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Sammanfattning   

 

Bakgrund: Tidigare studier har visat på betydelsen av kommunikation, både verbal och icke-

verbal, i mötet med den lidande patienten. En mellanmänsklig relation bygger på ett möte mellan 

människor som inte är fast i sina roller, som sjuksköterska och patient. Det är bara genom mötet 

sjuksköterskan kan få tillgång till patientens egentliga lidande, detta är nödvändigt för att kunna 

vårda, ge tröst och stöd. 

Syfte: Beskriva vilket stöd den lidande människan/patienten på sjukhus önskar av 

sjuksköterskan. 

Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats, innehållsanalysen har 

gjorts med hjälp av Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: I resultatet framkom sju olika kategorier, ge det lilla extra, vara medmänniska, se mina 

behov när jag inte orkar, ge information som jag förstår, vara rädd om mitt förtroende, våga dela 

mitt lidande och lätta upp med humor. 

 

 

Nyckelord: Lidande, verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation, medmänniska, 

vårdande samtal, stöd. 
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INLEDNING  

 

Det finns många berättelser från personer som upplever sig bli svikna av hälso- och 

sjukvården och tycker sig bli felaktigt bemötta och utsatts för vårdlidande. De får inte det stöd 

och den hjälp som de skulle behöva, de känner sig maktlösa och överkörda av vårdarna. I 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 34) beskriver patienter hur de 

känner sig ”små” och att de ”stör vårdarnas jobb”. Patienterna är sårbara, utsatta och i 

beroendeställning (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  

I vår sjuksköterskeutbildning har vi flera praktikperioder och fördelen med praktik är att vi 

kan ta oss tid att reflektera över vårdtillfällen som går på rutin ute i arbetslivet. Något vi 

uppmärksammat är att kommunikationen med patienterna blir nedprioriterad och fraser som 

”behöver du prata med någon”, ”jag skulle gärna pratat en stund men…” och ”jag kan komma 

tillbaka senare” gör att patienterna svarar med exempelvis ”det behövs inte,  det var ändå 

inget särskilt”, ”jag klarar mig, ta du hand om de andra” eller ”ni har så mycket ändå era 

stackare,  inte ska du behöva lyssna på en massa gnäll” (Kralik, Koch & Wotton, 1997; 

Dahlberg, 2002). Det är inte så allvarligt om någon säger att ett patientsamtal inte blivit av, 

personalgruppen har stor förståelse för det. Om däremot ett prov blivit bortglömt eller en 

medicin inte blivit utdelad ses det som betydligt allvarligare.  

 

BAKGRUND  
 

Lidande  

Lidande är inte lätt att definiera ofta anses det vara motsatsen till njutning.  Det kan finnas 

lidande där smärta inte finns lika väl som smärta kan förekomma utan lidande (Eriksson, 

1994).  

Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa 

och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande 

samt ge möjlighet till en värdig död (Raadu, 2007, sid. 157).  

 

Den djupaste känslan av ensamhet är kanske den att inte bli sedd av någon. Kanske är 

det också det djupaste lidandet? Att inte bli sedd är att betraktas som ”död”. Tyvärr 

finns det många ”levande döda” ibland oss. Dagligen möter vi dessa lidande 

medmänniskor, men vi ser dem inte. Vi möter dessa människor på våra sjukhus, men de 

finns även mitt ibland oss (Eriksson, 1994, sid. 17).  

 

Arman och Rhensfeldt (2006) skriver att ordet patient betyder den lidande människan och att 

alla patienter följaktligen är presumtivt lidande människor. Vidare definierar Arman och 

Rhensfeldt (2006) att de med lidande menar upplevelsen av att möta något ont och 

ofrånkomligt i livet, som en människa upplever inom sig på olika plan. Eriksson (1994) menar 

att lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten och att 

lidandet alltid innebär en kamp där människan bär på rädsla, ångest eller oro. Varje människas 

lidande utspelas i ett lidandets drama, att våga vara medaktör i dramat innebär att försöka 

lindra en medmänniskas lidande (a.a.). Enligt Eriksson (1994) saknar många människor 

motspelare i sitt lidandes drama, hon undrar om vi är okänsliga för andras lidande eller om vi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Njutning
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saknar förmåga att möta andra människor? I Fredriksson (2002) beskriver patienter hur 

lidandets drama omges av skyddande fasader som gör deras lidande omöjligt att se från 

utsidan utan att det finns en relation, där patient och vårdare möts, och fasaderna försvagas. 

När ”jag ser” en annan människas lidande bekräftar jag lidandet och när en annan människa 

ser mitt lidande innebär det en tröst (Eriksson, 1994). Det finns olika sätt att bekräfta: en 

blick, en beröring eller ett litet ord.  När ett lidande inte bekräftas innebär det ytterligare 

lidande för människan. Genom att förmedla sin närvaro, ge en ”inbjudan” till den lidande och 

ge tid och rum, bekräftas att den lidande inte kommer överges (a.a).    

 

Stöd  

Hinds och Moyer (1997) definierar stöd som de beteenden som används för att hjälpa 

patienter att behålla, återställa eller öka sin styrka för att kunna förbättra sin förmåga att 

interagera och bearbeta. Stöd som koncept är vanligtvis använt i en bredare betydelse som 

omfattar informativt, emotionellt och instrumentellt, så väl som spirituellt och finansiellt stöd 

(Eriksson & Lauri, 2000). Konceptet professionellt stöd omfattar informativt och emotionellt 

stöd, skillnaden mellan dessa två aspekter kan sägas vara teoretisk (a.a.). Patienterna själva 

tycker att emotionellt stöd består i att uttrycka omtänksamhet och kärlek, acceptera känslor 

och öppna ansiktsuttryck, lyssna, prata, bibehålla hopp och kämpaglöd, humor och 

uppmuntran samt visa upp en realistisk, förstående och respektfull attityd (Kuuppelomäki, 

2003). Sjuksköterskor kommunicerar emotionellt stöd på många olika sätt, både verbalt - 

bekräftande uttalanden, lugnande ord, empati, uppmuntran, sympati, medlidande och icke-

verbalt – beröring och närhet (Skilbeck & Payne, 2003).  

