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Sammanfattning  
  
Den icke verbala kommunikationen är den största formen av all kommunikation och 
är lika trovärdig som den verbala kommunikationen. Icke verbal kommunikation 
definieras genom vårt kroppsspråk, blickar och/eller ögonkontakt, beröring, tonlägen 
gester, ansiktsuttryck och skratt och detta sker ständigt. Syftet med litteraturstudien 
var att belysa icke verbal kommunikation ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
Databearbetningen medförde fyra kategorier: sjuksköterskans icke verbala 
kommunikation skapar välbefinnande, kunskap genom icke verbal kommunikation, 
icke verbal kommunikation hjälper sjuksköterskan att skapa relationer samt icke 
verbal kommunikation mellan sjuksköterskor. Resultatet visade på att det är 
nödvändigt för sjuksköterskan att ha kunskap om den icke verbala kommunikationen 
och dess olika sätt att framträdas hos enskilda patienters specifika behov. Tidsbrist är 
dock något som har visat sig vara ett hinder för sjuksköterskan för hens utveckling av 
sin icke verbala kommunikation och sin professionella relation till patienten. Vidare 
forskning om sjuksköterskans icke verbala kommunikation och hens relation till tid 
kan gynna sjuksköterskans framtida professionsutveckling. 
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Abstract 

The nonverbal communication is the most common form of all communication and is 
as reliable as the verbal communication. Non-verbal communication is defined by our 
body language, glance and / or eye contact, touch, tone gestures, facial expression and 
laughter, and occur constantly. The purpose of the study was to examine non-verbal 
communication from a nurse perspective. The Data processing included four 
categories: Nursing's non-verbal communication creates well-being, knowledge 
through non-verbal communication, non-verbal communication helps the nurse to 
establish relationships as well as non-verbal communication between nurses. The 
result showed that it is necessary for the nurse to have knowledge of non-verbal 
communication and it is different ways of appearing individually with each patient 
and differ with their specific needs. However, lack of time is something that has come 
back as an obstacle to the nurse for the development of non-verbal communication 
and the professional relationship with the patient. Further research on the nurse's non-
verbal communication and relationship with time can benefit the future of nurse`s 
professionals skills. 
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Inledning  
Förmågan att kommunicera är allmänmänsklig (Røkenes & Hanssen, 2007). 
Människan kommunicerar verbalt 7 % och resterande är genom icke verbal 
kommunikation (Cunha Bax & Carvalho de Araújo, 2012). Människans icke verbala 
kommunikation kan säga lika mycket som uttalade ord (Timmermann, Uhrenfeldt & 
Birkelund, 2017). Under den icke verbala kommunikationen förmedlas känslor mellan 
parterna vilket underlättar överförandet av information mellan dessa (Henry, Fuhrel-
Forbis, Rogers och Eggly, 2011). I omvårdnadsarbetet mellan sjuksköterska och 
patient är kommunikation något av de mest grundläggande för att minska risken för 
medicinska misstag samt öka patienttillfredsställelsen (Lang, 2012). Lang (2012) 
skriver att sjukvården genomgått en förändring de senaste 20 åren där fokus på hur 
patienten upplevt sin sjukhusvistelse ges ett större utrymme och där det även 
uppmärksammats att tillfredsställelsen hos en patient står i direkt relation med 
kvalitén på vården. Ett steg i att skapa en större patienttillfredsställelse kan vara 
genom en tydligare kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Lang, 2012). 
Kommunikation är inom omvårdnad ett verktyg att förstå och möta patienter samt 
skapa en gemensam bild av deras ohälsa (Baggens & Sandén, 2014). Kommunikation 
ansikte mot ansikte ligger som central del för patientsäker vård där den icke verbala 
kommunikationen finns som grundläggande förutsättning för kommunikationen 
(Henry et al. 2011).  

Kommunikation går inte att stänga av och vid varje omvårdnadstillfälle kommer 
patienter kommunicera verbalt och/eller icke verbalt tillsammans med sjuksköterskan 
vilket ställer krav på att sjuksköterskan är medveten om styrkan i icke verbal 
kommunikation (Baggens & Sandén, 2014). Tidigare forskning har mestadels 
fokuserats på verbal kommunikation vilket gjort att forskning om icke verbal 
kommunikation och dess funktioner inte förståtts vilket gjort att vikten av icke verbal 
kommunikation inte uppmärksammats (Henry, Fuhrel-Forbis, Rogers och Eggly, 
2011, Timmermann et al., 2017). Detta kan leda till att patienters hälsostatus och 
deras omvårdnad blir lidande (Henry, Fuhrel-Forbis, Rogers och Eggly, 2011).  
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Bakgrund    
 
Kommunikation  
Henry et al. (2011) definierar begreppet kommunikation till ett möte med 
informationsutbyte mellan två parter, vilket kan ske ansikte mot ansikte eller via 
elektroniska hjälpmedel, men där kommunikation ansikte mot ansikte är den centrala 
rollen i ett möte. Kommunikation föds vi med och är en förmåga som är 
grundläggande hos alla människor som sedan utvecklas under interaktion med andra 
(Røkenes & Hanssen, 2007). Kommunikation krävs för att en relation skall uppstå 
samt skapa en personlig kontakt med andra individer (Timmermann et al., 2017). 
Detta sker genom ett ge och ta emot information samt kunskap, där samspel mellan 
deltagarna i kommunikationen kan uppnås vilket fås genom bland annat ordval, 
grammatik samt uttal (Klang, Thorell-Ekstrand, Kozier, Erb, Berman & Snyder, 
2014) 

