjuksköterska 

och patient är unikt och behöver anpassas efter de behov och förutsättningar patienten har 

(Socialstyrelsen, 2019a.). Personcentrerad vård är en av de mest kända och omtalade 

kärnkompetenserna i dagens vård. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå innebörden och 

vikten av personcentrerad vård för att kunna utveckla och utöva den. Personcentrerad vård 

handlar inte bara om procedurer, färdigheter eller en uppsättning tekniker utan även genom 

att etablera en kontakt samt en relation med patienten på ett personligt sätt (Forsberg, 2016, 

Kapitel 8). 

 
I en personcentrerad vård är det viktigt att jobba med patientens egna värderingar, 

engagemang, sympatisk närvaro, delaktighet i beslutsfattande och även se till att patientens 

fysiska behov blir tillgodosedda. Att som sjuksköterska jobba med patientens övertygelser 

och engagemang stärker en av de grundläggande principerna för personcentrerad vård, vilket 

lägger vikt vid att en tydlig bild utvecklas av vad patienten värderar om sitt liv och hur de 

känner vad som händer. Detta gör att sjuksköterskan underlättar patientens deltagande i sin 

vård genom att ge tydlig information (McCormack & McCane, 2006). 

Personcentrerad kommunikation 

Inom vården är kommunikationen nödvändig och en förutsättning för god vård. 

Kommunikationen bidrar till en gemenskap mellan sjuksköterskan och patienten vilket gör 

det möjligt för patienten att känna sig delaktig, respekterad och engagerad i sin vård (Skea, 

MacLennan, Entwistle & N'Dow J, 2014) 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten utrymme till sin egna berättelse och att se 

patienten som expert på sig själv (Socialstyrelsen, 2019a). Patientens egna berättelse är en 

grund för delaktighet och samarbete i den egna vården vilket för patienten ger en känsla av att 

bli sedd och hörd. En kommunikation som är berättande bidrar till att erfarenheter delas samt 

att det går att ta lärdom av varandra. Att berätta, lyssna och dela information ger kunskap om 
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patientens hälsotillstånd samt ger en bra grund för sjuksköterskan att på bästa sätt planera 

omvårdnaden och på bästa sätt integrera livsstil, tro och hälsa (Ekman et al., 2011). 

Problematisering 

Kommunikation är en central del av omvårdnaden (SSF, 2017a). Kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient spelar en avgörande roll för att patienten ska kunna förstå och 

uppleva delaktighet kring sin vård (Fossum, 2013). För att patienten ska uppfatta den 

information som ges är det viktigt att sjuksköterskan anpassar kommunikationen efter 

patientens individuella behov och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2019b). Genom att 

sjuksköterskan ger information på ett tydligt sätt till patienten så medför det att patienten blir 

mer förstående kring sin vård (McCormack & McCane, 2006). Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor med en bättre förmåga att kommunicera med patienten bidrar till en bättre 

hälsa hos patienten (Osuna et al., 2018; Stewart, 1995). Sjuksköterskors kommunikation är ett 

av de område där det kommer in flest klagomål i hälso- och sjukvården. Klagomålen handlar 

bland annat om att patienterna upplevde att informationen var otillräcklig, att informationen 

inte var anpassad efter patienternas förmåga samt att sjuksköterskan saknade intresse för 

patienternas individuella situation (Skär & Söderberg, 2018).  Denna studie ville därför 

beskriva patienters upplevelse av sjuksköterskans verbala kommunikation i 

omvårdnadshandlingar. 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av sjuksköterskors verbala kommunikation i 

omvårdnadshandlingar. 

Metod 

Design 
För att svara på syftet gjordes en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med inspiration 

av Roséns (2017) beskrivning av systematisk litteraturöversikt. Forsberg och Wengström 

(2016, Kapitel 2) beskriver att en litteraturöversikt är när relevanta vetenskapliga artiklar söks 

fram och ställs samman efter att inom valt ämnesområde blivit kritiskt granskade och 

analyserade. I studien har en systematisk sökning gjorts för att få fram relevant litteratur 
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grundat på en preciserad studiefråga och fastställda inklusions- och exklusionskriterier. Av de 

vetenskapliga artiklarna som framkom under sökningen gjordes ett systematiskt urval vilket 

gick ut på att artiklarnas titel och abstrakt skulle svara på studiens syfte. De utvalda artiklarna 

lästes sedan i fulltext för att avgöra om de håller för närmare granskning grundat på studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning av de 

utvalda artiklarna som skulle ingå i studien. Detta gjordes med hjälp av en granskningsmall 

passande för artiklarnas studiedesign. För att sedan analysera den insamlade datan i studien så 

valdes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning.  

Urval 

Studiens urval gjordes med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Friberg (2017) 

beskriver att under litteratursökningsfasen sker en form av avgränsning i litteraturen där 

artiklarnas kvalitet bedöms. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier som är styrda 

utav syftet och problemformuleringen så exkluderas vissa artiklar som inte ska användas och 

andra artiklar inkluderas för analys (Friberg, 2017). I studien tillämpades artiklar som 

handlade om patienters upplevelser av sjuksköterskans verbala kommunikation. Artiklarna 

skulle även vara skrivna på engelska och vara peer reviewed. Artiklar exkluderades som var 

publicerade innan år 2004 samt artiklar som handlade om intensivvård. Även artiklar som 

endast innehöll sjuksköterskans upplevelser exkluderades då syftet var att beskriva patienters 

upplevelser av sjuksköterskors verbala kommunikation i omvårdnadshandlingar. 

Datainsamling 

Databaserna som valdes ut inför datainsamlingen var PubMed och Cinahl. För att få en 

tillräcklig bredd inom det valda ämnet menar Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016, Kapitel 7) att sökningen bör bestå av minst två databaser. 

Studiens syfte låg till grund för de valda sökorden. Sökorden som valdes var communication, 

nurse-patient relations, patient experience, patient experiences, patient perception och 

patient perceptions. Studiens sökningar som gjordes i både PubMed och Cinahl 

dokumenterades i ett schema för databassökningar (Bilaga 1). 

 

När en sökning görs i fritext inkluderas alla artiklar som består av det sökord som används. 

