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Bemötandet är en viktig del inom vården och sjuksköterskans bemötande av 
patienten kan vara det som han minns bäst av mötet. Bemötandet har en central 
roll i sjuksköterska-patientrelationen oberoende av vilket hälsoproblem som leder 
till att patienten söker vård. Syftet var att belysa faktorer som har betydelse för 
hur patienten upplever sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. En 
litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 
genomfördes. Artiklarna bearbetades enligt Graneheim och Lundmans 
beskrivning av en analysmetod. I resultatet framkom att sjuksköterskans 
inställning, kommunikation och patientcentrerade vård var viktiga faktorer som 
hade betydelse för hur patienten upplevde sjuksköterskans bemötande. Att 
sjuksköterskan i sin yrkesroll skall ha en vänlig och vårdande attityd, ett holistiskt 
och humanistiskt synsätt, att hon skall utöva sitt arbete i en patientcentrerad anda 
där patienten står i fokus och sjuksköterskan visar ett äkta intresse för och ser 
varje patient som unik med respekt för patientens integritet och värdighet var 
viktiga komponenter. Detta arbete kan ge en ökad förståelse beträffande 
bemötandets innehåll och kan även hjälpa sjuksköterskan till att anpassa sitt 
bemötande så att det svarar upp mot patientens unika behov, förutsättningar och 
förväntningar i det vårdande mötet. 

 

Nyckelord: Bemötande, kommunikation, patientperspektiv, patientupplevelser, 
sjuksköterska-patientrelation.
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INLEDNING 
 
Bemötandet är en viktig del inom vården. Sjuksköterskans bemötande av 
patienten kan vara det som han minns bäst av mötet. Personalbrist och stress, som 
båda är relativt vanliga inom svensk sjukvård idag, är exempel på faktorer som 
kan påverka sjuksköterskans bemötande negativt. Att sjuksköterskans 
professionalitet inte alltid hinner lysa igenom i det vårdande mötet med patienten 
kan inverka på hur han upplever sjuksköterskans bemötande och kan dessutom 
leda till att vårdrelationen dem emellan inte blir optimal. Bemötandet har en 
central roll i sjuksköterska-patientrelationen oberoende av vilket hälsoproblem 
som leder till att patienten söker vård. Det ligger därför i vårt intresse att fördjupa 
förståelsen för faktorer som kan ha betydelse för hur patienten upplever 
sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. 

 
 
BAKGRUND 
 
Det vårdande mötet 
Enligt Lindencrona (2002), är bemötandet och kommunikationen grunden till det 
vårdande mötet. Holmdahl (1990) menar, att ett bra första möte mellan 
sjuksköterskan och patienten är avgörande för att en förtroendefull vårdrelation 
skall kunna utvecklas dem emellan. Vårdrelationen till sjuksköterskan är en 
förutsättning för att patienten ska uppleva sig delaktig i sin vård (Eldh, Ehnfors & 
Ekman, 2004). Eide och Eide (1997) menar, att empatin hjälper sjuksköterskan att 
tidigt känna in och identifiera patientens upplevelser av det vårdande mötet och 
hennes förmåga till inlevelse och medkännande är grundläggande för ett etiskt 
förhållningssätt. 

 

Bemötande 
Med bemötande avses i vår studie sjuksköterskans beteende och handlingar, såväl 
verbala som icke-verbala, i det vårdande mötet med patienten. Sjuksköterskan 
skall använda sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut 
närvaro som en tillgång i det vårdande mötet med patienten (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att genomföra ett gott bemötande 
krävs tid, förmåga att lyssna, kunskap och professionalitet (Forsknings- och 
Utvecklingsenheten, 2000). Nåden och Eriksson (2004) menar, att en förutsättning 
för sjuksköterskans profession är att hon har en förståelse och öppenhet för 
patientens unika värderingar, värdighet och lidande samt har kännedom om att 
patienten utvecklas och förändras i sin sjukdomssituation och även att patientens 
livssituation påverkas. En vårdande hållning, kunskaper och erfarenheter är 
eftersträvansvärda för att lindra patientens lidande och skapar en känsla av 
trygghet, förtroende, tillfredställelse och tacksamhet hos patienten. 
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I varje landsting och kommun skall det finnas en eller flera, från vården 
fristående, nämnder dit patienter, närstående och vårdpersonal kan vända sig när 
det uppstår problem i kontakten med vården (SFS, 1998:1656). I patientnämndens 
årsrapport för Stockholms län år 2007, utgjorde bemötandefrågorna 13 procent av 
samtliga ärenden som nämnden handlade under året. De uppgick till 567 ärenden 
där de flesta behandlade frågor om hur patienten blivit ovänligt eller nonchalant 
bemött antingen vid telefonkontakt eller i det direkta mötet med vårdpersonalen 
(Årsrapport, 2007). I Blekinge kallas motsvarigheten till patientnämnden 
förtroendenämnd och enligt S. Forsén (personlig kommunikation, 24 november, 
2008) som är handläggare för kommunikations- och bemötandeärenden på 
förtroendenämnden i Blekinge, inkom totalt 360 ärenden till nämnden under år 
2007, varav 60 var bemötandeärenden. 

 

Kommunikation 
Enligt Socialstyrelsen (2005), skall sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera 
på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt med patienten. Kommunikation 
betyder ”att göra något gemensamt”, ”ha förbindelse med” och är ett ömsesidigt 
utbyte av information mellan två parter, såväl verbal som icke-verbal (Eide & 
Eide, 1997 s 11-12). Förväntningar, förutfattade meningar och dolda värderingar 
styr båda parters motiv för och sätt att kommunicera, vilket i sin tur kan ha 
betydelse för hur vårdrelationen utvecklas (Forsknings- och Utvecklingsenheten, 
2000). 
 