God kommunikation är viktigt inom hälso- och sjukvården men själva definitionen av 
vad som är god kommunikation är fortfarande vag (Lang, 2012). Vad kommunikation 
är och hur det skall genomföras och på vilken nivå det bör vara för att uppleva god 
kommunikation med ett effektivt informationsutbyte hos patienten upplevs olika hos 
olika patienter (Carrard, Schmid Mast, & Cousin, 2016). Røkenes och Hanssen (2007) 
belyser att vid kommunikation i en yrkessituation, framförallt vid arbete med 
människor, är kompetensen inom kommunikation ens främsta resurs. När 
förändringen sker inom kommunikation på ett personligt plan till kommunikation på 
ett professionellt plan behöver kunskapen bearbetas till den nya situationen som har 
uppstått (Røkenes & Hanssen, 2007). Inom dagens hälso- och sjukvård strävas det att 
arbeta personcentrerat och med personcentrerad kommunikation vilket innebär att 
sjuksköterskorna är fokuserade på att ta del av patientens berättelser och upplevelser 
av sitt hälsotillstånd (Carrard et al., 2016). Med ett sådant arbetssätt upplever sig 
patienter sedda och blir således mer tillfreds med sin sjukvård (Carrard et al., 2016). 
Klang et al. (2014) beskriver sjuksköterskans kommunikationskompetens likt ett 
pedagogiskt möte där kontakten med patienten bjuder på en utmaning i att kunna 
motivera patienten att lära sig om sin sjukdom samt dess åtgärder och prevention. Det 
finns dock flera verktyg att använda sig av där den främsta nämns som patientens 
egen motivation till hälsa samt att alla patienter har en egen förförståelse samt unik 
förmåga att bearbeta information (Klang et al. 2014). Det gäller således för 
sjuksköterskan att kunna möta patienten beroende på hur denne föredrar att 
kommunicera (Carrard et al., 2016). 
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Icke  verbal  kommunikation  
Icke verbal kommunikation definieras genom vårt kroppsspråk, blickar och/eller 
ögonkontakt, beröring, tonlägen gester, ansiktsuttryck och skratt (Henry et al., 2011). 
Henry et al. (2011) skriver även att icke verbal är något som sker ständigt, parallellt 
med den verbala kommunikationen, och är inget som kan väljas bort men däremot 
störas av yttre faktorer så som stressiga miljöer. Riess och Kraft-Todd (2014) 
förklarar att den ickeverbala kommunikationen går att sammanfatta till akronymen 
E.M.P.A.T.H.Y. (empati) där de olika bokstäverna står för viktiga punkter inom icke 
verbal kommunikation, bildar icke verbala kommunikationssignaler och översätts 
enligt följande. 

E – eye contact (ögonkontakt). Ögonkontakten är en betydelsefull del i icke verbal 
kommunikation och kan vara den första signalen som uppmärksammas. Även om det 
finns vissa kulturella skillnader i hur ögonkontakt uppfattas är ögonkontakt ett sätt att 
visa sitt engagemang för patienten. 

M – muscles of facial expression (ansiktsuttryck). Ansiktsuttryck är en tydlig signal 
för patientens tillstånd där sjuksköterskans min signalerar hur sjuksköterskan 
uppfattar patientens ohälsa. För att avläsa ansiktsuttryck krävs en viss grad av empati. 

P – posture (hållning). Kroppens hållning är utöver ansiktsuttrycken och kan sända ut 
både positiva och negativa signaler. Exempelvis så ger en stängd kropp (armarna i 
kors) en känsla av oengagemang medan en öppen kroppshållning (sitta ned med 
patienten i ögonhöjd) skapar en öppenhet, ett intresse och samhörighet. 

A- affect (intryck). Det mesta av den icke verbala kommunikationen sker 
undermedvetet och att förstå en patients signaler är en utmaning. Att särskilja sin egen 
förförståelse, som sjuksköterska, och möta varje patient som en unik individ med 
eget, personligt, känsloregister kan underlätta att korrekt bedöma patientens 
sinnestillstånd.  

T – tone of voice (tonläge) Tonläget är en form av icke verbal kommunikation med 
avgörande funktion i vårdandet. En stark och dominant röst har sammankopplats med 
högt missnöje hos patienter medan ett mjukare tonläge uppfattas som mer bemötande, 
lugnande och stöttande.  

H – hearing the hole patient (hörsamma hela patienten) Sjuksköterskan kan förstå 
patienten genom att koda hens alla signaler och inte fokusera enbart på det fysiska 
utan ta del av patienten som individ.  
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Y – your response (din reaktion). Även om sjuksköterskan behöver läsa av sina 
patienter för att behärska icke verbal kommunikation behöver sjuksköterskan även 
vara medveten om sina egna signaler hen sänder.  

Icke verbal kommunikation, så som tonläge och ansiktsuttryck, stärker informationen 
som ges vid den verbala kommunikationen men det sker utan att individerna är 
medvetna om det (Henry et al., 2011). En individs egen livserfarenhet och kultur 
influerar individens icke verbala kommunikation där mottagaren av signalerna kan 
uppfatta dem på olika sätt beroende på personens ursprung (Cunha Bax & Carvalho 
de Araújo, 2012). Ansiktsuttryck är vanligtvis det mest tillförlitliga när det gäller 
gestaltning och visande av känslor och är de signaler individer har lättast att uppfatta 
samt kommunikation ansikte mot ansikte kan skapa en känsla av relation (Cunha Bax 
& Carvalho de Araújo, 2012).  

Icke verbal kommunikation hjälper till att underlätta för sjuksköterskan i 
informationsutbytet med patient då det skapas en fördjupad relation mellan parterna 
(Chan, 2012). Sjuksköterskans medvetande om ickeverbal kommunikation kan stärka 
den professionella relationen mellan sjuksköterska och patient och underlättar för 
sjuksköterskan att skapa en känsla av delaktighet för patienten (Collins, Schrimmer, 
Diamon & Burke, 2010). När en patient utsätts för stress kan den icke verbala 
förmågan förändras eftersom stress förändrar tonläge och rytmen i kommunikation 
(Cunha Bax & Carvalho de Araújo, 2012). Flinterud och Andershed (2015) skriver att 
förmågan att kommunicera vid akut sjukvård är av yttersta vikt och då vård vid akuta 
skeenden kan innebära en frånvaro av verbal kommunikation som ökar kravet på 
kompetensen om den icke verbala kommunikationen. Känslor så som rädsla, ångest 
och oro kan identifieras genom icke verbal kommunikation via patientens kroppsliga 
motorik och ansiktsuttryck (Cunha Bax & Carvalho de Araújo, 2012). I situationer 
som dessa kan patienter reagera med chock, får svårt att kommunicera verbalt samt 
kan inte acceptera situationen vilket kan leda till starka känslouttryck (Travelbee, 
1974). Travelbee (1974) förklarar därför att sjuksköterskan behöver sträva efter att 
inge trygghet hos patienten genom sitt kroppsspråk, intryck, tonläge eller fysisk 
beröring.   