 

Kommunikation – vårdande samtal  

I de vårdvetenkapliga begreppen ingår bland annat livsvärlden. Det är den värld där 

människor samlar alla känslor, tankar och kunskaper som i sin tur ger livet dess innehåll och 

mening (Dahlberg et al., 2003). För att kunna vårda, ge tröst och stöd på ett bra sätt är det 

viktigt att få tillgång till patientens livsvärld. Det är genom kommunikation, verbal och icke-

verbal, och att lyssna så förutsättningslöst som möjligt som vi kan få den tillgången (a.a.).  

 

Kommunikation är ett samspel som uppstår mellan människor via olika signaler, både verbala 

och icke-verbala (Backlund, 2006). De icke-verbala signalerna kan användas till att förstärka, 

komplettera eller dra uppmärksamhet ifrån något och människan kan omedvetet eller 

medvetet öppna eller stänga dörrar för vidare kommunikation med omgivningen (a.a.). 

Exempel på icke-verbala signaler kan vara hur människor går, tar i hand, ger ögonkontakt 

eller inte men det kan även vara yttre attribut som kläder, frisyr eller pappershögen under 

armen (a.a.).  

 

Social kompetens i form av medkänsla, att försöka förstå och se saker ur patientens perspektiv 

är en grundförutsättning för att bygga vårdande relationer. Det har visat sig finnas ett samband 

mellan utbrändhet och social kompetens, men då nästan alla arbetsuppgifter som 

sjuksköterska kräver detta är det viktigt att lära sig hantera ”bördan” och inte sluta att använda 

social kompetens som omvårdnadsverktyg (McQueen, 2004).  
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Livsvärldsförståelse, kommunikation och social kompetens är tre av ingredienserna i ett 

vårdande samtal där sjuksköterskan på ett naturligt sätt kan ta tillvara patientberättelsen. 

Vårdande samtal kan hjälpa sjuksköterskan att upprätta och bibehålla en vårdande relation, 

som är ytterligare ett begrepp som används inom vårdvetenskapen. I denna relation ska 

patienten mötas på sina villkor och inte ha något ansvar (Dahlberg, 2003).  

Det vardagliga samtalet är en vana av olika anledningar t ex att vi vill återuppleva något, 

presentera oss själva eller dela med oss av en erfarenhet (Skott, 2004). Att samtala om lidande 

är minst lika viktigt men upplevs inte naturligt och är lättare att undvika (Fredriksson, 2003).  

 

Förutsättningar för att ett vårdande samtal ska kunna äga rum är sjuksköterskans närvaro. 

Mentalt och aktivt lyssnande lägger grunden till ett förtroende som i sin tur är en av 

hörnstenarna för god omvårdnad (Skott, 2001). I denna form av samtal är interaktionen 

mycket hög och ger utrymmen för frågor som ”menar du så?”, ”ska jag tolka dig så här?” eller 

”håller du med om detta?” (Backlund, 2006) och förutom att patientens berättelse kan 

användas som utgångspunkt för omvårdnadsprocessen har den i sig en tröstande, helande och 

läkande kraft (Skott, 2004). De positiva effekter som kan komma ur ett vårdande samtal kan 

vara:  

– ett förtroende som skapar nya möjligheter för fortsatt vård.  

– att en eventuell fasad runt patienten, som kan ha varit både skydd och fängelse, blir 

förklarad och medvetandegjord.  

– en fullbordad berättelse, som skapar trygghet och möjliggör för patienten att bli en 

människa bland människor (Fredriksson, 2003).  

Berättandet är en del av att lära känna sig själv och skapa en ny identitet (Skott, 2004). Det är 

också ett sätt att uttrycka lidande och även bli medveten om det (Fredriksson, 2003). När 

Eriksson (1994) tar upp exempel på vad vårdarna tror kan lindra lidande och vad patienterna 

har för önskningar räknar hon upp saker som att ”här är jag om du behöver mig”, samtal, 

uppmuntran, stöd och tröst. De sammanfaller väl med Fredrikssons (2003) och Skotts (2001) 

resultat av vinster med vårdande samtal.  

 

Fredriksson (2003) pekar på resultaten i ett antal undersökningar som visar att sjuksköterskors 

beredskap för att kommunicera med patienter är låg och Hansson (2006) visar att 

psykosociala behov får stå åt sidan vid omorganisationer och besparingar och det räknas inte 

till de mest grundläggande behoven.  

 

Teoretisk referensram    

Författarna har valt att använda Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori som teoretisk 

referensram i examensarbetet. Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet:  

  

Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse practitioner assists 

an individual, family, or community to prevent or cope with the experience of illness 

and suffering and, if necessary, to find meaning in these experiences (Travelbee, 1971, 

sid. 7).  
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Lidande  

Travelbees (1971) definition av lidande är ”ett tillstånd eller erfarenhet hos någon som lider: 

uthärdandet eller underkastelse av olycka, smärta, förlust. Att uthärda smärta eller sorg, 

förlust, eller utsätta sig för skada”(sid. 62). Vidare ser Travelbee (1971) lidande som en 

upplevelse av varierande intensitet, varaktighet och djup. Lidande är i grund och botten en 

känsla av missnöje vilket sträcker sig från lätt övergående mentalt, fysiskt eller andligt obehag 

till extrem ångest, till faser bortom ångest, nämligen den svårartade fasen av hopplöshet och 

den slutliga fasen av apatisk likgiltighet. Travelbee (1971) ser lidandet som en fundamental 

allmänmänsklig erfarenhet, lidandet är en ofrånkomlig del av att vara människa. Lidandet är 

en vanlig upplevelse i livet för varje människa. Olika typer av förluster, minskad känsla av 

egenvärde eller separation från närstående kan orsaka lidande. Lidande utgår från vad den 

enskilde individen upplever som betydelsefullt i sitt liv. Därför är det viktigt att utgå från hur 

individen upplever sitt lidande, vad som är lidande för honom (a.a.). Människor reagerar olika 

på lidande, enligt Travelbee (1971) finns två typiska reaktionssätt, ”varför just jag?” 

respektive ”varför inte jag?”, där det första är vanligast. Den innebär att individen har svårt att 

förstå varför just han drabbats av sjukdomen eller lidandet och har svårt att acceptera det.  

 

Stöd  

Travelbee (1971) menar att stöd är en mellanmänsklig relation som kan lindra eller förhindra 

lidande. En mellanmänsklig relation karakteriseras bland annat av att sjuksköterskan 

tillgodoser patienternas behov av stöd och hjälp. Vilket innebär att hjälpa patienter hantera 

upplevelsen av sjukdom och förhindra eller lindra lidande, samt hjälpa dem finna mening i 

dessa upplevelser (a.a.).  