Vårdrelation 
Med vårdrelation menas att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett 
ömsesidigt förhållande, där båda parter ses som handlande individer med egna 
viljor, mål, avsikter och resurser (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Enligt 
Cullberg (2001), måste sjuksköterskan vara uppmärksam på hur hon själv 
påverkar patienten i vårdrelationen, samt hur hon, som individ, påverkas av och 
reagerar på patientens problem. Dahlberg et al. (2003) menar, att en god vård är 
beroende av en fungerande vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. 
Denna vårdrelation kännetecknas av ett professionellt engagemang där 
sjuksköterskan inte räknar med att få ut något för egen del. Det är mötet som skall 
förmedla att patienten är betydelsefull och delaktig. För sjuksköterskan är det 
viktigt att visa sig som en kännande, tänkande och reflekterande medmänniska. 
Vårdrelationen skall också präglas av kvalitet, äkthet, öppenhet och föras med en 
öppen dialog. 

 

Delaktighet 
Sjuksköterskan skall, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), visa 
respekt för patientens självbestämmande och integritet, och vården skall så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samförstånd med patienten. En studie 
gjord av Nordgren och Fridlund (2001) visar, att patienten ibland känner sig 
maktlös, upplever att vårdpersonalen inte visar respekt eller lyssnar på hur han 
upplever sitt tillstånd, får otillräcklig information och inte känner sig delaktig i de 
beslut som fattas angående hans vård och behandling. Det framkommer också att 
patienten hade gjort andra val om han hade haft tillräckligt med kunskap om sitt 
tillstånd. Patienten anser att sjuksköterskan är den person, bland vårdpersonalen, 
som har möjlighet att hjälpa och stötta honom till att bli mer delaktig i sin vård. 
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Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s 134) skriver, ”självbestämmande i vården 
kan uttryckas som rätt till delaktighet och medbestämmande i frågor som rör den 
egna livssituationen och den egna vården”. Vidare skriver de att delaktighet kan 
uttryckas som emotionell, intellektuell och social delaktighet. Vid emotionell 
delaktighet har patienten en central och betydelsefull roll, och sjuksköterskan tar 
hänsyn till patientens åsikter och synpunkter. Vid intellektuell delaktighet kan 
patienten genom samtal med sjuksköterskan få svar på sina frågor, få den 
information han behöver och möjlighet att delge henne sina synpunkter och känna 
att sjuksköterskan lyssnar och förstår. Vid social delaktighet känner patienten sig 
delaktig i en social gemenskap, blir behandlad med respekt och ges möjlighet att 
vara med och bestämma i den utsträckning det går. Patienten skall ges möjlighet 
att påverka beslut angående sin vård och behandling samt att ta ställning till olika 
behandlingsalternativ. Malmsten (2007) menar, att det är varje patients rätt att 
vara delaktig och att genom tillräcklig kunskap ha förmåga att besluta om egna 
val i vården, utan påverkan av andra. 

 

Empati 
Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996), är empati förmågan att leva sig in i, 
och ha förståelse för, en annan individs känsloläge och behov utifrån den 
individuella situationen. Begreppet empati har inte med kärlek att göra. Empatin 
försöker fånga upp individens känslomässiga kommunikation, inte tillfredställa 
hans behov och krav. Malmsten (2007) menar, att genom empati kan 
sjuksköterskan känna för någon, men det är genom sympati som hon visar 
omtanke för patienten i handlingar. Att sjuksköterskan har förmåga att känna 
empati är en förutsättning för att hon skall kunna visa sympati. 

 

Etik 
Etik avser en lära eller uppfattning om vad som är rätt och fel, beträffande 
mänskligt handlande (Kalkas & Sarvimäki, 1989). Enligt Henriksen och Vetlesen 
(2001), är etik huvudsakligen något som uppstår i mötet mellan de erfarenheter 
som görs och reflektionen över dessa erfarenheter. Att sjuksköterskan skall ha 
förmågan att använda sina personliga förutsättningar, och dessutom reflektera 
över sina handlingar, är en förutsättning för att utveckla en etisk yrkesutövning. 
Etik handlar om att sjuksköterskan skall vara nära patienten och att hon, med hjälp 
av sina erfarenheter, har möjlighet att fatta rätt beslut i de situationer som uppstår. 

 

Teoretisk referensram 
Hildegard Peplau (1988) menar, att för att kunna hjälpa patienten att identifiera 
upplevda svårigheter måste sjuksköterskan förstå sitt eget beteende, först då kan 
hon hjälpa honom. Peplaus relationsteorin bygger på ett undervisande syfte, där 
patienten vägleds av sjuksköterskan i att förstå sina hälsoproblem och i att bli mer 
förberedd på att möta svårigheter i förhållandet till sin hälsa och livssituation. 
Sjuksköterskan stödjer patienten i att utveckla sina resurser och vårdrelationen 
mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs i fyra faser: orienteringsfasen, 
identifikationsfasen, utforskningsfasen och beslutsamhetsfasen, som alla 
överlappar varandra. Orienteringsfasen, som är den första i vårdrelationen mellan 
sjuksköterskan och patienten, utgör själva grunden för inlärningsprocessen. Det är 
här sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att identifiera de upplevda 
problemen. Denna fas medför att patienten kan inta en mer aktiv roll i sin egen 
vård. I nästa fas, identifikationsfasen, uppfattar patienten sin situation tydligare 



 

 4 

och känner en viss kontroll över den. Patienten kan då vända sig till 
sjuksköterskan som vägleder och stödjer honom. Det är viktigt att sjuksköterskan 
låter patienten uttrycka sina känslor. I tredje fasen, utforskningsfasen, har 
patienten uppnått full skicklighet i att kunna tillgodogöra sig de resurser som 
vårdrelationen till sjuksköterskan innebär. I den fjärde och sista fasen, 
beslutsamhetsfasen, frigör sig patienten stegvis från sitt beroende av 
sjuksköterskan och för att denna frigörelse skall lyckas krävs det att de båda har 
genomgått de tidigare faserna. Peplau fokuserar på vårdrelationen mellan 
sjuksköterskan och patienten, och menar, att i det vårdande mötet med patienten 
är det viktigt att sjuksköterskans bemötande bygger på respekt, intresse och 
ömsesidighet samt att målet med vården är att stödja och hjälpa patienten till att 
göra egna val angående sin hälsa (a.a.). 