En sökning i fritext blir ofta stor och innehållande artiklar som inte är relevanta. För att 

undvika de problemen kan ämnesordssökningar användas. Ämnesordsökningar kan i sin tur 

användas för att begränsa sökningarna. I PubMed används MeSH termer och i Cinahl 
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används Cinahl Headings vid ämnesordssökning. Booleska sökoperatörer AND används för 

en mer begränsad sökning och OR för en mer sensitiv sökning. Detta för att inom ett 

avgränsat område få fram relevanta sökträffar (Karlsson, 2017). Sökorden byggdes enligt 

följande i PubMed: patient experience OR patient experiences och patient perception OR 

patient perceptions. Dessa bildade sedan block tillsammans med MeSh termerna 

communication och nurse-patient relations enligt följande: patient experience OR patient 

experiences OR patient perception OR patient perceptions AND communication AND nurse-

patient relations. Sökningarna i Cinahl såg ut enligt följande: patient experience OR patient 

experiences och patient perception OR patient perceptions. Tillsammans med Cinahl 

Headings termerna communication och nurse-patient relations byggdes sökblocken patient 

experience OR patient experiences OR patient perception OR patient perceptions AND 

communication AND nurse-patient relations. Se utförligare i Bilaga 1.   

 

Sökningarna i de olika databaserna resulterade i 791 träffar lästa på titelnivå, 23 av dessa 

lästes på abstraktnivå och 14 av dessa lästes i fulltext. Läsningen av artiklar i fulltext 

resulterade i åtta artiklar, som bedömdes motsvara studiens inklusions- och 

exklusionskriterier samt passade in på studiens syfte. Sökningarna i de olika databaserna bör 

alltid kompletteras med en manuell sökning vilket innebär att kontrollera litteratur, 

referenslistor och tidskrifter efter material som är relevant (Willman et al., 2016, Kapitel 7). I 

studien gjordes även en manuellsökning. Detta gjordes genom att gå igenom de referenslistor 

i redan funna artiklar, resultatet av detta blev att ytterligare en artikel hittades som stämde 

överens med studiens inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt hittades nio artiklar 

som gick vidare till kvalitetsgranskning. Artikelöversikt kan ses i bilaga 3. 

Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvalitén på de utvalda artiklarna gjordes en kvalitetsgranskning med hjälp av 

en granskningsmall. Rosén (2017) beskriver att i en systematisk kvalitetsgranskning används 

granskningsmallen som ett stöd för att bedöma kvalitén på de enskilda artiklarna. 

Granskningsmallen är en typ av checklista som består av kvalitetskriterier som är viktiga att 

beakta (Rosén, 2017). De artiklarna som valdes ut granskade författarna var och en för sig för 

att sedan diskutera resultatet av kvalitetsgranskningen gemensamt. Kristensson (2014, 

Kapitel 11) beskriver att det är av vikt att de valda artiklarna läses och granskas enskilt av 

författarna för att sedan diskutera fynden innan fastställande om artikeln ska inkluderas i 

resultatet eller ej. 
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De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s 175-

176) exempel av granskningsprotokoll (Bilaga 2). Granskningsprotokollet bestod utav 14 

olika frågor i ett bedömningssystem där svaret ”ja” gav ett poäng och svaren ”nej” och ”vet 

ej” gav noll poäng. Författarna i studien bedömde att elva -14 poäng var av hög kvalitet, nio-

elva poäng var av medel kvalitet och under nio poäng var av låg kvalitet. Alla de utvalda 

artiklarna hamnade mellan elva och 14 poäng vilket bedömdes vara av hög kvalité. 

Dataanalys 

Nio stycken artiklar valdes ut för analys. För att analysera data användes en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

metod. När en kvalitativ innehållsanalys görs induktivt innebär det att texterna analyseras 

objektivt. En kvalitativ innehållsanalys är en metod som är fördelaktig för studenter då 

analysen kan utföras i olika svårighetsgrader vilket innebär att med ökad kunskap och 

förmåga kan studenterna avancera för att tolka den underliggande meningen. En lämplig 

utgångspunkt i en innehållsanalys är att tydliggöra själva innehållet i texten. Under 

analysprocessen väljs meningsenheter ut som innefattar aspekter relaterade till varandra. 

Meningsenheterna togs först ut var för sig för att sedan gemensamt gå igenom dem för att se 

så att de svarade på studiens syfte. Sammanlagt hittades 183 meningsenheter ut ifrån de valda 

artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte. Meningsenheterna ska enligt Graneheim 

och Lundman (2004) sedan kondenseras till kortare meningar utan att textens innebörd 

försvinner. Därför kondenserades de 183 meningsenheterna och den text som blev kvar blev 

underlaget för kodningen. En kod består av ett eller några sammanhängande ord som 

beskriver meningsenheternas väsentliga delar (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna 

sorterades sedan och bildade underkategorierna individanpassad kommunikation, vikten av en 

god vårdrelation, otydlig kommunikation och uppgiftscentrerad kommunikation.  

Underkategorierna individanpassad kommunikation och vikten av en god vårdrelation 

bildade tillsammans huvudkategorin främjande kommunikation. De två sista 

underkategorierna otydlig kommunikation och uppgiftscentrerad kommunikation bildade 

huvudkategorin icke främjande kommunikation.  Exempel på analysprocess ses i bilaga 4. 

Etiskt övervägande 

Ett etiskt förhållningssätt ska all typ utav forskning präglas utav. Det är viktigt att visa på ett 

etiskt ansvar för de personer som deltar i forskningen. Personerna ska behandlas med respekt 
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när det gäller deras välbefinnande samt att den insamlade informationen ska hanteras korrekt 

och respektfullt (Kristensson, 2014, Kapitel 4). I studien gicks det noggrant igenom att de 

utvalda artiklarna hade någon form av etiskt övervägande. Alla artiklar som valdes ut till 

resultatet hade någon form av godkännande från en etisk kommitté. Detta gjorde att 

författarna till studien ansåg att de valda artiklarnas etiska överväganden var tydliga. 

Kristensson (2014, Kapitel 4) menar att det är viktigt att även litteraturöversikt kräver ett 

forskningsetiskt övervägande då etiken i andra studier kritiskt ska granskas. 

 

Omvårdnadsforskning ska kunna bidra med ny kunskap, detta för att förebygga sjukdom, 

lindra lidande samt främja och återställa hälsa. Nyttan av forskningen ska alltid vägas mot de 

risker som det kan innebära för dem som deltar i en studie. Vetenskapens behov kan aldrig 

ställas högre än den enskilde individens välmående (Mårtensson & Fridlund, 2017). Innan 

studien påbörjades jämförde författarna de riskerna och nytta studien kunde innebära för 

deltagarna i de utvalda artiklarna. Med den nya kunskapen studien kunde ge om patienters 

upplevelse av sjuksköterskors verbala kommunikation för att öka personcentreringen så 

ansågs riskerna vara få i jämförelse med den kunskap resultatet i studien kunde bidra med. 