 

Den mellanmänskliga relationen  

A major assumption of this work is that it is the task of the professional nurse 

practitioner to establish a human-to-human relationship (Travelbee, 1971, sid. 119).  

   

För att uppnå en mellanmänsklig relation behöver flera interaktionsfaser genomgås: det första 

mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. En 

mellanmänsklig relation kan bara existera mellan ”riktiga” personer, inte mellan t.ex. patient- 

och sjuksköterskerollerna. Enligt Travelbee (1971) ansvarar sjuksköterskan för att relationen 

etableras och upprätthålls, men det går inte att göra ensam. Omvårdnaden når sitt syfte genom 

att etablera en mellanmänsklig kontakt och därigenom hjälpa människor att finna mening i 

sina olika livserfarenheter (Travelbee, 1971).  

 

Kommunikation  

Kommunikation sker vid varje möte mellan sjuksköterska och patient, både vid en- och 

tvåvägskommunikation.  

A major assumption of this work, then, is that communication is a process which can 

enable the nurse to establish a human-to-human relationship and thereby fulfill the 

purpose of nursing, namely, to assist induviduals and families to prevent and to cope 

with the experience of illness and suffering and, if necessary, to assist them to find 

meaning in these experiences (Travelbee, 1971, sid. 93).  
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Kommunikation kan vara en process att dela eller överföra tankar och känslor, men individer 

kommer inte att dela något meningsfullt med någon annan förrän de är säkra på att det de ska 

dela med sig blir accepterat – inte ignorerat, betvivlat, devalverat eller gjort till åtlöje 

(Travelbee, 1971). Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, det är en 

ömsesidig process där individerna delar och förmedlar tankar och känslor, och en 

förutsättning för att nå målet för omvårdnaden som är att hjälpa patienten att bemästra sin 

sjukdom och sitt lidande samt att finna mening i sin upplevelse. Kommunikation pågår 

kontinuerligt vid möten med andra människor, både verbalt och icke-verbalt (a.a.).  

    

SYFTE  

 

Beskriva vilket stöd den lidande människan/patienten på sjukhus önskar av sjuksköterskan.  

 

METOD  

 

Metoden var en litteraturstudie, som är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över det 

valda området. I en litteraturstudie granskas, analyseras och struktureras vetenskapliga artiklar 

för att få en beskrivande översikt (Forsberg & Wengström, 2003). Detta ger även träning i att 

strukturerat ta del av redan publicerade forskningsresultat (Friberg, 2006). Litteraturstudien 

görs med kvalitativ ansats som används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för 

mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Datainsamling  

Litteratursökningen gjordes via Blekinge Tekniska Högskola i databaserna CINAHL och 

Academic Search Elite. Författarna gick in på Svensk MeSH och kom där fram till sökorden: 

communication, nursing, nurse-patient relation, patients narratives. Fler sökord kom upp dels 

genom nyckelord i artiklar och dels genom automatiska sökord i Academic Search Elite. 

Dessa sökord användes sedan i databaserna i olika kombinationer (se bilaga 1). När 

sökordskombinationerna efter varje sökning i varje databas hade under 75 träffar, vilket 

ansågs vara möjligt att gå igenom, lästes rubriken på artikeln. Om den matchade syftet lästes 

abstract igenom och urvalen gjordes med följande exklusions- och inklusionskriterier.  

Exklusionskriterier: palliativ vård, pediatrik, kvantitativa studier och sjuksköterskans 

perspektiv.  

Inklusionskriterier: vetenskapligt granskade artiklar, kvalitativa studier, patientperspektiv och 

engelska språket.  

Efter sökningen hade författarna 18 artiklar som enligt abstract verkade stämma överens med 

syftet för studien. Dessa 18 artiklar lästes igenom för att se om de stämde med syftet, nio 

artiklar valdes bort på grund av att de antingen utgick från sjuksköterskans perspektiv, var 

kvantitativa, inte matchade syftet, var litteraturstudier eller att patienterna uttalade sig 

generellt om vårdpersonal. Till slut kvarstod det nio artiklar (se bilaga 2).  

 

 



 6 

Analysmetod  

Författarna använde Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Analysarbetet började 

med att författarna läste artiklarna, som samtidigt kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis modell (2006, sid. 97). Efter granskningen tog var och en av 

författarna ut meningsenheterna, för att sedan diskutera vilka enheter som motsvarade syftet 

och skulle användas. Meningsenheterna skrevs in i en tabell, sedan översattes de. Arbetet 

fortsatte med att meningsenheterna kategoriserades beroende på sitt budskap och till slut 

framträdde sju olika kategorier. Meningarna lästes högt, varje kategori för sig, och kärnan 

plockades ut. Varje kategori bildade sedan en resultatkategori (se tabell 1).  

 

Tabell 1  

 

MENINGSBÄRANDE  

ENHETER  

ÖVERSÄTTNING  KONDENSERING  KATEGORI  

 

…how the nurses came 

to her room when their 

shift started to greet 

her and how they came 

again to say goodbye 

when the shift was 

over.  

…hur 

sjuksköterskorna 

kom och hälsade på 

henne i början på 

skiftet och kom 

igen och sa hej då 

vid slutet av skiftet.  

Kom och sa hej 

och hej då  

Det lilla extra  

It’s very important to 

be seen, heard and 

taken seriously.  

Det är jätteviktigt 

att bli sedd, hörd 

och tagen på allvar.  

Sedd, hörd och 

tagen på allvar.  

Vara 

medmänniska.  

…nurses accessibility 

and readiness to listen 

to patients through the 

use of non-verbal 

communication.  

…sjuksköterskors 

tillgänglighet och 

vilja att lyssna på 

patienter genom 

icke-verbal 

kommunikation.  

Lyssna på icke-

verbal 

kommunikation  

Se mina 

behov när jag 

inte orkar  

…getting accurate 

information about 

details of treatment, 

natur of the condition 

or disease process and 

natur of the operation, 

and recieving 

explanation on thing 

that were not clear or 

to complex to 

understand from one’s 

own frame of mind.  

Att få riktig 

information 

angående 

sjukdomsförlopp, 

undersökningar och 

åtgärder på ett sätt 

som gör att jag 

förstår.  