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa faktorer som har betydelse för hur patienten 
upplever sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. 

 
 
METOD 
 
Metoden som användes för att besvara vår studies syfte var en systematisk 
litteraturstudie med kvalitativ ansats, där vetenskapliga artiklar granskades. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008), avser en systematisk litteraturstudie att 
sammanställa resultat från tidigare forskning. Den kvalitativa ansatsen fokuserar 
på att tolka, skapa mening och förståelse i patientens subjektiva upplevelser av 
situationen. Vår studie baserades på textmaterial där sjuksköterskans beteende och 
handlingar i bemötandet av patienten lyftes fram som det centrala i det vårdande 
mötet. För att underlätta för läsaren har vi i vår studie valt att benämna patienten 
som ”han” och sjuksköterskan som ”hon”. 

 

Litteratursökning 
Artikelsökningarna startade med att vi använde Svenska MeSH för att finna 
lämpliga sökord utifrån syftet med vår studie. Sökningarna resulterade i följande 
MeSH-termer: Communication, Nurse-Patient Relations, Nursing Care, Patient 
Satisfaction och Professional-Patient Relations. Ytterligare sökningar gjordes på 
de redan funna vetenskapliga artiklarnas nyckelord: Experience, Nurse-Patient 
och Perspective. De olika sökorden kombinerades med den booleska termen 
AND. De sökordskombinationerna som ledde till valda artiklar presenteras i tabell 
1. Sökningarna genomfördes i databaserna på biblioteket vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Databaser, i vilka sökningarna gjordes, var: referensdatabaserna 
Academic Search Elite och CINAHL samt fulltextdatabasen ELIN@Blekinge, 
eftersom dessa är omvårdnadsinriktade. I Academic Search Elite begränsades 
sökningarna genom att Scholarly (Peer Reviewed) Journals markerades. I 
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CINAHL gjordes följande avgränsningar: Peer-Reviewed, Research Article och 
English/Norwegian/Swedish och i ELIN@Blekinge gjordes avgränsningen: 
endast dokument tillgängliga i fulltext. I samtliga databaser fanns begränsningen 
publiceringsår 1998 och framåt, detta för att få tillgång till de senaste 
forskningsresultaten. 

 

Tabell 1. Sökresultat från databaserna med olika sökord. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Grovsållning Analyserade 
artiklar 

Academic Search 
Elite 

Perspective 62072 - 0 

 Perspective AND 
Experience AND 
Nurse-Patient 

60 - 1 

 Perspective AND 
Experience AND 
Satisfaction 

39 - 1 

CINAHL Nurse-Patient 
Relations 

1695 - 0 

 Communication 3894 - 0 
 Patient 

Satisfaction 
6987 - 0 

 Professional-
Patient Relations 

2241 - 0 

 Nurse-Patient 
Relations AND 
Communication 

238 24 1 

 Patient 
Satisfaction AND 
Professional-
Patient Relations 

255 18 1 

 Nurse-Patient 
Relations AND 
Communication 
AND Patient 
Satisfaction 

22 - 1 

ELIN@Blekinge Nurse-Patient 
Relationship 

205 - 0 

 Nurse-Patient 
Relationship AND 
Experience 

32 - 1 

 Patient’s 
Perspective 

517 - 0 

 Patient’s 
Perspective AND 
Nursing Care 

22 - 1 
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Identifiera 
nyckelord/ 

begrepp som 
skall sökas 

Identifiera 
potentiell 
litteratur 

elektroniskt/
manuellt 

 
Samla in 
potentiell 
litteratur 

Identifiera ny 
litteratur 
genom 

citeringar 

Välj bort 
irrelevant och 

opassande 
litteratur 

Undersök 
litteratur för 
relevans och 
ändamåls-
enlighet 

Läs relevant 
litteratur  
och gör 

anteckningar 

 
Organisera 
litteratur 

Analysera 
och 

integrera 
material 

 
Skriv 
studie 

Urval 
Inklusionskriterierna innefattade vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativt 
angreppssätt som beskrev upplevelser hos patienter från 18 år och uppåt, skrivna 
på engelska, norska eller svenska och publicerade i omvårdnadstidskrifter från år 
1998 och framåt. Exklusionskriterierna var medicinsk inriktade vetenskapliga 
artiklar, artiklar som tog upp upplevelser hos patienter under 18 år, artiklar med 
kvantitativt angreppssätt och litteraturstudier. När sökningarna gav träffar gjordes 
ett första urval utifrån de vetenskapliga artiklarnas titlar. Verkade dessa relevanta 
för vår studie lästes abstract och nyckelord för att se om artiklarna överensstämde 
med vårt syfte samt våra inklusions- och exklusionskriterier. Nästa steg innebar 
att vi letade upp artiklarna i fulltext för att avgöra om de kunde användas i 
analysprocessen. Detta tillvägagångssätt vid litteratursökningen kan liknas vid 
Polit & Becks (2004) flödesschema (figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudier. Efter Polit & Becks (2004, s 105). 
 