 

Det är viktigt att översätta texter som är skrivna på andra språk än författarens så noggrant det 

bara går för att undvika att texterna feltolkas (Kjellström, 2017). Därför översattes alla texter 

tillsammans för att bilda en gemensam uppfattning om dess innehåll. Birkler (2012, kapitel 8) 

förklarar att när forskaren på något vis påverkar studien gällande felaktiga tolkningar, 

framställning av data och att inte redovisa all data till fördel för resultatet anses det vara 

vetenskaplig ohederlighet. Vetenskaplig ohederlighet innebär även att medvetet felaktigt 

återge eller att plagiera andras resultat (Birkler, 2012, kapitel 8). Med detta i åtanke har 

författarna genom studiens gång tänkt på att inkludera all insamlad data i resultatet men även 

varit noggranna med en korrekt referenshantering för att plagiat ska undvikas.  

Resultat 

Patienter som i olika omvårdnadshandlingar kommunicerar med sjuksköterskor har olika 

upplevelser utav sjuksköterskors verbala kommunikation i omvårdnadshandlingar.  

Redovisningen utav resultatet skrevs utifrån huvudkategorierna främjande kommunikation 

och icke främjande kommunikation. Under huvudkategorin främjande kommunikation 

bildades underkategorierna individanpassad kommunikation, vikten av en god vårdrelation. 
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Under huvudkategorin icke främjande kommunikation bildades underkategorierna 

erfarenheter av otydlig kommunikation och erfarenheter av en uppgiftsorienterad 

kommunikation. 

 

 

Figur 1. Kategorier med underkategorier 

Främjande kommunikation  

Hur patienter upplevde sjuksköterskans främjande kommunikation i omvårdnadssituationer 

beskrivs i underkategorierna; Individanpassad kommunikation, Vikten av en god 

vårdrelation. Patienter beskrev att det var viktigt för dem att sjuksköterskorna 

individanpassade kommunikationen efter patientens individuella behov och förutsättningar 

för att kommunikationen skulle bli så bra som möjligt. De beskrev även att en god 

vårdrelation och sjuksköterskans förståelse var av vikt för att främja kommunikationen. 

Individanpassad kommunikation 

Flertalet patienter uttryckte att det var viktigt att kommunikationen individanpassades av 

sjuksköterskorna (McCabe 2004; Carroll 2007; Posma, van Weert, Jansen & Bensing, 2009; 

Pedersen, Koktved & Nielsen, 2012). För att individanpassa kommunikationen upplevde 

patienterna att det var till stor fördel om sjuksköterskorna hade kunskaper i olika 

kommunikationsmetoder som till exempel att använda en kommunikationsbräda med bilder 

och alfabet. Detta ansågs av patienter vara en viktig kunskap hos sjuksköterskorna i arbetet 

med att kunna individanpassa kommunikationen (Posma et al., 2009; Balandin, Hemsley, 

Sigafoos & Green, 2007). Med hjälp av dessa verktyg och kunskap om dem kunde goda 

framsteg i kommunikationen göras (Balandin et al., 2007). På detta vis upplevde patienterna 

Syfte: Patienters 
upplevelser av 

sjuksköterskors verbala 
kommunikation i 

omvårdnadshandlingar.

Främjande 
kommunikation

Individanpassad 
kommunikation

Vikten av en god 
vårdrelation

Icke främjande  
kommunikation

Otydlig kommunikation Otydlig kommunikation
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att sjuksköterskorna individanpassade den information som gavs i olika 

omvårdnadshandlingar (Posma et al., 2009; Pedersen et al., 2012). Förutom individanpassad 

information upplevde vissa patienter att tidpunkten då de fick informationen behövde 

anpassas efter patientens behov och situation. Patienter beskrev även att det var till hjälp då 

sjuksköterskorna kombinerade olika informationsmetoder, till exempel skriftlig och muntlig 

information, för att patienterna bättre skulle förstå den information som gavs. Ibland kunde 

patienterna även uppleva att information som gavs stegvis underlättade i kommunikationen 

med sjuksköterskorna (Posma et al., 2009). Något som upplevdes underlätta för flera 

patienter var då sjuksköterskorna använde sig av ett vardagligt språk istället för medicinska 

termer. Det vardagliga språket fick patienterna att lättare förstå och bearbeta den information 

som gavs (McCabe 2004; Posma et al., 2009). Patienter uttryckte även att det var viktigt att 

sjuksköterskorna genom en god kommunikation gav patienterna möjlighet att vara delaktiga i 

sin vård. Delaktigheten möjliggjordes då kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna fungerade väl (Chan, Wong, Cheung & Lam, 2018; Priebe, Wiklund Gustin & 

Fredriksson, 2018; Shatell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006).  

 

Patienterna beskrev att det var viktigt att sjuksköterskorna visade en förståelse för dem i 

kommunikationen (Balandin et al., 2007; McCabe, 2004; Shattell et al., 2006).  

När sjuksköterskorna visade en förståelse för patienterna så upplevde dem att dem kände sig 

sedda och bekräftade (McCabe, 2004; Shatell et al., 2006). 

Vikten av en god vårdrelation 

Patienterna upplevde att kommunikationen förbättrades och blev mer effektiv när en god 

vårdrelation hade uppstått mellan sjuksköterskorna och patienterna (Balandin et al., 2007; 

Carroll, 2007; Chan et al., 2018; Priebe et al., 2018; Shattell et al., 2006). Vårdrelationen 

fördjupades då bägge parter kunde kommunicera om gemensamma intressen under 

omvårdnadsarbetet (Priebe et al., 2018). Vårdrelationen var vad som styrde hur väl 

patienterna kunde och ville utrycka sina olika behov för sjuksköterskorna (Chan et al., 2018; 

Priebe et al., 2018). Patienterna upplevde även att en god vårdrelationen mellan dem och 

sjuksköterskorna skapade en mer avslappnad och gynnsam kommunikation (Shattell et al., 

2006).  

 

En god vårdrelation mellan sjuksköterskorna och patienterna upplevdes vara viktig för att en 

mer vårdande kommunikation skulle kunna uppstå. I den vårdande kommunikationen 
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upplevde patienterna att sjuksköterskorna visade empati genom att lyssna och bry sig om 

patienten. På så vis kunde patienternas lidande delas med sjuksköterskorna. Patienterna 

upplevde att deras lidande lindrades när de kunde öppna upp sig för sjuksköterskorna och 

prata om smärtsamma och traumatiska upplevelser. Det kändes naturligt för flera patienter att 

avslöja personliga saker i den mer vårdande kommunikationen med sjuksköterskorna (Priebe 

et al., 2018). I den vårdande kommunikation uppstod ett ömsesidigt beroende mellan 

patienterna och sjuksköterskorna vilket ledde till att de kunde lita på varandra (Chan et al., 

2018). Sjuksköterskorna som hade upplevt samma eller liknande erfarenheter som patienterna 

ansågs, av patienterna, ha lättare att förstå patienterna i deras situation (Shattell et al., 2006). 