Information som 

jag förstår  

Ge 

information 

som jag 

förstår  

It was indicated that a Det antyddes att en Förtroende = Vara rädd om 
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trusting relationship is 

an important element 

in reassurance.  

förtroendeingivande 

relation är en viktig 

del för trygghet.  

trygghet  mitt 

förtroende  

 

…there is a cry for the 

courageous nurse who 

really strives to 

understand the 

patient’s problem but 

also the deeper needs 

an desires, and dare to 

partake in the patient’s 

suffering.  

…det finns ett 

behov av den 

modiga 

sjuksköterskan som 

verkligen 

anstränger sig för 

att förstå patientens 

problem men också 

djupare behov och 

önskningar och 

vågar att delta i 

patientens lidande.  

Förstå patienten 

och dela lidandet.  

Våga dela 

mitt lidande  

I think it (humour) is 

very positive and it is 

my opinion that it 

helps people a bit to, 

well, get better – so it 

is vital.  

It is nourishment for 

the soul.  

Jag tycker att 

humor är väldigt 

positivt och det är 

min uppfattning att 

det hjälper 

människor att bli 

bättre – så det är 

mycket viktigt. Det 

är näring för själen.  

Humor är näring 

för själen  

Lätta upp med 

humor  

 

 

 

RESULTAT  

 

I dataanalysen framträdde följande kategorier: ge det lilla extra, vara medmänniska, se mina 

behov när jag inte orkar, ge information som jag förstår, vara rädd om mitt förtroende, våga 

dela mitt lidande och lätta upp med humor.  

 

Det lilla extra  

I studien definierade patienterna det lilla extra som att sjuksköterskan sa hej, vinkade och log 

när hon gick förbi. Genom att sjuksköterskan frågade hur patienten mådde, pratade en stund 

om allmänna saker, bara var i närheten och skapade ögonkontakt, kände sig patienten sedd. 

Detta gav också en känsla av att sjuksköterskan var tillgänglig och patienternas trygghet 

ökade, även om sjuksköterskan inte var fysiskt närvarande. De patienter som upplevde att 

sjuksköterskan var tillgänglig kände sig i högre utsträckning tillfredställda. (Fagerström, 

Eriksson & Engberg, 1998; Fareed, 1996; McCabe, 2004; Nåden & Sæteren, 2006; 

Rehnsfeldt & Eriksson, 2004; Thorsteinsson, 2004; Williams & Irurita, 2004).  
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There was one particular girl, she was lovely…every morning she’d come in and ask 

how you were or if she was going by she’d wave in to you (McCabe, 2004, sid. 45). 

 

Vara medmänniska  

Centralt här var att bli sedd, hörd, bekräftad, förstådd och tagen på allvar – se mig som den 

jag är. Det var viktigt för patienterna att vara en individ och bli tilltalade med sitt eget namn, 

att de uppfattades som en person och inte en diagnos eller siffra ( Fagerström, Eriksson & 

Engberg, 1998; Fareed, 1996; Liu, Mok & Wong, 2005; McCabe, 2004; Nåden & Sæteren, 

2006).  

Of course it is very important that one feels…not just like a patient, but as a person 

too…but it is difficult to pinpoint something specifically, I think…in terms of the 

importance of being seen and taken seriously (Nåden & Sæteren: 2006, sid. 227).  

 

Patienterna ansåg att sjuksköterskans attityd hade stor betydelse, om sjuksköterskan var 

vänlig, glad, uttryckte hjärtlighet och visade förståelse öppnade det för att etablera en relation. 

Även tonfallet hade betydelse. Relationen sågs av patienterna som en grundförutsättning för 

att bli sedda, hörda, bekräftade, förstådda och tagna på allvar (Fareed, 1996; McCabe, 2004; 

Nåden & Sæteren, 2006: Shatttell, 2005; Thorsteinsson, 2002; Williams & Irurita, 2004).  

 

Se mina behov när jag inte orkar  

Patienterna ansåg att sjuksköterskorna måste vara duktiga på att lyssna och iaktta den icke-

verbala kommunikationen och vara uppmärksamma i rätt ögonblick samt att de såg när 

patienterna grubblade och var oroliga (Fagerström, Eriksson & Engberg, 1998; Fareed, 1996; 

McCabe, 2004; Nåden & Sæteren, 2006). Även uppmärksamhet på fysiska behov som 

patienten inte vågade ta upp själv sågs som viktigt. Hur duktig sjuksköterskan var på att tolka 

icke-verbal kommunikation användes av patienterna som en indikator på äktheten i 

sjuksköterskans stöd (McCabe, 2004).  

 

I didn’t have a shower for the first two days at all…it just would have taken somebody 

sensitive enough to understand…I mean you can imagine what you feel like when you 

can’t even wash you self (McCabe, 2004, sid. 46).  

 

Ge information som jag förstår  

Patienterna kände sig tryggare och mer säkra när de fått information som de förstod och när 

de fick veta anledningen till olika åtgärder. De såg sjuksköterskorna som viktiga informatörer 

i detta sammanhang, då de till skillnad från läkarna var närvarande på avdelningen hela dagen 

och hade fler tillfällen att prata med patienterna (Fareed, 1996; Liu, Mok & Wong, 2005; 

Nåden & S æteren, 2006) .  

 

When you (nurses) tell me to do something, you should tell me the reason (Liu, Mok & 

Wong, 2005, sid. 265).  

 

Vara rädd om mitt förtroende  

En förtroendeingivande relation var viktig för patientens trygghet, att kunna lita på att det jag 

(patienten) sade inte fördes vidare (Fareed, 1996; Thorsteinsson, 2002).  
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As a nurse would not reveal knowledge about other patients, the participant was 

certain that she would be as discreet about things that concerned her, so the participant 

felt that she could talk more freely about personal matters (Thorsteinsson, 2002, sid. 

35).  

 

Våga dela mitt lidande  

Det patienterna tyckte de fått minst hjälp med under sjukhusvistelsen var sina andliga och 

existentiella behov, till exempel hade sjuksköterskorna svårt att samtala om döden. 

Patienternas budskap var att sjuksköterskor inte behövde vara rädda för att ställa de ”svåra 

frågorna”, patienterna hade oftast ställt dem till sig själva (Fagerström, Eriksson & Engberg, 

1998; Nåden & Sæteren, 2006; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Patienterna önskade sig en 

modig sjuksköterska som vågade ha djupa och personliga samtal, som använde sig av sig 

själv, vågade dela lidandet och ansträngde sig för att förstå patientens situation (Fagerström, 

Eriksson & Engberg, 1998; Fareed, 1996; Nåden & S æteren, 2006; McCabe, 2004).  