För att säkerställa ett vetenskapligt arbetssätt i vår studie användes Forsberg och 
Wengströms (2008) kriterier för kvalitativa artiklar vid granskningen av de 
utvalda vetenskapliga artiklarna. Kriterierna visade ett systematiskt sätt att 
kartlägga artiklarnas uppbyggnad samt att säkra kvalitet och innehåll. I Academic 
Search Elite och i ELIN@Blekinge valdes två vetenskapliga artiklar från vardera. 
I CINAHL blev vissa sökresultat så omfattande att en grovsållning gjordes utifrån 
rubrikerna, vilket resulterade i 24 respektive 18 relevanta vetenskapligar. Genom 
att läsa abstracten gjordes ytterligare granskning av artiklarna vilket resulterade i 
tre vetenskapliga artiklar som motsvarade vår studies syfte. Slutligen resulterade 
vårt urval i sju vetenskapliga artiklar. En presentation av dessa är sammanställd i 
bilaga 1. 

 
Analys 
Då syftet med vår studie var att beskriva upplevelser användes en manifest 
innehållsanalys. En manifest innehållsanalys fokuserar på att systematiskt och 
stegvist dela in data för att på ett lättare sätt identifiera gemensamma mönster och 
tema, där målet är att beskriva specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2008). 
De sju valda vetenskapliga artiklarna bearbetades enligt Graneheim och 
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Lundmans (2004) beskrivning av analysmetod. Först läste vi igenom de 
vetenskapliga artiklarnas textmaterial upprepade gånger, enskilt, för att få en 
helhetsbild och förståelse för materialet. De meningar som motsvarade syftet med 
vår studie markerades och bildade de meningsbärande enheterna. Även detta 
utfördes individuellt för att inte påverka varandra i valet av meningsenheter. Efter 
den enskilda genomläsningen och markeringen av de meningsbärande enheterna 
jämfördes dessa. De meningsenheter som inte markerats av oss båda, diskuterades 
och därefter ratades eller inkluderades. De valda meningsbärande enheterna 
översattes till svenska och skrevs ned i tabeller. Därefter kondenserades de, vilket 
innebar att de kortades ned, men innehållsmässigt behöll de samma innebörd. De 
kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades in i kategorier som 
återspeglade det väsentliga i meningsenheterna. Dessa kategorier blev sedan de 
rubriker som användes i vårt resultat. Då tydliga underkategorier inte framkom 
utelämnades detta steg i Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur en 
analysmetod skall genomföras. Detta innebar att kategorier bildades direkt. 
Exempel på analysförfaranden visas i bilaga 2. 

 
 
RESULTAT 
 
Genom analysförfarandena framkom att sjuksköterskans inställning, 
kommunikation och patientcentrerade vård var viktiga faktorer som hade 
betydelse för hur patienten upplevde sjuksköterskans bemötande i det vårdande 
mötet. I de sju vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för vårt resultat 
förekom både begreppet vårdpersonal och sjuksköterska. Begreppet vårdpersonal 
innefattar här enligt vår tolkning undersköterska, sjuksköterska och/eller läkare. 
För att undvika feltolkningar lät vi använda begreppet vårdpersonal från de 
artiklar där begreppet förekom. 

 

Sjuksköterskans inställning till bemötandet 
Rush och Cook (2006) ansåg, att sjuksköterskans förhållningssätt och inställning 
till patienten hade en central roll i hur patienten upplevde bemötandet. Om 
patienten blev behandlad som en helhet, fick bekräftelse, empati, blev tagen på 
allvar och fick ett lyssnande öra från sjuksköterskan byggdes ett förtroende upp i 
vårdrelationen. Patienten kände att han fick ett bra bemötande och befann sig på 
samma nivå som sjuksköterskan, vilket ledde till att han kände tillit för henne. 
Detta resulterade i en bättre vård där patienten upplevde att hans delaktighet 
ökade. Detta visade även Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos 
(2007) som menade, att patientens självbestämmande i sjukvården var viktig för 
självkänslan hos patienten. 

 

I ett bra bemötande var sjuksköterskan engagerad, stödjande och såg patienten 
som en helhet (Eriksson & Svedlund, 2007). Vårdpersonal som hade en vårdande 
attityd och som visade vänlighet, intresse, medkänsla och sympati omnämndes 
positivt av flertalet patienter (Attree, 2001; Irurita, 1999; Mok & Chiu, 2004; 
Rush & Cook, 2006). Rush och Cook (2006) poängterade vikten av att 
sjuksköterskan använde sig av ett bra bemötande, vilket patienten menade 
innefattade tålmodighet, effektivitet, ansvarstagande och flexibilitet. McCabe 
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(2004) menade, att då sjuksköterskan bekräftade och uttalade förståelse och 
medkännande för patientens situation, upplevde patienten att hans känslor var 
befogade, och att sjuksköterskan brydde sig om honom, vilket lindrade ångest och 
osäkerhet. Attree (2001) fann, att ett lugnt, försiktigt och vänligt sätt hos 
vårdpersonalen uppskattades av patienten, där vårdpersonalen visade omtanke, 
välvilja och ett genuint intresse för honom. Vårdpersonal som visade respekt för 
patientens rättigheter, värdighet och privatliv omnämndes också specifikt. 

 

”Made you feel you were the one that counted.” (Attree, 2001 s 459). 

 

Positiva uttalanden gjordes av patienten om tillmötesgående vårdpersonal som var 
tillgänglig och anträffbar, som hade, gjorde eller tog sig tid att vara där när 
patienten behövde henne och som erbjöd hjälp. Patienten upplevde också att 
tidsaspekten hade betydelse för vårdpersonalens möjlighet att lära känna dem 
(Attree, 2001; Irurita, 1999). Flera studier tog även upp patientens upplevelse av 
att vårdpersonalen ofta verkade upptagen, vilket resulterade i att han inte ville 
störa dem (Attree, 2001, Eriksson & Svedlund, 2007, Irurita, 1999, McCabe, 
2004). 