För patienterna var det viktigt att sjuksköterskorna kontrollerade att patienterna förstod och 

uppfattade allt som hade sagts i samtalet (Posma et al., 2009; Priebe et al., 2018). Detta 

visade även att sjuksköterskorna faktiskt lyssnade på patienterna (Priebe et al., 2018). När 

sjuksköterskorna var konsekventa och sakliga upplevde patienterna att kommunikationen 

blev mer effektiv. Detta medförde att patienterna upplevde att kommunikationen blev mer 

omsorgsfull (Carroll, 2007)  

Icke främjande kommunikation 

Hur patienterna upplevde sjuksköterskors icke främjande kommunikation i 

omvårdnadshandlingar beskrivs i underkategorierna; Otydlig kommunikationen samt 

Uppgiftscentrerad kommunikation. Patienterna beskrev hur en otydlig kommunikation kan 

påverka sjuksköterskors kommunikation negativt samt hur de mer uppgiftscentrerade 

sjuksköterskorna påverkade den mer individanpassade och personcentrerade 

kommunikationen. 

Otydlig kommunikation 

Patienterna upplevde att kommunikationssvårigheter mellan dem och sjuksköterskorna var 

utmanande och skapade frustration. Kommunikationen upplevdes inte som tydlig (Balandin 

et al., 2007; McCabe, 2004; Goossens, Delbaere, Beeckman, Verhaeghe & Van Hecke, 2015; 

Chan et al., 2018; Carroll, 2007). Vissa patienter upplevde att det var svårt att få 

sjuksköterskors uppmärksamhet och kunna skapa en god kontakt (Balandin et al., 2007; Chan 

et al., 2018). Ibland upplevde också patienterna att sjuksköterskorna hade ett nedåtlåtande 

tonfall vilket påverkade kommunikationen negativt (Balandin et al., 2007; Carrol, 2007). 

Patienterna upplevde att dem inte fick tillräckligt med sympati och stöd från sjuksköterskorna 

vilket i sin tur skapade en frustration hos patienterna (Balandin et al., 2007; McCabe, 2004; 
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Shattell et al., 2006). Patienterna kunde ibland uppleva att sjuksköterskorna undvek att 

diskutera deras sjukdomsförlopp på grund av en rädsla att de skulle såra patienterna 

(Goossens et al., 2015). När sjuksköterskorna inte kunde förstå patienterna så ledde det till en 

känslomässig osäkerhet i kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna 

(Balandin et al., 2007; Carroll, 2007). Patienterna kunde även ibland uppleva att 

sjuksköterskorna missförstod patienterna vilket inte heller gynnade kommunikationen (Chan 

et al., 2007). Vissa patienter upplevde det som mycket smärtsamt att missförstås utav 

sjuksköterskan då det resulterade i känslor av ensamhet, diskriminering, självtvivel och 

sårbarhet (Shattell et al., 2006). 

Uppgiftscentrerad kommunikation 

Patienterna kunde i vissa fall beskriva hur sjuksköterskorna var mer uppgiftscentrerada i 

kommunikationen vilket påverkade sjuksköterskornas förmåga att kommunicera på ett 

personcentrerat sätt. Vid de tillfällen då sjuksköterskorna fokuserade enbart på sina 

arbetsuppgifter upplevde patienterna detta som ett stort och tydligt hinder i kommunikationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna (Chan et al., 2018; Carroll, 2007; McCabe2004). 

Detta ledde i sin tur till att patienterna påverkades negativt och kände sig mindre delaktig i 

sin vård (McCabe, 2004). Patienterna beskrev också att informationen ibland inte anpassades 

till deras egna individuella behov. Ibland tenderade det att bli för mycket information eller för 

lite information vilket inte upplevdes vara fördelaktigt för patienten (Pedersen et al., 2012, 

Posma et al., 2009). Patienterna upplevde även att informationen blev bristande på grund av 

att sjuksköterskorna ibland tillhandahöll en alltför ensidig och enkelspårig information 

(Gossens et al., 2015; Carroll, 2017). Många patienter upplevde också att sjuksköterskorna 

ofta inte hade någon tid över för att kommunicera med dem (Balandin et al., 2007, Chan et 

al., 2018). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Syftet med all forskning är att finna ny kunskap. Dock finns det inte alltid en sanning utan 

flera parallella tolkningar. Det behövs därför att forskaren vidtar olika åtgärder för att visa 

resultatets trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Eftersom författarna till studien ville få en bred beskrivning av problemområdet valdes en 

allmän litteraturöversikt med inspiration av Roséns (2017) beskrivning av systematisk 

litteraturöversikt som design. Detta gjordes för att syftet med studien var att beskriva 

patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation i omvårdnadshandlingar. 

Författarna valde att gå efter Roséns (2017) beskrivning av systematisk litteraturöversikt då 

de olika stegen som sökning av relevant litteratur, urval samt kvalitetsgranskning är väl 

beskrivna. Denna design lämpade sig även bra då den systematiska litteraturöversikten avser 

att innefatta både kvalitativ och kvantitativ forskning. Skillnaden mellan en allmän 

litteraturöversikt och då litteraturöversikten görs systematiskt blir att den systematiska 

översikten uppfyller ett högre krav på trovärdighet. Vid en allmän översikt finns risk att 

författaren enbart väljer de studier den själv känner till vilket kan ge en sned bild av 

verkligheten då studierna visar vad författaren känner till istället för de studier som faktiskt 

finns (Rosén, 2017). Därför valde författarna att inspireras av Roséns (2017) tillvägagångssätt 

för att få med mer relevant data och ökad trovärdighet. 

 

Inledningsvis var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara max tio år gamla. Det 

resulterade i att sökningarna gav för få artiklar som svarade på studiens syfte. Därför valde 

författarna att utöka till max 15 år gamla vilket gav ett bättre utfall. Då kommunikation alltid 

varit en viktig del i sjuksköterskans yrke i mötet med patienten så anser författarna att 

ändringen från tio till 15 år ej påverkat resultatet. Ett annat inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle vara peer reviewed. Då artiklarna var peer reviewed stärkte det 

trovärdigheten i studien. Några utav artiklarna innehöll både patientens och sjuksköterskans 

upplevelser av kommunikation. Då studien ej skulle innefatta sjuksköterskans upplevelser så 

tog författarna endast med patienternas upplevelser i dessa artiklar för att inte frångå syftet 

med studien. 