Omvårdnad  
Omvårdnad beskrivs som en process av mellanmänsklig karaktär där sjuksköterskan 
stöttar patienten i sitt lidande enligt interaktionsteoretikern Joyce Travelbee (1974). 
Sjuksköterskan skall även hjälpa patienten i att handskas med hens personliga 
upplevelser där patienten ses som en unik och oersättlig individ (Travelbee, 1974). 
Under en människas livstid möter individen situationer som är allmänt förekommande 
i en människas liv, dock är upplevelsen av situationen personliga för just denna 
individ (Travelbee, 1974). Sjuksköterskan skall uppmuntra patientens känsla av hopp 
eftersom detta är betydande för patientens upplevelse av hopp och glädje och där 
dessa känslor förbättrar patientens allmäntillstånd (Timmermann et al., 2017). Hoppet 
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framställs som något själsligt för patienten, en önskan och en förhoppning att nå hens 
personliga mål (Travelbee, 1974).  I hoppet ingår omvårdnad och genom omvårdnad 
hjälper sjuksköterskan patienten till att känna livsglädje (Travelbee, 1974). Patientens 
inställning till livet och hens livsvillkor är drag som står i direkt anknytning till 
patientens acceptans för det lidandet som inträffat (Travelbee, 1974). När emotionell 
information delges behövs icke verbal kommunikation, då detta kan vara avgörande 
för patientens förståelse av sin livssituation (Henry et al., 2011). Detta kan uppstå 
eftersom ansiktsuttryck, tonläge och att hörsamma patienten förtydligar 
informationsutbytet i relationen (Henry et al., 2011).  

För att en patient ska känna sig trygg i sin omvårdnad är tid en viktig faktor eftersom 
när sjuksköterskan tar sig tid att möta patienten med ett leende eller en handskakning 
blir patienter uppmärksammade (Timmermann et al., 2017). Det är väsentligt att 
sjuksköterskan, som ska stödja patienten, visar sig tillgänglig i kommunikationen då 
det ökar patientens känsla av att bli bekräftad och visad värdighet (Timmermann et 
al., 2017).  

En av de centrala betydelserna av Travelbees (1974) teori är kommunikationen som 
används för att utbyta signaler så som tankar, behov och känslor.  Icke verbal 
kommunikation förtydligar dessa signaler eftersom exempelvis ansiktsuttryck och 
ögonkontakt förstärker den verbala kommunikationen (Reiss & Kraft-Todd, 2014).  
Sjuksköterskan skall inneha kunskapen att kommunicera och använda sin egen 
personlighet för ett gott ändamål och hjälpa patienten att uppnå sitt mål (Travelbee, 
1974). Forskning visar att patienter förväntar sig informativ kommunikation med 
sjuksköterskor för att känna trygghet och tillfredsställelse genom att få tillgång till 
kunskap om sin omvårdnad (Bail, 2008). Klang et al. (2014) betonar att 
sjuksköterskor har valt sitt yrke där kommunikationen är en stor del medan patienten 
tvingas in i en situation där kommunikation kommer uppstå på grund av sin sjukdom. 
Flinterud och Andershed (2015) skriver att en av de mest minnesvärda, negativa, 
erfarenheterna från patientens sida av sjukhusvistelsen var oförmågan till att kunna 
kommunicera med sjukvårdspersonal. Chan (2012) skriver att sjuksköterskor, som i 
högre grad behärskar att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk, har fler nöjda patienter 
och har lättare för att etablera en god kontakt med sina patienter. När sjuksköterskan 
varierar tonläge, ordförråd och ansiktsuttryck samt genom spontan tystnad kan 
känslor för den nuvarande situationen förändras (Cunha Bax & Carvalho de Araújo, 
2012). Exempelvis har ett mjukare tonläge en förmåga att lugna och stötta en orolig 
patient (Reiss & Kraft-Todd, 2014). Oavsett om patienten har en sjukdom eller blivit 
friskförklarad är hälsan även relaterad till patientens egna upplevelser vilket innebär 
att patienter definierar sitt eget hälsotillstånd (Travelbee, 1974). 

  

  



 

 6 

Problemformulering  
Icke verbal kommunikation är den mest utbredda formen av kommunikation. 
Sjuksköterskan ger inte icke verbal kommunikation tillräckligt fokus varpå värdefull 
information kan försvinna ur interaktionen. Därför behövs det kunskap om hur 
sjuksköterskan kan använda sig av icke verbal kommunikation inom omvårdnaden. 
 
  
Syfte  
  
Syftet var att belysa icke verbal kommunikation ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
 
Metod  
  
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie utarbetad enligt Forsberg och 
Wengström (2016) och efter riktlinjer för examensarbete från Halmstad Högskola 
(2016). 

Datainsamling  
För att skapa en översikt av ämnet icke verbal kommunikation utfördes en inledande 
informationssökning där sökorden identifierades och vidareutvecklas till den 
egentliga informationssökningen (Östlundh, 2012). Databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycINFO valdes då samtliga täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 
2015). Vid sökning användes sökorden nonverbal communication (icke verbal 
kommunikation), nurs* (sjuksköterska*), care (omvårdnad) och in-patient care (i 
vården) (Tabell 1, Bilaga A). Trunkering adderades på sökordet nurs* för att 
säkerställa alla böjningsformer av ordet i sökningen och då studien var ur 
sjuksköterskans perspektiv. Sökord valdes för att de var relevanta i relation till syftet. 
För att identifiera vetenskapliga artiklar som innehåller samtliga eftersökta sökord 
användes booleska operatorn AND i kombination med sökorden (Forsberg & 
Wengström, 2015).  

Cinahl  

Vid de inledande sökningarna användes nonverbal communication och nurs*. 
Sökorden in-patient care, care, nonverbal och communication lades därför till för att 
hitta de artiklar som svarade mot syftet. Fyra olika sökningar gjordes i Cinahl med 
olika kombinationer av sökorden (Se Tabell 2, Bilaga B) där samtliga titlar lästes. 106 
abstracts lästes där 19 artiklar valdes ut på grund av relevans till syftet och lästes. 
Artiklarna som bortföll fokuserade antingen på verbal kommunikation eller var 
skrivna ur ett patientperspektiv. Därefter granskades dessa 19 artiklar utefter Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall och av dessa valdes sju artiklar ut att delta i 
studien då de fokuserade på icke verbal kommunikation. De tolv artiklarna som 



 

 7 

valdes bort ansågs ha för låg vetenskaplig grad enligt Carlsson och Eiman (2003) eller 
fokuserade enbart på verbal kommunikation.  