 

“Having time to talk to you and not have to [rush away]… they could talk to 
you if you needed someone to talk to. Them having the time to do it, which 
they don’t always do.” (Irurita, 1999 s 91). 

 

McCabe (2004) belyste vikten av att sjuksköterskan var lättsam, glad och vänlig. 
Patienten menade att humor i mötet med sjuksköterskan gjorde att hon kändes mer 
tillgänglig för honom. I Mok och Chius (2004) studie menade patienten att 
vårdrelationen med sjuksköterskan gav honom någon som han kunde lita på och 
tala om sina djupaste känslor med, att sjuksköterskans uppgift i vårdrelationen 
inte bara var den vårdande, utan att hon också sågs som en god vän och en del av 
familjen. Enligt Attree (2001) och Larsson et al. (2007), var medbestämmande 
och självkontroll viktiga komponenter för patientens upplevelser av bemötandet i 
det vårdande mötet. Det var betydelsefullt att stödja och tillåta patienten, att delta 
i val och beslut angående vård och behandling, då han själv önskade detta. 

 
Kommunikation och information i sjuksköterskans bemötande 
Patienten upplevde ofta missnöje med den kommunikation och information som 
han fick av vårdpersonalen (Attree, 2001; Eriksson & Svedlund, 2007; Irurita, 
1999; McCabe, 2004; Rush & Cook, 2006). Det var viktigt att sjuksköterskan 
tillhandahöll tillräckligt med information, samtidigt som hon förmedlade adekvat 
kunskap om patientens tillstånd, framtidsutsikter och planer för behandling och 
vård (Eriksson & Svedlund, 2007; McCabe, 2004). Eriksson och Svedlund (2007) 
menade, att patienten kände sig underlägsen när sjuksköterskan använde sig av ett 
språk som var svårt att förstå. Därför ansågs det väsentligt att sjuksköterskan 
undvek att använda sig av facktermer och att hon förklarade för patienten på ett 
sätt som han förstod, utifrån hans enskilda förutsättningar. 
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”Give the patient direction, like medication, what to do when. Ensure the 
correct information, be able to clarify it, give some information, check 
understanding – handed over bags of tablets, I didn’t know what for.” (Rush 
& Cook, 2006 s 383). 

 
Patienten upplevde ofta frustration, uppgivenhet och ilska i mötet med 
sjuksköterskan. Detta ansåg han orsakades av en mindre tillfredställande 
kommunikation (Eriksson & Svedlund, 2007). En bra vårdrelation mellan 
sjuksköterskan och patienten kännetecknades vid en ömsesidig förståelse, ärlighet 
och ett gott samarbete. Att ge ärliga och öppna svar, vara uppriktig och tala 
sanning sågs som betydelsefullt för att patienten skulle känna att han blev trodd 
och att sjuksköterskan litade på honom (McCabe, 2004). Enligt Rush och Cook 
(2006), upplevde patienten att tvåvägskommunikation var viktig för att kunna 
utveckla en bra vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. 
Förutsättningarna för att en bra kommunikation och förståelse skulle kunna 
utvecklas var att sjuksköterskan var villig att kommunicera och lyssna på 
patienten samt att hon spenderade tid tillsammans med honom. Sjuksköterska-
patientrelationen ansågs som nödvändigt för att sjuksköterskan skulle kunna 
upptäcka patientens behov samt för att hon skulle kunna lämna korrekt 
information och råd. Patienterna i Attrees (2001) studie upplevde det 
betydelsefullt att sjuksköterskan även involverade och informerade de närstående. 

 

”I found that the nurses were cheerful, didn’t wear a long face all time and 
were patient. Their attitudes were very important. Their love was visible 
through their soft voices. They took the time to listen to what I said.” (Mok 
& Chiu, 2004 s 480). 

 

Flertalet patienter kände en rädsla och ångest för det okända, men genom att 
sjuksköterskan tog sig tid att sitta ned för att informera och förklara, kunde hon 
undanröja en del av denna känsla och ersätta den med känslan av välbefinnande 
och trygghet. När sjuksköterskan använde sig av en patientcentrerad 
kommunikation, såväl verbal som icke-verbal, och därmed talade på ett personligt 
sätt hade detta en lugnande effekt på patienten. Patienten kände också att icke-
verbal kommunikation var ett sätt för sjuksköterskan att visa omtanke och visa att 
hon brydde sig om honom (Irurita, 1999; McCabe, 2004). En patient berättade om 
sina negativa erfarenheter av information från sjuksköterskan: 

 

”Not enough information is given. There are a lot of things they could tell 
you beforehand. I had no idea what my operation was going to be like…. It 
would hade been handy to know… at least I would have known what I was in 
for.” 
“You wonder what’s going to happen… just wondering… I think the most 
important thing is knowledge of what’s going to happen to you.” (Irurita, 
1999 s 90). 

 

Patienten värderade icke-verbal kommunikation som en indikator på äkthet och 
som ett tecken på känslomässigt stöd, förståelse och respekt för honom som 
individ. En patient beskrev att erfarenhet av icke-empatisk kommunikation fick 
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honom att känna sig frustrerad och han fick en känsla av att sjuksköterskan inte 
brydde sig om honom (McCabe, 2004). Att sjuksköterskan och patienten, 
tillsammans, fann ett gemensamt sätt att kommunicera efter hans behov var en 
betydelsefull del av bemötandet enligt Mok och Chiu (2004), som även menade 
att skillnader i kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten var en viktig 
aspekt att ta hänsyn till. Skillnader i språk kunde bidra till sämre hantering av 
patientens situation och för att patienten skulle känna sig respekterad, sedd och 
trodd var ett individuellt anpassat språk önskvärt (a.a.). 