 

Det är även viktigt att resonera om studiens överförbarhet då trovärdigheten diskuteras. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) handlar begreppet överförbarhet om hur en 

studies resultat kan överföras till andra situationer eller grupper. Det är alltid läsaren som 

avgör hur resultatet kan överföras till en annan kontext men det är upp till författaren att 

skapa förutsättningarna för överförbarheten i studien. Dessa förutsättningar innebär att 

författaren noggrant beskriver deltagare, urval, datainsamling och analys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Därför har författarna genom hela studiens gång väl beskrivit 

tillvägagångssättet i de olika delarna för att ge läsaren en klar bild. Alla inkluderade 
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artiklarna innehöll vad både män och kvinnor hade för upplevelser om sjuksköterskans 

kommunikation vilket gör att överförbarheten i studien ökar. En svaghet är att de inkluderade 

artiklarna utgår ifrån olika kontexter. Till exempel handlar vissa artiklar om psykisk ohälsa 

medan andra artiklar berör upplevelser av personer drabbade av cancer. Detta kan medföra att 

överförbarheten inte blir så stor då kontexterna i de valda artiklarna varierar. 

 

Trovärdigheten i studien stärks då flera databaser används till sökningarna (Henricsson, 

2017). Författarna till studien valde att använda sig av två databaser, PubMed och Cinahl. I 

en systematisk litteraturöversikt är det ett krav att minst två databaser används (William et al., 

2016, Kapitel 7). Då inte flera databaser användes kan det ses som en begränsning då 

litteratur i andra databaser missats. Resultatet kan därmed ha påverkats då författarna kan ha 

gått miste om annan värdefull litteratur. 

 

Enligt Henricsson (2017) ska de utvalda artiklarnas kvalité först granskas var för sig för att 

sedan gås igenom tillsammans för att stärka trovärdigheten i studien. I studien användes 

William, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar vilket 

lämpade sig väl då alla nio utvalda artiklar var kvalitativa. I studien granskades artiklarna var 

och en för sig därefter gemensamt diskutera resultatet i kvalitetsgranskningen. Författarna 

hade samma åsikter om alla artiklars kvalitét förutom en. Denna artikel diskuterades noggrant 

och ett gemensamt beslut fattades sedan angående kvalitén. Alla studiens artiklar till 

resultatet fick hög kvalité i kvalitetsgranskningen. 

 
I studien valde författarna att använda Graneheim och Lundmans (2004) metod för en 

kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är till fördel för att metoden kan 

anpassas till olika syften, varierande kvalitét på data samt till författarens kunskapsnivå och 

erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De utvalda artiklarna lästes först 

enskilt för att sedan plocka ut meningsenheter som stämde överens med syftet. Sedan 

analyserades alla meningsenheter gemensamt och de meningsenheterna som författarna inte 

ansåg svara på studiens syfte togs bort. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

studiens tillförlitlighet när analysen genomförs gemensamt. När kategorierna i studien skulle 

bildas så var det svårt att skapa kategorier som var tydliga gentemot syftet. Detta ledde till att 

analysen utav koderna fick genomföras ytterligare en gång för att komma fram till de 

slutgiltiga kategorierna för studiens resultat. När det handlar om människors upplevelser 

menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att bildningen utav kategorier kan vara svårt 
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då data lätt kan hamna mellan olika kategorier eller passa in i flera kategorier. Under 

analysens gång hade författarna tät kontakt med handledaren för att diskutera 

analysprocessen gemensamt och för att tolkningarna av materialet inte skulle bli för stora. För 

att inga feltolkningar skulle göras av insamlad data har författarna använt sig av ett lexikon 

för att i så stor utsträckning som möjligt göra korrekta översättningar så att inte meningens 

kontext försvinner och därmed ökad överförbarhet. 

 

Resultatdiskussion 

I studien var syftet att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors verbala 

kommunikation i omvårdnadshandlingar. Resultatet i studien visade att patienterna hade både 

positiva och negativa upplevelser av sjuksköterskors kommunikation som redovisades under 

huvudkategorierna främjande kommunikation och icke främjande kommunikation.  

Individanpassad kommunikation 

Flertalet patienter upplevde att det var viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och patienter individanpassades av sjuksköterskorna. Det kunde handla om att 

sjuksköterskorna hade kunskap om olika kommunikationsmetoder men även att 

informationen individanpassades samt att sjuksköterskorna använde sig av ett mer vardagligt 

språk istället för medicinska termer. Kourkouta och Papathanasiou (2014) bekräftar att 

språket sjuksköterskorna använder sig av bör ligga på patienternas nivå så att dem förstår vad 

som sägs. De beskriver även att kommunikationen är avgörande för ett framgångsrikt resultat 

av en personcentrerad vård av varje enskild patient. Det är även viktigt att tänka på att 

patienterna har sitt egna sätt och tid att förmedla ohälsa. Även Pytel, Fielden, Meyer och 

Albert (2009) bekräftar att patienterna värdesätter att sjuksköterskorna på ett begripligt sätt 

informerar patienterna och använder sig av termer som patienterna förstår. Det är även viktigt 

att patienterna uppmuntras att uttrycka sina behov samt att få tillräckligt med relevant 

information så att behandlingen och återhämtningen efter sjukdom blir optimerad. Henderson 

(2003) beskriver att när tydlig information ges av sjuksköterskorna så känner sig patienterna 

mer delaktiga och trygga i sin egen omvårdnad. I en annan studie av Griffiths, Knight, 

Harwood och Gladman (2014) bekräftas detta då det framkommer att det är viktigt att 

sjuksköterskan besvarar frågor och ger återkoppling till patienten annars kan patienten 

uppleva ångest och förvirring. McCormak och McCane (2006) beskriver att en 

personcentrerad kommunikation bygger på sjuksköterskors medvetenhet om deras roll att 
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informera patienterna och att försäkra sig om patienternas upplevelser av delaktighet samt att 

individens behov och personlighet respekteras. 

 

Studiens resultat visade att det var viktigt för patienterna att sjuksköterskorna visade en 

förståelse i kommunikationen vilket resulterade i att många patienter kände sig sedda och 

bekräftade. En studie beskriver att när patienterna får utrymme i kommunikationen att 

förmedla sin livsberättelse och erfarenheter ökar sjuksköterskornas förståelse för patienterna 

(Kaakinen, Shapiro & Gayle, 2001). Detta stämmer överens med den personcentrerade 

vården där utgångspunkten är patienternas egna livsberättelser där tidigare upplevelser och 

erfarenheter lyfts fram då det betraktas som en viktig del av omvårdnaden. Detta medför att 

omvårdnaden grundas på respekt för kunskapen patienterna har om sitt sjukdomstillstånd 

vilket leder till att patienterna känner sig bekräftade utifrån deras individuella behov och 

förutsättningar som finns (Ekman & Norberg, 2013).  

Vikten av en god vårdrelation 

Resultatet visade på att patienterna upplevde att kommunikationen förbättrades och blev mer 

effektiv när en god vårdrelation hade uppstått mellan sjuksköterskorna och patienterna.  

Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste och Behrens (2009) beskriver att kommunikationen är 

en naturlig del av mötet och den interpersonella relationen, samt att kommunikationen är 

ständigt pågående och därför ett krav för en fungerande relation. Vidare beskriver 

Alshammari, Duff och Guilhermino (2019) att en begränsad kommunikation mellan 

sjuksköterskorna och patienterna påverkde vårdrelationen negativt vilket i sin tur kan påverka 

patientsäkerheten och att inte patienterna känner sig tillfredsställda. Enligt Halldorsdottir 

(2008) finns det en koppling mellan vårdrelationer och fysiologi. En god vårdrelation handlar 

om både närhet och distans, att utveckla kontakt samtidigt med respekt och medkänsla. 

Kommunikationen behöver fungera för att en god relation ska etableras och utvecklas. En 

fungerande kommunikationen blir som en bro mellan sjuksköterskorna och patienterna 

medan en icke fungerande kommunikation blir som en vägg dem emellan (Halldorsdottir, 

2008). Genom en god vårdrelation kan sjuksköterskorna hjälpa patienterna att hantera sin 

sjukdom och sitt lidande. Och en förutsättning för att en vårdrelation ska uppstå är 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. När ena parten är oengagerad och 

inte lyssnar eller när viljan att kommunicera inte finns så brister kommunikationen 

(Travelbee, 1971). I en studie av Halldorsdottir och Hamrén (1997) framkommer det att en 

god kontakt mellan sjuksköterskorna och patienterna underlättar kommunikationen samt att 
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sjuksköterskan och vårdrelationen påverkar patientens välbefinnande (Halldorsdottir & 

Hamrén,1997). Vidare beskriver Edvardsson (2010) att en god vårdrelation är en 

förutsättning för att en personcentrerad vård ska kunna uppnås. 

Uppgiftscentrerad kommunikation 

Resultatet visade att patienterna i vissa fall upplevde att sjuksköterskornas förmåga att 

kommunicera på ett personcentrerat sätt påverkades utav att sjuksköterskorna var 

uppgiftscentrerade i sitt omvårdnadsarbete vilket blev ett tydligt hinder i kommunikationen. 

Detta hade en negativ påverkan på patienterna som blev mindre delaktig i sin vård. Detta 

bekräftas av Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2009) som beskriver att sjuksköterskorna ofta 

använder sig av en uppgiftscentrerad kommunikation där fokus läggs på uppgiften som ska 

göras istället för patienterna. McCabe och Timmins (2015, Kapitel 3) menar att det kan 

innebära en svårighet för sjuksköterskan att inte arbeta utifrån ett uppgiftsorienterat arbetssätt 

eftersom hälso- och sjukvården och sjuksköterskeutbildningar är formade efter detta koncept. 

Resultatet av ett uppgiftsorienterat kommunikationssätt blir då att patientens behov inte blir 

tillgodosett och därigenom kan inte heller en personcentrerad vård uppstå. Patienter kan även 

känna sig utelämnade och ensamma i mötet med sjuksköterskan (McCabe & Timmins, 2015, 

Kapitel 3). Enligt Ekman, Nordberg och Swedberg (2014) så står vi inför stora utmaningar att 

införa personcentrerad vård i det kliniska arbetet trots att de flesta i vården påstår sig jobba på 

ett personcentrerat sätt. Ett hinder i personcentrerad vård är att tiden inte anses räcka till dock 

är det viktigt att förstå att inte personcentrerad vård handlar om tid utan är ett systematiskt 

och genomgående arbetssätt (Ekman et al. 2014). SSF (2016) betonar att varje människa är 

unik och har individuella behov, vilket är grundläggande inom omvårdnad. Det är viktigt att 

sjuksköterskornas arbete sker med ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna tillgodose 

patienternas vilja och behov. Detta fordrar att sjuksköterskorna är öppna och engagerade för 

människans unika situation och berättelse (SSF, 2016). En studie menar på att syftet med 

omvårdnad kan utryckas med två ord, utryck och lyhördhet. Detta innebär ett professionellt 

ansvar och ett aktivt engagemang för att ta del av det kontinuerliga uttrycket och stödet för 

patientens behov och önskemål. Det är dock viktigt att patienterna är samarbetsvilliga med 

sjuksköterskorna för att en relevant, individuell och en effektiv vård ska uppstå (Vaartio, 

Leino-Kilpi, Salantera & Suominen, 2006). Att samarbetet fungerar mellan sjuksköterskan 

och patienten menar även Tobiano, Marschall, Bucknall och Chaboyer (2015) är viktigt för 

att en god omvårdnad ska kunna ges av sjuksköterskan. Studien beskriver att genom 
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delaktighet blir patienten trygg och respekterad, vågar ställa frågor samt att de beslut som tas 

är gemensamma. 

Otydlig kommunikation 

Resultatet visade att patienterna upplevde otydlig kommunikationen när 

kommunikationssvårigheter uppstod mellan sjuksköterska och patienterna. 

Kommunikationen blev inte tydlig vilket skapade en frustration hos patienten. Resultatet 

visade även att patienterna ibland upplevde att sjuksköterskan hade ett nedåtlåtande tonfall 

vilket påverkade kommunikationen negativt. I en studie framkommer det att när 

sjuksköterskan använder sig av ett nedåtlåtande tonfall kan känslor av respektlöshet och 

ointresse framstå (Tajeu, Cherrington, Adreae, Prince, Holt & Halanych, 2015). 

Asmaningrum och Tsai (2018) menar att när sjuksköterskan har ett vänligt tonfall i 

kommunikationen så känner sig patienten trygg. Det vänliga tonfallet medför att patienten 

blir mer öppen och har lättare att integrera med sjuksköterskan. Ur resultatet framkom det att 

patienten ibland kunde uppleva att sjuksköterskan undvek att diskutera hens sjukdomsförlopp 

på grund av en rädsla att de skulle såra patienten. En studie av Ferguson, Ward, Card, 

Sheppard och McMurtry (2013) visar att när sjuksköterskan inte berättar hela sanningen för 

patienten om deras tillstånd upplevdes det som en brist på tillit och respekt. Sadala, Miranda, 

Lorencon och deCampos Pereira (2010) menar att om brister i kommunikationen inte ska 

uppstå är det viktigt att sjuksköterskan anpassar kommunikationen till varje patients 

egenskaper, begränsningar och specifika behov så att kommunikationen blir mer 

personcentrerad. 