 

She added the human touch, like as if she knew what it was like in my shoes… 

(McCabe, 2004, sid. 45).  

 

Lätta upp med humor  

Enligt patienterna var humor ett sätt för sjuksköterskorna att göra sig mer tillgängliga och 

skapa informella relationer eller som en patient uttryckte det; det är näring för själen 

(McCabe, 2004; Shattell, 2005; Thorsteinsson, 2002).  

 

…I mean for a nurse to turn around and have a joke with you or talk to you for a few 

minutes, that means so much, you feel that you’re wanted there (Williams & Irurita, 

2004, sid. 812).  

 

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion  

Metoden är en litteraturstudie med kvalitativ ansats, som används för att fördjupa förståelsen 

för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Författarna har inte valt litteraturstudie utan blev hänvisade till det av Blekinge Tekniska 

Högskola. Däremot sågs den kvalitativa ansatsen som det enda alternativet då människors 

känslor och behov skulle beskrivas och tolkas.  

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att en text alltid har flera budskap och förförståelse 

innebär att texten i viss grad tolkas av läsaren. Författarna tror att deras förförståelse både är 

till för- och nackdel. Eftersom ämnet är valt av författarna finns redan ett intresse för det och 

kanske har sökområdet redan där begränsats. Samtidigt är förförståelsen nödvändig för att 

förstå artiklarnas budskap och patienternas behov. Artiklarna som ingår i studien är skrivna på 

engelska, vilket resulterar i att materialet kan ha påverkats av översättnings- och syftningsfel. 

För att minimera risken har läsning av varje artikel, samt utbrytning och översättning av 

meningsbärande enheter, gjorts på varsitt håll för att sedan jämföras och diskuteras. Det 
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visade sig att näst intill samma meningsbärande enheter hade valts ut. Det finns en stor 

tillgång på artiklar i ämnet och detta kan kanske tyda på att liknade studier redan är gjorda, 

men resultatet känns ändå som om det har kommit närmare patienten än de enskilda artiklarna 

som lästs. 

 

 Den geografiska spridningen på studierna har författarna medvetet försökt få så vid som 

möjligt, med Europa, USA, Asien och Australien. Tyvärr saknas studier från kontinenter som 

Afrika och Sydamerika. Trots den ändå relativit goda spridningen har flera av studierna 

samma utgångspunkt, grundade på Katie Erikssons teorier. Metoden för kategoriindelningen 

gjorde budskapen i de meningsbärande enheterna mycket tydliga och bidrar på ett bra sätt till 

trovärdigheten. 

 

Resultatdiskussion 

Utav de sju kategorier i studien - det lilla extra, vara medmänniska, se mina behov när jag inte 

orkar, ge information som jag förstår, vara rädd om mitt förtroende, våga dela mitt lidande 

och lätta upp med humor - var de mest framträdande, det lilla extra, vara medmänniska och 

våga dela mitt lidande.  

 

Det lilla extra gör patienten tryggare. När sjuksköterskan hälsar, skapar ögonkontakt och finns 

i närheten, känner patienten att sjuksköterskan är tillgänglig. Detta stöds av Kralik, Koch och 

Wotton (1997) som också skriver att patienterna känner sig tryggare när sjuksköterskan är 

tillgänglig och i närheten. Dessutom finns det en fara för välbefinnandet när patienten inte 

upplever sig sedd, det gör patienten mer sårbar och ökar lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2005; 

Dahlberg, 2002). När en sjuksköterska passerar en sal och ler mot patienten minskar känslan 

av att patienten stör och gör att han/hon vågar be om hjälp vid behov (Dahlberg, 2002; 

Fosbinder, 1994). Lundmark (2005) beskriver hur sjuksköterskor kan möjliggöra en atmosfär 

av medmänsklighet och trygghet genom att ha goda tankar om patienterna. 

En viktig del av resultatet är att stöd kan ges utan att det finns en relation mellan patient och 

sjuksköterska bara genom att ge det lilla extra. Det kräver varken extra tid eller resurser.   

  

I studien framkommer att det är viktigt för patienten att sjuksköterskan är en medmänniska för 

att skapa en relation. Det uppnås genom att patienterna blir sedda, hörda och tagna på allvar. 

Det bekräftas av det patienterna uttrycker i Kralik, Koch och Wotton (1997) att när 

sjuksköterskan ser varje patient som en individ, försöker förstå deras situation och visar 

medlidande, kan en relation skapas. För patienten kan det kännas som ett lyckligt ögonblick 

när sjuksköterskan behandlar henne som en vän och visar att hon är omtyckt (a.a.).  

Patienterna värderar kvaliteten på sin vårdtid genom hur duktiga sjuksköterskorna är på att 

skapa relationer, de lägger mer betydelse på detta än på hur duktiga sjuksköterskorna är på 

sina ordinarie arbetsuppgifter (Fosbinder, 1994). Vidare beskriver Fosbinder (1994) ett 

förlopp där sjuksköterskan börjar med att le och få ögonkontakt, för att sedan prata om 

vardagliga saker. Samtalet övergår snabbt till att bli mer intimt och att handla om patientens 

hälsa. Kommunikation är nyckeln till att identifiera vad den enskilde individen behöver och 

vad sjuksköterskan ska göra för att hjälpa patienten (Skilbeck & Payne, 2003). Både 

föreliggande studie och ovanstående artiklar är lätta att knyta till Travelbees (1971) teori 
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angående mellanmänskliga relationer, där Travelbee (1971) säger att en relation bara kan 

existera mellan ”riktiga” personer som känner varandras identiteter. Travelbee säger också att 

en individ inte delar med sig något meningsfullt till någon den inte känner.  

Genom att lägga bort titlar och roller och se varje människa som en individ, skapas en relation 

som är till gagn både för patient och sjuksköterska.  

 

Något annat som kom fram i resultatet var patientens önskningar om den modiga 

sjuksköterskan som vågar dela deras lidande, som vågar ställa de svåra frågorna och lyssna på 

svaren. Fosbinder (1994) och Skilbeck och Payne (2003) beskriver också hur viktigt det är för 

patienten att få dela sitt lidande i en djupare relation, hur det lättar på bördan och därmed 

minskar lidandet. Sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnadsbehoven och för att identifiera 

lidandet måste hon vara känslomässigt engagerad i patienten (Morse, Bottorff, Anderson, 

O’Brien & Solberg, 1992). Eriksson (1994) tar också upp att en medmänniskas lidande lindras 

genom att sjuksköterskan vågar vara medaktör i lidandets drama. Precis som Skott (2001) och 

Fredriksson (2003) beskriver måste det finnas en relation för att se igenom de fasader den 

lidande patienten har byggt upp, det är först då sjuksköterskan kan avlasta och dela lidandet. 