 

Sjuksköterskans förmåga att tillämpa patientcentrerad vård i 
bemötandet 
Positiva uttalanden gjordes om sjuksköterskan som erbjöd vård där patienten var i 
fokus (Attree, 2001; Irurita, 1999; McCabe, 2004; Mok & Chiu, 2004; Rush & 
Cook, 2006). För att patienten skulle uppleva en bra vård skulle sjuksköterskan ha 
förmåga att se varje patient som unik med speciella förutsättningar och behov, 
samt kunna lyssna till och visa patienten respekt. Dessa egenskaper hade 
betydelse för hur patienten upplevde bemötandet (Rush & Cook, 2006). Patienten 
upplevde att vårdpersonal som behandlade honom som en individ och som visade 
intresse, känsla och värde för honom erbjöd vård av god kvalitet. Detta upplevdes 
positivt av patienten och gav honom en känsla av att vara omhändertagen och att 
vårdpersonalen bryr sig om, vilket främjade förtroende och tillit (Attree, 2001). 
Mok och Chiu (2004) menade, att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 
skapade förtroende och trygghet i den dagliga omvårdnaden och att patienten var 
nöjd med vården om sjuksköterskan förstod hans behov. 

 

Attree (2001) menade, att det var större chans att utveckla en god vårdrelation om 
patienten träffade samma sjuksköterska regelbundet. Sjuksköterskan som såg 
patienten som en helhet, och som visade sig intresserade av honom, samt ville lära 
känna honom som individ, fick en större social kontakt med patienten, vilket 
uppskattades. Enligt Irurita (1999), upplevde patienten att det var viktigt att 
sjuksköterskan i sitt bemötande hade en vänlig personlighet och var väl förberedd, 
såväl kunskaps- som erfarenhetsmässigt. Dessutom framkom det att 
sjuksköterskans förmåga att visa omsorg och hänsyn genom empati och 
medkänsla för patienten som individ var centralt. 

 

”She was dedicated, thoughtful, the absolute essence of compassion… was 
nice, caring… showed self-confidence, was aware of her ability… you felt 
you were in good hands.” (Irurita, 1999 s 93). 

 
 
DISKUSSION 
 
Vi anser att vårt syfte har blivit uppfyllt, eftersom resultatet visar en samlad bild 
av hur patienten upplever sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. I vår 
studie har vi valt att inte inrikta oss på någon specifik patientgrupp, utan istället 
lägga fokus på bemötandet. Detta eftersom vi är intresserade av bemötandets 
betydelse, samt för att vi anser att bemötandet är centralt i alla vårdrelationer 
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oberoende av var i vården sjuksköterskan arbetar eller vilket hälsoproblem som 
leder till att patienten söker vård. Viktiga byggstenar i det vårdande mötet anses i 
vår studie vara bemötande, kommunikation, vårdrelation, delaktighet, empati och 
etik eftersom dessa är centrala i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. 
Utgångspunkt till vår studie är Hildegard Peplaus (1988) relationsteori, där 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten står i fokus. 

 
Metoddiskussion 
För att besvara vår studies syfte gjordes en systematisk litteraturstudie av 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Detta gjordes med anledning av att 
det fanns tillgängligt material inom valt ämnesområde. En empirisk studie, där vi 
själva konstruerat ett underlag för intervjufrågor, och intervjuat patienter om deras 
upplevelser av sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet, kunde ha utförts 
och svarat mot vår studies syfte. Vi bedömde dock vår tidsram som alltför snäv 
och att urvalet för en empirisk studie hade blivit begränsat. Att göra vår studie på 
vetenskapliga artiklar ger en ökad evidens, eftersom fler patienters upplevelser 
åskådliggörs. En nackdel är att materialet på olika sätt kan vara styrt, bland annat 
utifrån artiklarnas syfte och författarnas förförståelse. I vår studie strävade vi efter 
att ha med så aktuella vetenskapliga artiklar som möjligt i resultatet. Samtliga 
artiklar, med undantag från en, publicerades under 2000-talet. Denna något äldre 
artikel valdes ut med motiveringen att den i allra högsta grad överrensstämmer 
med senare forskning som vi bygger vårt resultat på. 
 
För att finna litteratur rörande ämnet till vår studie stod biblioteket vid Blekinge 
Tekniska Högskola, och därigenom tillgängliga databaser, till förfogande. Det 
uppstod svårigheter att finna korrekta sökord, då dessa är på engelska och det inte 
finns någon överrensstämmande term för ordet bemötande, vilket annars skulle ha 
varit det naturliga utgångsordet i databassökningarna. De sju artiklarna som 
hittades och användes i vår studie påträffades via andra sökord, men berörde ändå 
faktorer i bemötandet av patienten. Vi anser att antalet artiklar, och innehållet i 
dem, är tillräckligt för genomförandet av denna litteraturstudie, eftersom 
materialet var nog täckande för att besvara vårt syfte och det fanns 
samstämmighet mellan de olika studierna. Det faktum att vårt resultats studier var 
utförda i Australien, England, Irland, Kina och Sverige kan ha påverkat innehållet 
i vårt resultat, eftersom det vårdande mötet eventuellt kan skilja sig länder 
emellan. Vi kom dock fram till att materialet i de utvalda vetenskapliga artiklarna 
stärkte varandra och gav ett brett perspektiv kring det vårdande mötet, och för 
övrigt framträdde det inte några motsägelsefulla budskap i vårt resultat. 
 