PsycINFO  

Vidare gjordes fyra sökningar i PsycINFO där nonverbal communication, nurs*, care 
och in-patient care användes som sökord i olika sammansättning (Se Tabell 2, Bilaga 
B). Sökningarna resulterade 315 titlar var av 107 abstrakt ansågs spegla syftet och 
lästes. Resterande abstract berörde primärt verbal kommunikation eller var skrivna ur 
ett patientperspektiv. Sju av artiklarna var relevanta för syftet och granskades utefter 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och av dessa valdes fyra artiklar ut då 
kvalitén artiklarna erhöll via bedömningsmallen föll inom inklusionskriteriet.   

PubMed  

Tre sökningar genomfördes i Pubmed med sökorden nonverbal communication, 
nurs*, in-patient care och care vilket gav 318 träffar. Samtliga titlar lästes och 77 
abstrakts valdes ut på grund av relevans till syftet och lästes. Artiklarna som bortföll 
fokuserade antingen på verbal kommunikation eller var skrivna ur ett 
patientperspektiv.  Fyra artiklar ansågs spegla syftet och valdes ut till granskning med 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och av dessa fyra valdes två artiklar ut 
då inklusionskriterierna uppfylldes.  

Inklusionskriterier  
Aktuella vetenskapliga artiklar eftersöktes och ett tidsintervall sattes från 2007 och 
framåt. Artiklarna som användes var peer reviewed. Artiklarna skall även ha tilldelats 
Grad I eller Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

 
Exklusionskriterier 
 
Artiklar som inte var ur sjuksköterskans perspektiv valdes inte ut för studien.  

Databearbetning    
Efter att de 13 artiklar som motsvarade syftet valts ut granskades de mot 
bedömningsmall gjord av Carlsson och Eiman (2003) för att avgöra deras 
vetenskapliga grad. Därefter inhämtades kunskap från artiklarna för att svara mot 
syftet.  

Artiklarna granskades och efter bedömning av deras vetenskapliga grad valdes de till 
att delta i studien (Tabell 3, Bilaga C). Databearbetningen startade med 
artikelgenomläsning. I nästa steg lästes artiklarna flertalet gånger individuellt för att 
få en överblick på det insamlade materialet. Innehållet diskuterades och visade sig 
slutligen i fyra kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). Så väl positiva aspekter 
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som negativa aspekter i artiklarna med icke verbal kommunikation belystes för att få 
en bredd inom ämnet. De fyra kategorierna som fanns i artiklarna kodades och 
sorterades som: sjuksköterskans icke verbala kommunikation skapar välbefinnande, 
kunskap genom icke verbal kommunikation, icke verbal kommunikation hjälper 
sjuksköterskan att skapa relationer samt icke verbal kommunikation mellan 
sjuksköterskor. Kategorierna sammanställdes i resultatet i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2015). 
 
  Forskningsetiska  överväganden  
  
Svensk forskning inom medicin, vård och hälsa följer lagar och förordningar som 
forskaren måste beakta. Dessa är Personuppgiftslagen, lagen om etikprövning som 
avser människor samt Helsingforsdeklarationen. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
står för att skydda de medverkandes personliga integritet i behandlandet av deras 
personuppgifter. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) påpekar att forskning skall värna och respektera den enskilda människan 
och människovärdet. 
Helsingforsdeklarationen (2013) lägger vikten vid samtycke av de medverkande i 
studien och forskningens nytta. Nyttan med denna studie är att visa på 
kommunikationsförmågan och få en bredare kunskap på olika signaler från ett 
sjuksköterskeperspektiv (Kjellström, 2014). Att utvinna kunskap är forskningens mål 
enligt SOU (1999:4) och då utveckla en förståelse och möjligheter till förbättring av 
samhället. Studierna i artiklarna som valdes var etiskt prövade av etiska kommittéer 
med beslut om godkänd forskning samt att etiska aspekter skall lyftas fram enligt 
Carlsson och Eiman (2003). Risker som kan uppstå med studien kan innefatta ett 
överdrivet fokus som läggs just på den icke verbala kommunikationen och den 
verbala kommunikationen glöms bort istället för att se det som en förbättrad 
kommunikation (Kjellström, 2014).  
 
Resultat  
Resultatet visade sig i de fyra kriterierna  sjuksköterskans icke verbala kommunikation 
skapar välbefinnande, kunskap genom icke verbal kommunikation, icke verbal 
kommunikation hjälper sjuksköterskan att skapa relationer samt icke verbal 
kommunikation mellan sjuksköterskor.  

Sjuksköterskans  icke  verbala  kommunikation  skapar  välbefinnande  
  
För sjuksköterskan är omvårdnadens konst att ha förmågan att kommunicera icke 
verbalt och därigenom visa empati (Ordahi, Coelho de Souza Padilha & Amante de 
Souza, 2007). Sjuksköterskors strävan efter att förstå och kommunicera med patienter 
kan stärka relationen och därigenom, på ett effektivt sätt, skapa välbefinnande hos 
patienten (Martin, O´Connor- Fenelon & Lyons, 2012, Haskard, Di Matteo & 
Heritage, 2009). För att skapa ett empatiskt förhållande mellan sjuksköterska och 
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patient bör sjuksköterskan anpassa sig efter patientens, i förhållande till patientens 
vanor, vilket stärker förhållandet med patienten (Ordahi et al., 2007). Genom beröring 
kan sjuksköterskan uppfatta och förstå känslor och att hålla patientens hand är den 
form av kroppskontakt som upplevs mest givande (Kozlowska & Doboszynska, 
2012). Sjuksköterskan är som mest närvarande och vårdande då hen sitter bredvid 
patienten och håller denne i handen, förklarar behandlingen som skall utföras samt 
behåller ögonkontakt under kommunikationen (Ordahi et al., 2007). Genom 
kroppskontakt, uttrycksfullt ansikte vid kommunikation kan sjuksköterskan utstråla en 
känsla av trygghet och självförtroende (Ordahi et al., 2007). När sjuksköterskan 
använder sig av kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck fungerar även det till att 
lugna patienten och reducera stress hos denne (Fry, MacGregor, Ruperto, Jarrett, 
Wheeler, Fong, & Fetchet, 2013). Det är en ansvarsfull och krävande uppgift då 
bristande tålamod och tolerans från sjuksköterskan undergräver relationer mellan 
sjuksköterska och patient och kan leda till frustration och påverkar omvårdnaden 
negativt (Martin et al., 2012). Vid omvårdnad spelar mötet mellan sjuksköterskan och 
patienten en viktig betydelse (Happ, Garrett, DiVirgilio Thomas, Tate, George, 
Houze, Radtke & Sereika, 2011). Under denna interaktion utför sjuksköterskan, 
fortlöpande, en bedömning av patienten hälsotillstånd samt kan uppfatta förändringar 
hos patienten. (Happ et al., 2011). Vid en icke fungerande kommunikation eller en 
relation som inte är tillfredsställande kan sjuksköterskan anklaga sig själv och tar 
ansvar för att relationen misslyckats (Martin et al., 2012). För att undvika icke 
tillfredställande vård kan sjuksköterskan ta hänsyn till patientens icke verbala 
kommunikation så som beröring (Ordahi et al., 2007). Genom att sjuksköterskan tar 
hänsyn till detta kan patienten vårdas med mer ömsinthet och med en större möjlighet 
att uppnå patientens förväntningar (Ordahi et al., 2007).  