 

Resultatet i litteraturöversikten tyder på att sjuksköterskor behöver mer utbildning och 

vägledning i hur man kommunicerar med patienter på ett mer personcentrerat sätt. Vidare 

forskning bör riktas in på förståelsen och betydelsen av kommunikationens inflytande på den 

personcentrerade vården. Resultatet skulle kunna vara till nytta och användas i 

utbildningssyfte av vårdpersonal kring kommunikationens betydelse. Vidare kan det leda till 

att kommunikationen kan ta en större plats i omvårdnaden ute i verksamheten. 
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Slutsats 

Kommunikation är en viktig del i omvårdnadsarbetet och det sker dagligen otaliga möten 

mellan sjuksköterskor och patienter inom vård- och omsorg. Det är inte alltid lätt att förstå 

vad som har en avgörande roll för om kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 

blir främjande eller icke främjande. Kommunikationen baseras på hur patienterna är som 

individer och hur väl sjuksköterskorna kan arbeta personcentrat och se varje individ som 

unik. Resultatet i studien visade på att det som patienterna upplevde som främjande för 

kommunikationen var en individanpassad kommunikation och vikten av en god vårdrelation. 

Patienternas upplevelser är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna förbättra att möta 

patienterna och arbeta på ett mer personcentrerat sätt. Genom att skapa en god 

kommunikation med patienterna känner sig patienterna mer sedda och förstådda. Att etablera 

en god kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna i en omvårdnadshandling är 

en förutsättning för att patienterna ska kunna erfara en personcentrerad vård. 

Kliniska implikationer 

Överallt inom vården sker möten som är baserat på kommunikation, det kan vara allt ifrån att 

möta patienten i ett väntrum till sängkanten hos den döende patienten vilket bevisar att det är 

viktigt att fokusera på kommunikationen för att vården ska bli personcentrerad. Genom att 

skaffa mer kunskap om hur viktig den verbala kommunikationen upplevs i 

omvårdnadshandlingar kan den personcentrerade vården ständigt utvecklas. Kunskapen 

behöver inte bara nå ut till sjuksköterskorna, utan även till alla andra professioner som ingår i 

ett team runt patienterna. 

Genom att undersöka vad patienterna upplever som viktigt i kommunikationen kan 

sjuksköterskorna få verktyg för att kunna förbättra den. Den ökade kunskapen om hur 

patienterna upplever sjuksköterskornas verbala kommunikation kan bidra till att 

sjuksköterskorna reflekterar mer över hur dem kommunicerar med patienter på ett mer 

personcentrerat sätt. Att se både främjande och hämmande aspekter gör att bilden av 

problemet blir bredare.  

Självständighet  

Litteraturöversikten har skrivits av Jenny Appelberg och Anna Jansson. Bakgrunden delades 
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skrevs gemensamt. Sökning av litteratur och val av vetenskapliga artiklar gjordes gemensamt. 

Inläsning av vetenskapliga artiklar och kvalitetsgranskning har inledningsvis gjorts enskilt för 

att i nästa steg jämföras och diskuteras gemensamt. Val av meningsenheter gjordes till en 

början enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Kondensering, kodning och kategorisering 

av meningsenheter genomfördes gemensamt av båda författarna. Resterande delar som 

resultat, metod- och resultatdiskussion samt slutsats skrevs gemensamt. Samarbetet mellan 

författarna har fungerat bra under hela studiens gång. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Pubmed 
Sökning Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 Communication 
[Mesh] 

190418 287863     

S2 Nurse-patient 
relations [Mesh] 

190418 34558     

S3 Patient experience 
OR Patient 
experiences 

190418 370952     

S4 Patient perception 
OR Patient 
perceptions 

190418 98814     

S5 S3 OR S4 190418 463028     
S6 S5 AND S2 AND 

S1 
190418 1024     

S7 S6 [Avgränsningar: 
English, 15 years, 
journal article] 

190418 675 675 12 6 3  

 
Sökningar i Cinhal 

Sökning Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 Communication 
[MH] 

190424 64962     

S2 Nurse- patient 
relations [MH] 

190424 25111     

S3 patient experience 
OR patient 
experiences 

190424 31495     

S4 Patient perception 
OR patient 
perceptions 

190425 11066     

S5 S3 OR S4 190424 41123     
S6 S5 AND S2 AND 

S1 [Peer Reviewed; 
Research Article; 
Published Date: 
2004-2019; 
English] 

190424 116 116 11 8 5  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 175–176). 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………… 

Finns det ett tydligt syfte? 

Patientkarakteristika 

 

 

Är kontexten presenterad? 

Etiskt resonemang?  

Urval 

– Relevant? 

– Strategiskt?  

Metod för  

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

– datainsamling tydligt beskriven? 

– analys tydligt beskriven? 

Giltighet  

– Är resultatet logiskt, begripligt? 

– Råder datamättnad? 

– Råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt? 

– Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej  

Antal ……………. 

Ålder …………….  

Man/kvinna …….. 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 

adekvat? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

□Hög           □Medel               □Låg 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land/artikelkod Titel Metod Urval Resultat Kvalitet 
Priebe, Å., Wiklund Gustin, L., 
Fredriksson, L 
År:2018 
Land: Sverige 
 

A sanctuary of safety: 
A study of how 
patients with dual 
diagnosis experience 
caring conversations 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 

5 st deltagare. 3 
kvinnor och 2 
män. Åldrarna 27-
58 år. 

Resultatet visade tre teman:  
ömsesidighet skapar säkerhet och 
gemenskap, lidande synliggörs och 
förstås och självkänsla återställs. 

Hög 

Balandin, S., Hemsley, B., 
Sigafoos, J., Green, V 
År: 2006 
Land: Australien 
 

Communicating with 
nurses: The 
experience of 10 
audult with cerebral 
palsy and complex 
communication 
needs. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semistrukturerad. 

10 st deltagare. 5 
kvinnor och 5 
män. Åldrarna 35-
61 år. 

Resultatet visade följande 
kategorier: 
Kommunikationsmetoder, 
Bedömningar av kommunikation på 
sjukhus, identifierade 
kommunikationshinder under 
sjukhusvård, följder av 
kommunikationsbarriärer, strategier 
för att förbättra 
kommunikationsupplevelser med 
sjuksköterskor på sjukhuset, 
sjuksköterskeutbildning. 

Hög 

McCabe. C 
År: 2004 
Land: Irland 
 

Nurse-patient 
communication: an 
exploration of 
patients´ experiences 

Kvalitativ 
intervjustudie 

8 st deltagare. 3 
män och 5 
kvinnor. I 
åldrarna 20-70 år. 

Efter dataanalys framkom fyra 
teman. Dessa var "brist på 
kommunikation", "närvaro", empati 
och "vänliga sjuksköterskor". 
 

Hög 

Goossens, J., Delbaere, I., 
Beeckman, D., Verhaege, S., 
Van Hecke, A 
År: 2015 
Land: Belgien 
 
 
 
 
 

Communication 
Difficulties and the 
Experience of 
Loneliness in Patient 
Whit Cancer Dealing 
With Fertility Issues: 
A Qualitative Study 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semistrukturerad. 