Inklusionskriterierna användes för att finna adekvat forskning och för att reducera 
den stora mängd artiklar, som sökningarna resulterade i, behövdes även 
exklusionskriterierna. Att meningsenheterna, i analysmetoden, valdes ut enskilt, 
var för sig, ökade tillförlitligheten angående kategoriseringen. Meningsenheter 
som inte överrensstämde med vårt syfte sorterades bort. I analysen valde vi en 
manifest innehållsanalys i strävan att hålla oss till det uppenbara och synliga i 
materialet samt begränsa graden av tolkning. Ett minimum av fri tolkning ökar 
förutsättningarna för att vårt resultat stämmer överens med verkligheten. Vi är 
medvetna om att en total avsaknad av tolkningar och förutfattade meningar är en 
omöjlighet att uppnå. Vi anser att innehållsanalysen av Graneheim och Lundman 
(2004) har fungerat väl i vår studie. När artiklarna analyserades uppkom tre 
rubriker som ibland var svåra att hålla isär, på grund av att kategorierna ofta 
integrerar med varandra. De rubriker som vårt resultat redovisas utifrån anses 
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dock göra vår studie överskådlig. På grund av att artiklarna, som ligger till grund 
för vår studie, är skrivna på engelska kan det tänkas att det till viss del 
förekommer godtyckliga översättningar och tolkningar. Detta problem har försökt 
att undanröjas genom användning av engelsk-svenskt lexikon. 

 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat framstod sjuksköterskans inställning, kommunikation och 
patientcentrerade vård som viktiga faktorer som hade betydelse för hur patienten 
upplevde sjuksköterskans bemötande i det vårdande mötet. I resultatet har ingen 
hänsyn tagits till vilken roll exempelvis språk, ålder, handikapp, religion och 
kultur spelade in på hur patienten upplevde sjuksköterskans bemötande. 

 

Patientens upplevelser av sjuksköterskans inställning beskrivs i termer som 
vårdande attityd, medkänsla, empati, intresse och vänlighet. Peplau (1988) menar 
att en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning i 
det vårdande mötet. Sjuksköterskan skall bemöta patienten med respekt och 
intresse, samt ha förmåga att tillgodose patientens unika behov. Målet med vården 
är att patienten skall uppnå hälsa, självständighet och mognad. Resultatet av vår 
studie styrker att patienten önskar stöd i form av bekräftelse från sjuksköterskan i 
det vårdande mötet och att patienten har önskningar om att mötas av tolerans, 
förståelse och respekt. Larsson et al. (2007) menar, att självkänslan bevaras och 
stärks genom bekräftelse, vilket i sin tur ger ökad kapacitet till självbestämmande 
och ökad självrespekt. Detta stöds av Eriksson och Svedlund (2007), som 
beskriver vikten av att visa respekt och ge bekräftelse för att skapa ett bra upplevt 
bemötande. Bekräftelse är, i det vårdande mötet, att möta patienten med bland 
annat respekt och tillit (Mok & Chiu, 2004). Patientens önskningar, angående det 
vårdande mötet, stöds av Attree (2001) som skildrar vårdpersonalen som 
oprofessionell då de varken lyssnar på patienten eller förstår honom. Motsatsen är 
ett professionellt bemötande där patienten blir respekterad, lyssnad på och sedd 
som en helhet (Rush & Cook, 2006). Enligt Peplau (1988), bestäms samarbetet 
mellan sjuksköterskan och patienten efter patientens reaktion på den förståelse 
och professionalism som sjuksköterskan uppvisar. 

 

Vårt resultat visar att en aktiv medverkan från patientens sida anses, av honom, 
som betydelsefull (Larsson et al., 2007). Dahlberg et al. (2003) har i intervjuer 
med patienter funnit att ett dåligt bemötande kan orsaka ett onödigt lidande. Om 
en patient inte uppmärksammas kan följden bli en känsla av att han fråntas rätten 
att ta aktiv del i sin egen vård. Detta är en situation då patientens värdighet kränks 
med en känsla av förolämpning. Larsson et al. (2007) menar, att patienten känner 
sig maktlös när han står utanför sitt eget vårdande och inte förstår vad som 
händer. Enligt Peplau (1988), är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa och stödja 
patienten till delaktiga och självständiga val angående sin hälsa. Om patienten ges 
möjlighet till detta upplever han sig som en integrerad del i sin vård, och känner 
att han har kontroll över den situation han befinner sig i. 

 

Det framgår att patienten upplever kommunikationen och informationen i 
sjuksköterskans bemötande som en grundläggande del av det vårdande mötet. Att 
ha en öppen tvåvägskommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, där 
sjuksköterskan pratar aktivt med och lyssna på patienten är betydelsefullt. 
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Vårdrelationen bygger på en process som kräver engagemang från båda parter, där 
sjuksköterskan skall lära känna patienten och hans behov. Enligt Peplaus (1988) 
relationsteori inleds kommunikation redan i orienteringsfasen. Sjuksköterskan 
lyssnar, ställer frågor och lär känna patienten samtidigt som hon tar reda på 
patientens förväntningar. Sjuksköterskans mål är här att lägga grunden för den 
fortsatta vårdrelationen. Genomgående i vår studie är patientens önskan om att 
sjuksköterskan skall ta sig tid, lyssna och vara närvarande. Med närvarande 
menas, som vi uppfattar det, att inte bara infinna sig på rätt plats, utan att 
verkligen visa ett engagemang i patienten och hans problem. Möjligen måste vi, 
som sjuksköterskor, lära oss att prioritera om i våra arbetsuppgifter och rutiner för 
att uppnå bättre patientcentrerad vård. Detta innebär att sjuksköterskan ta sig mer 
tid för vårdrelationen med patienten, vilket också gör det möjligt att verkligen lära 
känna honom och hans förutsättningar och behov. 