Sjuksköterskor har idag en hög arbetsbelastning och är tidsbegränsade i sina 
arbetsuppgifter och i Hemsley, Balandin och Worrall (2012) studie uttrycker sig över 
en tredjedel av sjuksköterskor att bristen på tid med patienter blir ett hinder till att 
skapa välbefinnande. Sjuksköterskorna menar att tidsbristen leder till stress samt 
tillägger att arbetsbelastningen ökar då kommunikationen är bristfällig med patienten, 
något som var negativt för sjuksköterskorna såväl som patienterna (Hemsley et al., 
2012).  

Kunskap  genom  icke  verbal  kommunikation  
Kunskap om icke verbala kommunikations olika sätt att uttryckas är nödvändigt för 
sjuksköterskan i hens strävan efter god omvårdnad (Happ et al., 2011). För att inrikta 
sig mot personcentrerad vård krävs kunskap om personens bakgrund och nyckeln till 
att uppnå detta är via kommunikation (Martin et al., 2012). Icke verbal 
kommunikation avslöjar känslor och avsikter och är därför lika pålitlig som verbal 
kommunikation vilket är en viktig kunskap för sjuksköterskan i hens strävan för lära 
känna sig själv och uppnå en effektiv kommunikation i omvårdnaden (Ordahi et al., 
2007). För att utveckla sina icke verbala kommunikationsfärdigheter är det viktigt att 
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ha erfarenhet och att ständigt utveckla sina kunskaper för att då kunna använda rätt 
form av kommunikation (Martin et al., 2012, Ordahi et al., 2007). Studier har visat att 
vid kommunikation mellan sjuksköterska och patient försvinner runt en fjärdedel av 
informationen bort då den antingen misstolkas eller inte uppfattas (Happ et al., 2011). 
Bättre omvårdnad skulle ske om kunskap kring icke verbal kommunikation och dess 
betydelse var bättre (Healy & Walsh, 2007). Brist på möjlighet till icke verbal 
kommunikation, som exempelvis störande omgivning, ökar känslan av stress hos 
sjuksköterskor vilket kan medföra sämre omvårdnad (Hemsley et al., 2012). Den 
största delen av icke verbal kommunikation drivs av sjuksköterskan och patienter 
förväntar sig att sjuksköterskan skall vara den drivande i kommunikationen (Happ et 
al., 2011). Även om sjuksköterskor uppger att det är en svårighet att medvetet 
använda sig av icke verbal kommunikation visar forskning på att sjuksköterskor 
tenderar till att använda sig av icke verbal kommunikation i sitt arbete i en högre grad 
än vad de själva är medvetna om (Healy & Walsh, 2007).  
 
Det finns negativ och positiv form av icke verbal kommunikation och kunskap om 
vilka dessa är ger sjuksköterskan möjlighet att förbättra sin icke verbala 
kommunikation (Happ et al., 2011). I positiv icke verbal kommunikation ingår 
ögonkontakt, att ställa öppna frågor, använda gester för att förstärka information samt 
att lägga grunden för en bra patientkontakt genom att hälsa på patienten med 
kroppskontakt och att nämna patienten vid namn (Happ et al., 2011, O’Baugh et al., 
2009, Fry et al., 2013). Negativ form av icke verbal kommunikation visas genom att 
sjuksköterskan undviker ögonkontakt, hålla en hastad samtalstakt samt att mumla 
eller tala för sig själv (Happ et al., 2011, Fry et al., 2013). Att även påbörja 
kommunikation innan sjuksköterskan fått patientens fulla uppmärksamhet har visat 
sig ha en negativ effekt på den vidare konversationens uppbyggnad (Happ et al., 
2011). Om sjuksköterskan dessutom inleder kommunikationen med negativa icke 
verbala signaler, exempelvis genom att undvika ögonkontakt, kan detta komma att 
påverka resterande interaktion negativt (Schmidt, Gentry, Monin & Cortney, 2011). I 
Kozlowska och Doboszynska (2012) studie skriver samtliga sjuksköterskor att mer 
träning inom kommunikationsstrategier var nödvändig och enbart hälften av 
sjuksköterskorna upplevde att deras icke verbala förmåga var tillfredsställande. Även 
sjuksköterskorna i O’Baugh et al. (2009) studie ansåg att det fanns ett behov av 
förbättring av icke verbal kommunikation. 
 
Icke  verbal  kommunikation  hjälper  sjuksköterskan  att  skapa  relationer  
Relationsuppbyggande mellan en patient och sjuksköterska, med personcentrerad vård 
som mål, kan vara tidskrävande men samtidigt i längden vara en effektiv åtgärd inom 
omvårdnadsarbetet (Martin et al., 2012, Fry et al., 2013). Sjuksköterskor kan uppleva 
att när en djupare relation uppnås med patienten, där sjuksköterskan ser relationen 
som det centrala i omvårdnad, underlättas den icke verbala kommunikationen där 
signaler blir tydligare och mer effektiva (Martin et al., 2012). Eftersom den icke 
verbala kommunikationen visar känslor och patientens avsikter och där med 
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fullständigt täcker den verbala delen av kommunikation (Ordahi et al., 2007). Strävan 
efter en fördjupad relation med patienten kan ha stor påverkan på kommunikationen 
mellan parterna då patienten har lättare att delge personlig information icke verbalt 
vid en tydligare professionell relation (Hemsley et al., 2012). Motsatsen till detta kan 
resultera i brist på professionell kontakt med patienten, kännedom om dennes 
situation och sjukdom samt leda till en icke fungerande kommunikation (Martin et al., 
2012). Då kommunikation ej fungerar, eller då den blir bristfällig, har studier visat att 
sjuksköterskan kan retirera undan för att påbörja ett nytt försök med kommunikation 
vid ett senare tillfälle vilket är en negativ strategi då det ger sjuksköterskan en känsla 
av misslyckande (Hemsley et al., 2012). Ytterligare svårigheter för en fungerande 
icke verbal kommunikation kan vara störande moment för sjuksköterskan, så som ljud 
och rörelser i bakgrunden, som tar uppmärksamheten från patienten (Healy & Walsh, 
2007).  