Det bör vara en del i det dagliga arbetet och en naturlig handling för sjuksköterskan att våga 

bevittna patientens lidande i avsikt att göra något åt det (Rehnsfeldt & Arman, 2005).  Ändå 

visar Lundmark (2005) att sjuksköterskor kan känna rädsla för att ge andlig omvårdnad, de är 

rädda för att stöta sig med patienten eller begå övertramp. Sjuksköterskorna räknar också upp 

hinder för djupare relationer som brist på utbildning, brist på erfarenhet, brist på resurser, brist 

på tid, brist på bra miljöer och brist på lugn och ro (a.a.). Ett annat hinder kan vara att 

sjuksköterskan är fokuserad på sig själv för att skydda sig från patientens lidande, det finns 

gränser för hur mycket sjuksköterskan orkar bära (Morse et al., 1992). I en ny avhandling av 

Berg (2006) beskrivs hur viktigt möten och samtal är för patienten. Där beskrivs även vikten 

av handledning för sjuksköterskan så hon orkar möta sin egen dödlighet och sårbarhet utan att 

tömmas på energi. Travelbee (1971) säger att kommunikation är en förutsättning för att nå 

omvårdnadsmålet, att hjälpa patienten att bemästra sin sjukdom och sitt lidande, samt att finna 

mening i sin upplevelse. 

Patienterna önskar dela sitt lidande med den modiga sjuksköterskan som väljer att lyssna med 

alla sinnen. 

 

 

Slutsats 

Resultatet visade ett mönster där det lilla extra öppnar för att kunna vara medmänniska. Detta 

var sedan en förutsättning för att kunna dela lidandet. I studien framgick klart vilket stöd 

patienterna önskar av sjuksköterskan (se modell 1). Däremot prioriteras inte kommunikation 

genom vårdande samtal vare sig i studien eller i bakgrundslitteraturen. Det kan förklaras med 

till exempel bristande kompetens och/eller resurser. Författarna tycker det vore intressant med 

vidare studier angående sjuksköterskans behov av handledning och tid för reflektion, för att 

klara av att arbeta med det vårdande samtalet som utgångspunkt för att stödja patienten. 
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Modell 1. Teoretisk stödmodell 

 

STÖD UTAN EN RELATION  STÖD MED EN RELATION 

 

Det lilla extra   Vara medmänniska 

- Skapa ögonkontakt, le och hälsa     -   Se patienten som en individ 

- Vara i närheten och tillgänglig     -   Lägg bort rollerna    

- Ha goda tankar om patienterna     -   Se, lyssna och bekräfta patienten 

 

Lätta upp med humor    

Se mina behov när jag inte orkar 

   -   Iaktta patientens icke-verbala           

       kommunikation 

 

Ge information som jag förstår 

  

Våga dela mitt lidande 

   -   Skapa förutsättningar för djupa och 

        personliga samtal 
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Bilaga 1 (1)  
 

 

 

SÖKSCHEMA  

 

 

LITTERATURSÖKNING I CINAHL MED SÖKORD:   Caring –  Vårdande  

      

     Conversation - Samtal  

      

     Suffering – Lidande  

 

DATUM  DATABAS  SÖKORD  ANTAL 

TRÄFFAR  

VALDA 

ARTIKLAR  

070404  CINAHL  Caring  

+conversation  

+ suffering  

22  Nr 1, 2 

 

 

 

LITTERATUR SÖKNING I ACADEMIC SEARCH ELITE  

MED SÖKORD:      

    Patient perspective – Patientperspektiv  

      

    Interaction – Interaktion  

      

    Nursing –   Omvårdnad  

      

    Nurse & patient – Sjuksköterska & patient  

 

DATUM  DATABAS  SÖKORD  ANTAL 

TRÄFFAR  

VALDA 

ARTIKLAR  

070410  Academic Search 

Elite  

patient perspective  2600   

070410  Academic Search 

Elite  

patient perspective  

+interaction  

1077   

070410  Academic Search 

Elite  

patient perspective  

+ interaction  

+ nursing  

700   

070410  Academic Search 

Elite  

patient perspective  

+ interaction  

+ nursing  

+ nurse & patient  

58  Nr   3, 4, 5  
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Bilaga 1 (2) 
 

 

LITTERATUR SÖKNING I ACADEMIC SEARCH ELITE  

MED SÖKORD:      

    Patient experience – Patientupplevelse  

      

    Nurse-patient – Sjuksköterska-patient  

      

    Nurse & patient – Sjuksköterska & patient  

      

    Patients - Patienter  

 

 

 

 

DATUM  DATABAS  SÖKORD  ANTAL 

TRÄFFAR  

VALDA 

ARTIKLAR  

070410  Academic Search 

Elite  

patient experience  5798   

070410  Academic Search 

Elite  

patient experience  

+ nurse-patient  

470   

070410  Academic Search 

Elite  

patient experience  

+ nurse-patient  

+ nurse & patient  

165   

070410  Academic Search 

Elite  

patient experience  

+ nurse-patient  

+ nurse & patient  

+ patients  

30  Nr 6 

 

 

LITTERATUR SÖKNING I ACADEMIC SEARCH ELITE  

MED SÖKORD:   Suffering – Lidande  

Support – Stöd  

Communication - Kommunikation 

   Nursing - omvårdnad   

Patients -   Patienter 

 

DATUM  DATABAS  SÖKORD  ANTAL  

TRÄFFAR  

VALDA 

ARTIKLAR  

070420  Academic Search 

Elite  

Suffering  66 368   

070420  Academic Search 

Elite  

Suffering  

+ support  

37 384   

070420  Academic Search 

Elite  

Suffering  

+ support  

+ communication  

12 125   

070420  Academic Search 

Elite  

Suffering  

+ support  

+ communication  

+ patients  

359   

070420  Academic Search 

Elite  

Suffering  

+ support  

+ communication  

+ patients  

+ nursing  

46  Nr 7, 8 
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LITTERATUR SÖKNING I ACADEMIC SEARCH ELITE  

MED SÖKORD:   Suffering – Lidande 

Support – Stöd   

Patients experiences – Patientupplevelser 

DATUM DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

VALDA  

ARTIKLAR 

070420 Academic Search 

Elite 
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ARTIKELÖVERSIKT  

 

 

Artikel nr 1  

 

Titel:  Cancer Patients´Perception of Being or Not Being Confirmed  

 

Författare:  Nåden, D. & Sæteren, B  

 

Land:  Norge  

 

Tidskrift:  Nursing Etichs (2006).  