 

Resultatet av vår studie visar att information skall vara lättförståelig och adekvat 
(Eriksson & Svedlund, 2007; McCabe, 2004). Enligt vår mening kan det lätt 
uppkomma missförstånd när information ges. Detta kan bero på många saker, till 
exempel patientens oro, vilket kan göra att han är frånvarande, eller att 
sjuksköterskan inte tar sig tid. Detta kan undvikas genom att sjuksköterskan 
försäkrar sig om att patienten förstått genom att ställa frågor och som ett 
komplement, till upprepad muntlig information, även ge den skriftligt. 
Missförstånd kan också tänkas bero på att patienten vårdas av flera inom 
vårdpersonalen, vilket påpekas i Attrees (2001) studie. Patientens önskan om att 
få bli vårdad av så få sjuksköterskor som möjligt tror vi kan underlätta både för 
patienten och för sjuksköterskan; patienten behöver inte upprepa sitt problem och 
besvara samma frågor om igen och sjuksköterskan blir ”expert” på ”sin” patient, 
vilket kan leda till trygghet för patienten och ett bättre vårdande möte. 

 

Sjuksköterskans förmåga att tillämpa patientcentrerad vård i bemötande upplevs 
av patienten som centralt. Resultatet av vår studie visar att sjuksköterskan i sin 
yrkesroll skall ha en vänlig och vårdande attityd, ett holistiskt och humanistiskt 
synsätt. Hon skall utöva sitt arbete i en patientcentrerad anda där patienten står i 
fokus och sjuksköterskan visar ett äkta intresse för och ser varje patient som unik 
med respekt för patientens integritet och värdighet. Patienten anser att 
sjuksköterskan skall vara närvarande i mötet med patienten och ha en vilja att bli 
delaktig. Hon bör försöka lyfta fram patientens egna tankar och känslor för att lära 
känna honom. Patienten skall sättas i centrum i en strävan efter att han skall få 
behålla kontrollen över sitt liv. Denna önskan om bibehållen kontroll 
framkommer i vårt resultat. Sjuksköterskan skall vara en professionell undervisare 
som har förmåga att bistå med värdefull kunskap. Peplau (1988) menar, att både 
sjuksköterskan och patienten går in i en relation med förväntningar och 
förutfattade meningar om varandra. Förväntningar kan bero på till exempel 
tidigare erfarenheter, personliga behov och önskemål. Båda parters förväntningar i 
vårdrelationen kan påverka utgången av vården och är något som sjuksköterskan 
bör ha i beaktande. Det är upp till sjuksköterskan själv, att redan i det första mötet 
med patienten, bedöma sin kapacitet att tillmötesgå hans förväntningar på 
bemötandet Vi anser att möjligheten att kunna lämna över patientansvaret till en 
annan sjuksköterska bör finnas, för att ett så optimalt vårdande möte som möjligt 
skall kunna uppnås. 
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Vårt resultat visar patientens önskan om att sjuksköterskan uppmuntrar och stöttar 
honom till att vara delaktig och medbestämmande (Larsson et al, 2007). Peplau 
(1988) beskriver i sin identifikationsfas, att sjuksköterskan skall stötta patienten i 
egenvårdsinriktade aktiviteter. Strävan mot patientens oberoende av 
sjuksköterskan är betydelsefull för att vårdrelationen skall kunna brytas på ett så 
odramatiskt och givande sätt som möjligt. Vi anser att det är betydelsefullt att ha 
med sig sina tidigare erfarenheter in i det vårdande mötet, men dessa får varken 
påverka synsättet på den nuvarande patienten eller vården av honom. Vår tolkning 
stöds av Peplaus relationsteori som betonar hur viktigt det är för sjuksköterskan 
att tro på patienten och att inte vara dömande. Peplaus relationsteori kan också ge 
vägledning i det vårdande mötet med patienten och kan vara en tillgång för 
sjuksköterskan för att skapa struktur i arbetet och komma patienten nära. Den kan 
även vara ett redskap till hjälp att se helheten och lyfta fram den unika patienten. 

 
 
SLUTSATS 
 
Resultatet av vår studie kan ge insikt om hur det kan vara möjligt för 
sjuksköterskan att genom sitt bemötande påverka patientens upplevelser av det 
vårdande mötet. Efter sammanställningen av vår studies resultat menar vi att det 
är betydelsefullt att sjuksköterskan bemöter patienten på ett professionellt sätt, 
med hänsyn tagen till patientens integritet och självbestämmande. Att 
sjuksköterskan visar omsorg och respekt på ett sätt som svarar mot de behov av 
förståelse och trygghet som patienten känner i kontakten med vården anses också 
viktigt. Förutom sitt sjukdomstillstånd, saknar patienten den sjukdoms- och 
vårdkännedom som sjuksköterskan har, vilket gör att han befinner sig i en utsatt 
och sårbar position. Detta ställer ytterligare krav på sjuksköterskans bemötande. 
Att ge patienten tid och uppmuntra till delaktighet tror vi kan leda till trygghet och 
uppfattas av patienten som ett bra bemötande. Att ha förståelse för faktorer i 
bemötandet som har betydelse för hur patientens upplevelser det vårdande mötet, 
samt att sjuksköterskan är medveten om, och har förmåga att reflektera över, sitt 
eget beteende i mötet med patienten anser vi är väsentligt för att sjuksköterskan 
skall kunna anpassa sitt bemötande så att det svarar upp mot patientens unika 
behov, förutsättningar och förväntningar i det vårdande mötet. 

 

Vi vill genom vår studie ge en möjlighet till ökad förståelse för bemötandets 
betydelse i det vårdande mötet. Vi anser att det finns ett behov av ytterligare 
forskning inom området, eftersom en ökad insikt i bemötandet är viktigt för att en 
tillfredställande vård skall kunna tillhandahållas, där patienten känner tillit och 
trygghet. Det kan även vara av intresse i framtida forskning att lyfta fram 
sjuksköterskans inställning till bemötandet. 
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