Kozlowska och Doboszynska (2012) belyser i sin studie att hälften av 
sjuksköterskorna ofta använder sig avsiktligt av icke verbal kommunikation för att 
stärka relationen till patienten. Signalerna som mest frekvent används är 
ansiktsuttryck, beröring och ögonkontakt vilka sjuksköterskorna uppmärksammat 
stärkte känslan av empati och gav just en bättre relation med patienten (Kozlowska & 
Doboszynska, 2012). Schmit et al. (2011) anser att sjuksköterskan ger ett neutralt 
intryck i början av kommunikation med patienter vilket dock förändras ju längre 
kommunikationen fortgår då de icke verbala signalerna framträder och fler 
emotionella reaktioner framträder. Sjuksköterskor har i uppgift att lugna patienter 
vilket sker bland annat med stöd och delgivande av information (O’Baugh et al., 
2009). Ordahi et al. (2007) visar i sin studie att då sjuksköterskan uttrycker empati 
och delaktighet med sitt kroppsspråk fungerade detta till att lindra lidandet vid en 
smärtsam behandling.   

Sjuksköterskor har benägenhet att se icke verbal kommunikation som en betydande 
del i sitt arbete men de upplever att den ej ges tillräckligt med tid att utvecklas på 
grund av tidsbrist (Healy & Walsh, 2007). Att, som sjuksköterska, säkerställa att hen 
har tid med sin patient är viktigt för omvårdnaden då sjuksköterskan får tid att 
utveckla sina kommunikativa strategier (Hemsley et al., 2012). Det har även visat sig 
att om sjuksköterskan prioriterar mer tid med en patient har det i slutändan fungerat 
till att bli mer tidseffektivt (Hemsley et al., 2012). Detta på grund av bättre 
kommunikation bidrar till att patienten blir mer delaktig i sin vård samt att 
sjuksköterskan ökar sin förståelse om patienten som individ och dess ohälsa (Hemsley 
et al., 2012). Kvaliteten på relationen mellan sjuksköterska och patient beror på 
sjuksköterskans engagemang och hens kunskap om icke verbal kommunikation 
(Martin et al., 2012). Att vara medveten om patientens behov och ge patienten 
alternativ i dennes omvårdnad, vid de tillfällen där detta är möjligt, uppfattas som 
viktigt för sjuksköterskor (Healy & Walsh, 2007). Humor, och att bemöta patienter 
med ett leende, är en teknik sjuksköterskor kan använda sig av för att få patienten att 
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slappna av under sin pågående behandling (O’Baugh et al., 2009). Just leende som 
icke verbal kommunikationssignal sågs ofta i O’Baugh et al. (2009) studie där det 
skapade en starkare relation mellan sjuksköterska och patient. Grunden för en bra nivå 
i relationen mellan patient och sjuksköterska finns i deras agerande gentemot varandra 
där bägge parter respekterar varandras individ och strävan efter jämställdhet finns 
(Haskard et al. 2009). Att ha en relation och kännedom om sin patient kan ses som 
grunden för all kommunikation  och där den icke verbala kommunikationen brister 
kan det leda till att patientens autonomi avfärdas (Martin et al., 2012). Svårigheten 
med den icke verbala kommunikationen är att varje patient är unik med sin 
individuella form av icke verbala signaler och utmaningen för sjuksköterskan ligger i 
att inför varje patientmöte snabbt anamma deras icke verbala språk för att uppnå bästa 
möjliga relation (Martin et al., 2012). 
 

Icke  verbal  kommunikation  mellan  sjuksköterskor  
  
Icke verbal kommunikation ligger till grund för ett tillfredsställande 
informationsutbyte eftersom bristen på kroppsspråk och ansiktsuttryck bäddar för 
missuppfattningar, dels hos den som ger information men även hos den som tar emot 
informationen (Frankel, Flanagan, Ebright, Bergman, O’Brien, Franks, Allen, Harris, 
& Saleem, 2012). Ett gemensamt fokus i arbetsgruppen leder till att risken för 
missuppfattningar minskar och en högre grad av patientsäker omvårdnad uppnås 
(Frankel et al., 2012). Detta fokus kan åstadkommas genom att ta del av varandras 
icke verbala kommunikationssignaler så som kroppshållning, ögonkontakt och 
tonläge (Frankel et al., 2012). För att utvinna hög kvalitet i informationsöverföring 
krävs överflödig tydlighet vilket uppnås via en förstärkning av den verbala 
kommunikationen med icke verbala signaler vilket även leder till en jämställd relation 
(Frankel et al., 2012). Trots detta visade Poot, de Bruijne, Wouters, de Groot och 
Wagner (2014) studie att vid en fjärdedel av alla överlämnanden fanns ingen 
ögonkontakt vilket ökade risken för att viktig information om patienten gick förlorad. 
Graden på patientens behov utgjorde en viss skillnad i hur pass noggrann 
överlämningen var (Poot et al., 2014). Exempelvis var det mer ögonkontakt mellan 
sjuksköterskor, och de utstrålade fler icke verbala signaler, vid överlämnandet av en 
patient med större omvårdnadsbehov (Poot et al., 2014). 