28 deltagare varav 
21 kvinnor och 7 
män i åldrarna 19-
44 år. 

Ensamhet var ett centralt tema i 
upplevelsen av potentiell 
fertilitetsförlust bland patienter med 
cancer. Känslor av ensamhet 
berodde på 
kommunikationssvårigheter mellan 
patienten och medlemmarna i hans 
eller hennes sociala miljö eller 
vårdpersonal på grund av flera 
underliggande processer och 
påverkande faktorer. 

Hög 
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Shattel, MM., McAllister, S., 
Hogan. B., Thomas, SP 
År: 2006 
Land: USA 
 

”She Took the Time 
to Make Sure She 
Understood”: Mental 
Health 
Patients´Experiences 
of Being Understod 

Kvalitativ 
intervjustudie 

20 st deltagare. 8 
män och 12 
kvinnor. Åldrarna 
21-65 år. 

Resultatet visade tre dominerande 
teman: "Jag var viktig", "det fick 
oss verkligen att ansluta" och "de 
kom på min nivå." 

Hög 

Pedersen, B., Koktved, D.P., 
Nielsen, L.L 
År: 2013 
Land: Danmark 
 

Living with side 
effects from cancer 
treatment- a 
challenge to target 
information 
 
 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

9 deltagare mellan 
38-74 år. 4 män 
och 3 kvinnor. 

Patienterna påverkas djupt av 
biverkningar i sin vardag. De 
kämpar för att ta makten men 
upplever förlust av kontroll. De 
känner sig oerfarna utan kunskap i 
ett ”pågående system”, och på 
grund av brist på kontinuitet möter 
de inte sina verkliga behov. För att 
undvika fallgropar i informationen 
behöver patienterna individuellt 
stöd från proffsen. 

Hög 

Chan. EA., Wong. F., Cheung. 
MY., Lam. W 
År: 2018 
Land: Hong Kong 
 

Patients´perceptions 
of their experiences 
with nurse- patient 
communication in 
oncology settings: A 
focused ethnographic 
study. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Fokuserad etnografisk 
studie. 

93 deltagare var 
med till slutet, 47 
kvinnor och 46 
män. 
24 sjuksköterskor 
var rekryterade. 

Två huvudteman identifierades: 1. 
Sjuksköterskornas arbetsbörda och 
miljö och 2. Sjuksköterska 
partnerskap och rollförväntningar. 
Inom dessa två teman var relaterade 
subteman på: Sympati för de 
upptagna sjuksköterskorna; 
Prioritera samtal till sjuksköterskor; 
Partnerskap genom relationer 
Sjuksköterskor roll i psykosocial 
vård; och minskning av 
psykosociala problem genom fysisk 
vård. 
 

Hög 

Carrol, SM 
År:2007 
Land: USA 
 

Silent, Slow 
Lifeworld: The 
communication 
Experience of 
Nonvocal Ventilated 
Patients 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

19 deltagare, 10 
män och 9 
kvinnor. 
Medelåldern för 
deltagare var 66, 
med intervallet 43 
till 82.  

Deltagarna beskrev betydelsen av 
sin icke-vokala upplevelse som "Att 
fångas i en tyst värld gör att jag 
känner mig frustrerad och 
ofullständig", "Dagarna går i 
långsam rörelse medan resten av 
världen går snabbare," "Att skapa 
och bevara anslutningar är av 

Hög 
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största vikt, "och" Maktlösheten i 
att vara icke-vokal förbättrades 
genom att utveckla 
hanteringsstrategier och genom 
konsekvent och pålitlig omvårdnad. 

Posma, E.R., vanWeert, J.C.M., 
Jansen, J., Bensing. J.M 
År: 2009 
Land: Nederländerna 
 

Older cancer 
patients`information 
and support needs 
surrounding 
treatment: An 
evaluation trough the 
eyes of patients, 
relatives and 
professionals. 
 
 
 

En kvalitativ 
intervjustudie med 5 
fokusgrupper. 

38 deltagare. 
Medelålder 67,6 
år. 

Äldre har svårare att bearbeta och 
komma ihåg information än yngre. 
En tillförlitlig miljö verkar vara en 
förutsättning för att äldre patienter 
ska reflektera över den information 
som ges och individualiserad 
information är avgörande för att 
förbättra minnesinformationen. 
Resultaten visar dock att både 
patienter och proffs upplevde 
otillräcklig utforskning av 
patienternas personliga situation 
och individuella 
informationsbehov. Patienter 
stärkte också vikten av känslig 
kommunikation, t.ex. visar empati 
och känslomässigt stöd i hela 
kontinuiteten för canceromsorg. 
Dessutom identifierades potentiella 
förbättringsområden, inklusive att 
engagera patientens släktingar och 
uppmuntra patienter och släktingar 
att ställa frågor. 
 

Hög 
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Bilaga 4 Analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Vissa patienter föredrar 
mycket detaljerad 
information, medan andra 
föredrar lite information. 

Vissa föredrar mycket 
information och vissa lite 
information. 
 

Individuella skillnader Individanpassad 
kommunikation 

Främjande kommunikation 

En effektiv kommunikation 
mellan sjuksköterskorna och 
patienterna främjades också 
genom att en relation 
byggdes. 

Effektiv kommunikation 
mellan sjuksköterskorna och 
patienterna främjas genom att 
en relation byggdes. 

Relationsbygge främjar en 
effektiv kommunikation. 

Vikten av en god vårdrelation Främjande kommunikation 

Att bli förstådd gjorde att 
patienten kände sig som en 
människa snarare än att 
behandlas som ett nummer 
eller som i en fabrik. 

Att bli förstådd gjorde att 
patienten kände sig som en 
människa. 

Att bli sedd Förståelse Främjande kommunikation 

När sjuksköterskorna endast 
fokuserade på 
arbetsuppgifterna och 
föremålen i rummet snarare än 
på patienten, ansåg patienten 
att detta hindrade 
kommunikationen.  

Fel fokus hindrar 
kommunikationen 

Fel fokus i kommunikationen 
 

Uppgiftscentrerad 
kommunikation 

Icke främjande 
kommunikation 
 
 
 
 
 

Deltagarna ansåg att 
vårdpersonal undviker frågor 
som skulle kunna såra 
patienter med cancer och 
framkalla negativa känslor. 

Sjuksköterskan undviker att 
kommunicera om det som kan 
såra och framkalla negativa 
känslor hos patienten. 
 

Undviker att kommunicera 
om svåra saker. 

Brister i kommunikationen 
 
 
 
 

Icke främjande 
kommunikation 

 