 

Syfte:  Att skaffa sig djupgående kunskap om den vårdande bekräftelsen av cancerpatienter. Frågan var: 

vilken betydelse har det för cancerpatienter att bli sedda, hörda och tagna på allvar av 

sjuksköterskepersonalen?  

 

Urval:  15 inneliggande patienter på en canceravdelning, som var medvetna om tid och rum och var 

tillräckligt friska deltog i studien. De hade legat på sjukhus i minst en vecka med olika 

cancerdiagnoser. 

 

Metod:  Deltagarna intervjuades och fick fritt berätta om sina upplevelser, författarna hade frågor som 

ställdes för att täcka området eller hålla intervjun till ämnet. Det hade också gjorts observationer 

i två veckor på avdelningen före intervjuerna ägde rum. Intervjuerna och observationerna 

analyserades sedan med i en hermeneutisk analysmetod för att få en djupare förståelse av 

fenomenet.  

 

Resultat: resultatet summerades i tre områden: yttre bekräftelse, inre bekräftelse och brist på inre 

bekräftelse. 

 

 

 

Artikel nr 2  

 

Titel:  The progression of suffering implies alleviated   suffering.  

 

Författare:  Rehnsfeldt,A. & Eriksson, K.  

 

Land:  Sverige  

 

Tidskrift:  Scandinavian Journal of Caring Science (2004).  

 

Syfte:  Att undersöka lidandets utveckling i förhållandet mellan den lidande personen och vårdaren ur 

ett livsförståelseperspektiv.  

 

Urval:  Nio personer som varit med om en tragisk händelse som påverkat livet, t.ex. mist en anhörig, 

varit med om en olycka etc. Fyra personer som haft en relation till någon som varit med om en 

tragisk händelse. Fem kvinnor med bröstcancer i olika stadier.    

 

Metod:  22 kvalitativa intervjuer och 25 brev har tolkats med en hermeneutisk ansats.  

 

Resultat:  Den här undersökningen har försökt att uttrycka i ord  utvecklandet av lidandet i relation till att 

skapa gemenskap på ett ontologiskt, existentiellt och etiskt plan. Att förstå mönster i uthärdligt 

och outhärdligt lidande är basen för en meningsfull gemenskap och kan hjälpa vårdaren med 

vårdandet av patienten.   
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Artikel nr 3  

 

Titel:  Nurse bait: Strategies hospitalized patients use to entice nurses within the context of the 

interpersonal relationship.  

 

Författare:  Shattell, M  

 

Land:  USA  

 

Tidskrift:  Issues in Mental Health Nursing (2005).  

 

Syfte:  Att beskriva hur patienter upplevt kontakten med vården på ett sjukhus (medicin och kirurgi) i 

USA.  

 

Urval:  Deltagarna skulle ha erfarenhet av att sökt vård på det aktuella sjukhuset och ha en vilja att  

berätta om det. De skulle vara engelsktalande och över 21 år.  

 

Metod:  Åtta deltagare, tre män och fem kvinnor, mellan 29 och 65 år fick fritt berätta i intervjuform om 

sina upplevelser när de sökt vård. Frågorna som användes hade genomarbetats i en tidigare 

pilotstudie. Intervjuerna som gjordes i hemmen bandades och analyserades senare med hjälp av 

en fenomenologisk analysmetod.  

 

Resultat:  Studien visade att patienterna är minst lika delaktiga som sjuksköterskan i att skapa relationer 

dem emellan. Flera exempel på hur patienterna aktivt medverkar kom fram under intervjuerna.  

 

Artikel nr 4  

 

Titel:  Therapeutic and non-terapeutic interpersonal interactions: the patient’s perspective.  

 

Författare:  Williams, A, M. & Irurita, V, F.  

 

Land:  Australien  

 

Tidskrift:  Journal of Clinical Nursing (2004).  

 

Syfte:  Att ur ett patientperspektiv beskriva hur patienter som varit inlagda på sjukhus i västra 

Australien uppfattat den terapeutiska effekten av mellanmänskliga interaktioner under sin 

sjukhustid.  

 

Urval:  Alla deltagare skulle ha legat inlagda på sjukhus i västra Australien vid ett eller flera tillfällen 

pga. sjukdom, de skulle var över 18 år och var obehindrade att beskriva sina upplevelser på det 

engelska språket.  

 

Metod:  Intervjuer gjordes med 40 deltagare, 27 kvinnor och 13 män, mellan 29 och 93 år. En del gjordes 

på sjukhus och andra efter hemkomsten. Det gjordes också 78 timmars observationer av 32 

sjuksköterskor som även intervjuades under tiden. Allt material analyserades sedan med hjälp av 

kvalitativa analysmetoder.  

 

Resultat:  Studien visade att känslan av välbefinnande förbättrade tillfrisknandet och den beskriver vilka 

 förhållanden patienterna uppfattat som utvecklande eller hämmande för sitt välbefinnande.  

 

 

Artikel nr 5  

 

Titel:  The experience of reassurance: patients’ perspectives.  

 

Författare:  Fareed, A  
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Land:  England  

Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing (1996).  

 

Syfte:  Att identifiera vilka ingripande från sjuksköterskan som uppfattades som lugnande av patienten, 

att identifiera vinsterna av lugnande för välbefinnandet och försöka svara på frågan hur 

sjuksköterskan kan veta att patienten är lugn.  

 

Urval:  Villkoren i urvalet var att få bra spridning i ålder och en väl mixad grupp. Patienterna kom från 

akutenheter på ett sjukhus i England och sa sig ha en upplevelse av att blivit lugnade.  

 

Metod:  Åtta deltagare intervjuades och fick fritt berätta efter inledningen, kan du beskriva din erfarenhet 

av att ha blivit lugnad. Det fanns även kompletterande frågor som hjälpte forskarna att få hela 

området täckt och att hålla intervjun till ämnet. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av en 

fenomenologisk analysmetod.  