I situationer då icke verbal kommunikation försvåras är risken större att värdefull 
information om patienten missas (Frankel et al., 2012). En sådan riskfaktor kan ske 
vid skiftbyte i omvårdnaden är då information vid rondskifte inte ges tillräckligt med 
tid och ett stressat kroppsspråk försvårar uppfattandet avvisa icke verbala signaler för 
mottagaren vilket kan leda till att patienten blir lidande och relationen mellan patient 
och sjuksköterska påverkas (Frankel et al., 2012). Distraktioner vid överlämning 
(rond eller patient) kan bero på telefoner som ringer, annan sjukvårdspersonal som 
avbryter med frågor eller rörelser i bakgrunden (Poot et al., 2014). 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Inledningsvis gjordes en osystematisk sökning i olika databaser. Detta gjordes för att 
få en bild över områdets utbredning. Då det fastställts att tillgången till källmaterial 
var högt gjordes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. Databaserna vid sökningar efter resultatartiklar valdes då studien 
fokuserade på omvårdnad och dessa rekommenderades av Forsberg och Wengström 
(2015). Valet av databaser inom omvårdnadsområdet gjordes för att stärka 
pålitligheten i informationen (Henricson, 2014). Med hjälp av den osystematiska 
sökningen utvecklades även sökorden, nonverbal communication, nonverbal, 
communication, nurs*, in-patient care och care vilket ger en ökad bekräftelsebarhet 
(Wallengren & Henricson, 2014). Sökorden valdes för att korrelera med syftet och 
förekom i olika utformning varpå olika utformningar användes i sökningarna för att 
säkerställa att inga artiklar som härrörde syftet inte framkom. Även sökorden i sig 
användes i olika kombinationer för att säkerställa en så bred kunskapsbas, i form av 
artiklar, som möjligt. Sökningarna gjordes med hjälp av trunkering på sökord för att 
inkludera alla böjningar på orden vilket rekommenderas (Forsberg & Wengström, 
2015). Den booelska operatorn AND användes mellan sökorden för att skapa en bredd 
i sökningen (Forsbeg & Wengström, 2015). Sökorden presenteras i Tabell 1, Bilaga A 
och sökhistoriken redovisas i Tabell 2, Bilaga B. 

Ett inklusionskriterie till studien var att samtliga resultatartiklar skulle erhållit Grad I 
eller Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Bedömningsmallen 
valdes då den omfattar hela forskningsprocessen (Wallengren & Henricson, 2014). 
Att resultatartiklarna skulle erhålla Grad I och Grad II kan ses som en svaghet i att 
urvalet var för begränsat. Dock sattes kravet på att resultatartiklarna skulle erhållit 
Grad I och Grad II i strävan efter att få så bra kvalité till studien som möjligt. Enbart 
en artikel erhöll Grad II medan resterande artiklar erhöll Grad I vilket visar på en 
stark trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2014). I slutändan var det dock inga 
artiklar som föll undan i det att de erhållit för låg grad utan bortfallet skedde till följd 
av att innehållet speglade ett patientperspektiv eller fokuserade enbart på verbal 
kommunikation. Alla artiklar, förutom en, återfanns i samtliga databaser vid 
sökningarna vilket ger en ökad trovärdighet i studien (Wallengren & Henricson, 
2014). Under sökningens gång lästes samtliga titlar där titlar som inte härrörde syftet 
ej kunde tas med i studien. Dock kan detta varit en svaghet då vissa titlar kan varit 
missvisande och resultatartiklar kan ha förkastats i ett för tidigt stadie. Totalt 13 
resultatartiklar granskades och utvaldes efter Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall. Samtliga granskade artiklar presenteras i Tabell 3, Bilaga C. 

Limiters användes för att avgränsa sökningarna med peer reviewed samt att artiklarna 
skulle vara publicerade mellan åren 2007 och 2017 vilket ger en starkare pålitlighet 
(Wallengren & Henricson, 2014). Studien tar del av forskning från flera länder med 
spridd etnicitet och ingen begränsning sattes till studier författade på olika språk. 
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Detta kan ses som en styrka då det öppnar för all forskning inom ämnet och ej 
exkluderar något resultat som kan vara av betydelse vilket stärker överförbarheten 
(Wallengren & Henricson, 2014). Det går även att argumentera till att 
resultatartiklarna inte kan spegla ett överförbart resultat i Sverige då lagar och 
förordningar från resultatartiklarnas ursprungsländer kan förhålla sig annorlunda. 
Efter granskning av artiklarna uppmärksammades dock att samtliga resultatartiklar 
tagit hänsyn till fördjupad etisk granskning samt speglade ett rättvist urval i sin 
forskning i enlighet med Kjellström (2014) varpå beslut togs av författarna att 
resultatartiklarna var tillförlitliga till studien. Samtliga deltagare i de olika 
resultatartiklarna hade även givit sitt samtycke till att deltaga i studierna. För att ta del 
av aktuell forskning ur ett samhällsperspektiv skulle ingen av resultatartiklarna vara 
författade före 2007. Det var önskvärt av författarna att få ta del av forskning 
publicerad fram till år 2017 men på grund av urvalsprocessen fanns inga 
resultatartiklar. Dock sågs inte åldern på resultatartiklarna som en avgörande faktor 
med utgång från studiens syfte. Artiklar som exkluderades var studier med 
litteraturöversikt, då de är en sekundärkälla och således skulle minska studiens 
trovärdighet. Resultatartiklarna hade såväl kvalitativ som kvantitativ metod vilket 
enligt Henricson (2014) stärker trovärdigheten i studien.  
 
Resultatartiklarna granskades inledningsvis individuellt av författarna för att sedan 
granskas samt diskuteras gemensamt. Det gjordes för att stärka pålitligheten i enlighet 
med riktlinjer från Henricson (2014). För att stärka kvalitetsgranskningen utfördes 
även databearbetningen enligt samma riktlinjer (Henricson, 2014).  Under 
databearbetningen delades artiklarna upp i informativa stycken som diskuterades och 
sorterades in i olika underkategorier. De olika kategorierna välbefinnande, kunskap 
och relationer framträdde tydligt. Utöver detta särskildes även flera stycken som 
belyste icke verbal kommunikation mellan sjukhuspersonal. Författarna diskuterade 
detta ingående och valde att inkludera detta i studien för att belysa den icke verbala 
kommunikationens olika verkningsområden.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa icke verbal kommunikation ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Presentationen av resultatet presenteras i fyra kategorier; 
sjuksköterskans icke verbala kommunikation skapar välbefinnande, kunskap genom 
icke verbal kommunikation, icke verbal kommunikation hjälper sjuksköterskan att 
skapa relationer samt icke verbal kommunikation mellan sjuksköterskor. De olika 
rubrikerna speglar hur icke verbal kommunikation kan uppfattas ur sjuksköterskans 
perspektiv.  