 

Resultat:  Studien lyfter fram olika attribut som patienterna vill ha från sjuksköterskan som information 

och kännedom angående fakta, vara skickliga på att se vilken kommunikation som behövs, 

närvaro etc.  

 

 

Atrikel nr 6 

 

Titel:  Nurse-patient communication: an exploration of patients’ experiences.  

 

Författare:  McCabe,  

 

Land:  Irland  

 

Tidskrift:  Journal of Clinical Nursing (2004).  

 

Syfte:  Att undersöka och få fram påståenden angående sjuksköterskors förmåga att kommunicera 

utifrån patienters erfarenhet.  

 

Urval:  Deltagarna skulle ha varit patienter på ett allmänsjukhus på Irland, ha erfarenhet av fenomenet 

som studien tar upp och kunna berätta och uttrycka sin upplevelse.  

 

Metod:  Åtta deltagare, 3 män och 5 kvinnor, födda från mitten på 20-talet fram till början på 70-talet 

och varit inlagda på sjukhus minst fyra dygn intervjuades med en kvalitativ intervjumetod. 

Intervjuerna analyserades sedan med fenomenologisk analysmetod.  

 

Resultat:  Fyra teman angående sjuksköterskors kommunikation kom fram utifrån patienternas 

erfarenheter, brist på kommunikation, vara närvarande, empati samt vänlighet och humor. Det 

kom också fram i studien att patienter tycker att sjuksköterskor är duktiga på att kommunicera 

men att organisationen och ledningen inte värdesätter vikten av ett vårdande genom ett 

patientperspektiv.  

 

Artikel nr 7 

 

Titel:  The quality of nursing care as perceived by individuals with chronic illness: the magical touch of 

nursing.  

Författare:  Thorsteinsson L.  

 

Land:  Island  

 

Tidskrift:  Journal of Clinical Nursing (2002).  

 

Syfte:  Att undersöka hur individer med kronisk sjukdom uppfattar kvaliteten på omvårdnaden för att 

förbättra kvaliteten på vården.  
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Urval:  De medverkande var elva isländska individer, ålder 39-80 år, med olika kroniska sjukdomar.  

 

Metod:  Forskningsansatsen var fenomenologisk men djupgående intervjuer.  

 

Resultat:  Det växte fram fem teman: sjuksköterskor som gav omvårdnad av hög kvalitet, effekterna av 

omvårdnad av hög kvalitet, saknaden av omvårdnad av hög kvalitet och dess effekter, bifaktorer 

och konsten av att vara patient. Slutsatsen var att professionell omvårdnad är den viktigaste 

delen av vårdkvaliteten så som individer med kronisk sjukdom uppfattar den.  

  

  

Artikel nr 8  

 

Titel:  The patient’s perceived caring needs as a message of suffering.  

 

Författare:  Fagerström, L., Eriksson, K. & Bergbom Engberg, I.  

 

Land:  Finland   

 

Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing (1998).  

 

Syfte:  Att uppnå fördjupad förståelse för patientens behov av omvårdnad, vid problem, behov och 

önskningar, genom att undersöka och förklara hur detta uttrycks och formar sig i den vårdande 

relationen och belysa dess innebörd för vårdandet.  

 

Urval:  Bestod av 38 patienter på en medicinavdelning och 37 patienter på en kirurgisk avdelning, totalt 

75 patienter av vilka 29 var kvinnor. De använde kriterier som ålder, kön, den kognitiva, 

mentala och fysiska statusen hos patienterna, stadier i deras behandling, beräknad tid på 

sjukhuset och patienter från olika sjuksköterskesektioner. Fem patienter tackade nej till att 

medverka.  

 

Metod:  Semistrukturerade intervjuer, med patienter på avdelningarna, som inkluderade öppna frågor i 

början och i slutet av intervjun. Intervjuerna, som spelades in med en bandspelare, utfördes av 

två sjuksköterskor som inte arbetade på avdelningarna i fråga. Ett par timmar efter intervjuerna 

tillfrågades åter patienterna om de hade något att tillägga. Intervjuerna tolkades med hjälp av en 

hermeneutisk process, och de mönster som framkom tolkades som en beskrivning av de själva 

och sjuksköterskorna.  

 

Resultat:  I den vårdande relationen uttrycker patienterna sitt vårdbehov, vilket ges som ett meddelande till 

sjuksköterskorna. De framkom olika profiler på sjuksköterskor och patienter, t.ex. den 

tillfredställda patienten, den klagande och tillfredställda patienten, den klagande och missnöjda 

patienten, den kompetenta och vänliga sjuksköterskan, den kompetenta och kommunikativa 

sjuksköterskan och den kompetenta och modiga sjuksköterskan. De mest påtagliga 

omvårdnadsbehoven var att uppleva förtroende för sjuksköterskornas kompetens, bekvämlighet, 

vägledning, samtal och närhet.  

 

 

 

Artikel 9 

 

Titel:  Perceptions of supportive communication in Chinese patients with cancer: experiences and 

expectations.  

 

Författare:  Liu, J-E., Mok, E. & Wong, T.  

 

Land:  Kina  

 

Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing (2005).  
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Syfte:  Att undersöka upplevelserna och förväntningarna av stödjande kommunikation hos kinesiska 

cancerpatienter under den tiden de var inlagda på sjukhus.  

Urval:  För att medverka skulle patienterna vara inlagda vuxna som var medvetna om sin cancerdiagnos. 

Patienter valdes från olika avdelningar och det var variation i kön, ålder, cancertyp, 

utbildningsnivå och yrke. De valdes ut och rekommenderades av avdelningscheferna. Det valdes 

ut 20 patienter, tio kvinnor och tio män.  

 

Metod:  Semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys användes för att identifiera teman.  

 

Resultat:  Patienterna hade omfattande behov av att få information och känslomässigt stöd under deras tid 

på sjukhus. Förväntningarna på stöd varierade beroende på vilken sorts relation det fanns mellan 

patienten och sjuksköterskan. De flesta uttryckte bara känslomässiga behov till 

familjemedlemmar och förväntade sig inte att sjukvårdspersonalen skulle ge känslomässigt stöd. 

I intervjuerna uppfattades det att det vårdande beteendet hos sjuksköterskor och känslomässigt 

stöd hos medpatienter var två viktiga sorters stöd.    

 