Resultatet visar att i sjuksköterskans yrkesutövande är det hens arbetsuppgift att skapa 
en tillfredställande omvårdnad vilket kan ske med hjälp av icke verbal 
kommunikation (Ordahi et al., 2007, Martin et al., 2012). Detta blir en utmaning då 
Travelbee (1974) påpekar att patienten är unik och responderar individuellt på 
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sjuksköterskans icke verbala kommunikation. International Counsil of Nurses (2012) 
etiska koder menar att det är sjuksköterskans uppgift och ansvar att delge information 
på ett sätt så patienten kan förstå. Den icke verbala kommunikationen underlättar för 
sjuksköterskan i detta avseende med att ge tydligare information (Chan, 2012). Även 
Ordahi et al. (2007) och Martin et al. (2011) studier tyder på detta och nämner att 
inhämta information icke verbalt är en färdighet som utvecklas av erfarenhet och sker 
även i samklang med förnyandet av kunskap inom området (Ordahi et al., 2007, 
Martin et al., 2012). O’Baugh et al. (2009) påpekar att information som ges även 
verkar lugnande för patenten vilket även det är en av de etiska koderna (International 
counsil of nurses, 2012). 

Forskning visar att verbal kommunikation och icke verbal kommunikation ständigt 
sker samtidigt (Henry et al., 2011). Dock visade Healy och Walsh (2007) studie att 
sjuksköterskor underskattade sin förmåga och sitt användande av icke verbal 
kommunikation. Att som sjuksköterska vara medveten om icke verbal 
kommunikation och dess användning styrker den professionella relationen med 
patienten och fungerar som ett verktyg i omvårdnaden (Collins et al., 2012). 
Användande av opassande icke verbal kommunikation kan däremot motverka den 
professionella relationen (Happ et al., 2011) och det finns en önskan av att få mer 
utbildning, som sjuksköterska, för att kunna använda sig av rätt form av icke verbal 
kommunikation till varje unik patient (Kozlowska & Doboszynska, 2012). O’Baugh 
et al. (2009) studie visar att det inte är enbart sjuksköterskornas önskan utan att det 
dessutom finns ett behov av utökad utbildning inom icke verbal kommunikation. 
Känslan av behovet kan tänkas komma ifrån sjuksköterskans yrkesroll där hen skall 
verka för patientens välbefinnande och icke verbal kommunikation är ett medel för att 
ge trygghet och självförtroende till patienten samt visa empati (Ordahi et al., 2007, 
Haskard et al., 2009, Happ et al., 2011, Martin et al., 2012). Dessutom ses 
sjuksköterskan som den som har ansvaret för en fungerande icke verbal 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient vilket styrker betydelsen av 
erfarenhet och förnyad kunskap (Happ et al., 2011).  

Icke verbal kommunikation är inte enbart ett medel för sjuksköterskan att inge 
välbefinnande hos patienten utan sjuksköterskan kan även avläsa patientens icke 
verbala kommunikation till att insamla information och känslor om patientens 
hälsotillstånd (Ordahi et al., 2007, Happ et al., 2011, Martin et al., 2012). Dock 
belyser Hemsley et al. (2012) att tidsbristen hos sjuksköterskor lägger sig som ett 
hinder och motverkar en effektiv icke verbal kommunikation där kroppsspråk inte kan 
avläsas korrekt. Även Healy och Walsh, (2007) beskriver svårigheter med icke verbal 
kommunikation för sjuksköterskor men betonar även att det finns sjuksköterskor som 
inte behärskar icke verbal kommunikation i högre utsträckning än de själva tror. En 
bristande kunskap om icke verbal kommunikation kan leda till negativ icke verbal 
kommunikation där signaler som ögonkontakt, samtals tempo och ordval är vaga eller 
olämpliga (Happ et al., 2011, Schmidt et al., 2011). Detta belyser ytterligare vikten av 
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att den icke verbala kommunikationen från sjuksköterskan behöver fungera och i 
Hemsley et al. (2012) studie har ett misslyckat möte fått sjuksköterskor att uppvisa en 
strategi i att dra sig undan från patienten för att försöka bygga en ny relation vid ett 
senare tillfälle, en strategi som visat sig få en direkt negativ utgång (Hemsley et al., 
2012). Vikten av relation i omvårdnaden lyfts också fram. Där en relation inte 
fungerar leder det till en icke fungerande kommunikation, såväl verbal som icke 
verbal. Att som sjuksköterska ge ett neutralt uttryck inledningsvis, vid 
relationsbyggande med en patient, för att därefter stärka och fördjupa relationen med 
hjälp av icke verbal kommunikation ger istället en bra grund i sjuksköterskans 
relationsbyggnad med patienten (Schmidt et al., 2011). Haskard et al. (2009) betonar 
även vikten av respekt och strävan efter jämlikhet som grund för en god relation. Att 
som sjuksköterska bygga och stärka relationen med en patient är tidskrävande men 
underlättas av icke verbal kommunikation vilket senare leder till en djupare relation 
vilket i sin tur underlättar uppfattandet av icke verbala kommunikationssignaler 
(Martin et al., 2012, Fry et al., 2013, Hemsley et al., 2012). Studien uppmärksammade 
även att icke verbal kommunikation inte enbart sker mellan sjuksköterska och patient 
utan även mellan sjukvårdspersonal. Även mellan sjukvårdspersonal fungerar icke 
verbal kommunikation för att tydliggöra informationsutbyte där tydligare information 
leder till patientsäker omvårdnad (Frankel et al., 2012). Ett arbete med fokus på 
patientsäker vård och effektivt informationsutbyte kräver tydlighet och leder även till 
jämställd arbetsmiljö (Frankel et al., 2012). Brist på icke verbal kommunikation har 
visat sig bidra till missförstånd mellan personal där information om patienten missas 
vilket gör att patienten blir lidande (Frankel et al., 2012, Poot et al., 2014). Tid är en 
viktig faktor vid informationsutbytet och det är viktigt för samtliga involverade att ge 
sig själva tid för att säkerställa att all information och alla icke verbala 
kommunikationssignaler kan uppfattas (Frankel et al., 2012, Poot et al., 2014). 

Behovet av icke verbal kommunikationsförmåga kan tyckas överväldigande men 
sjuksköterskan har fått ta del av SBAR som ett enkelt verktyg att använda vid icke 
verbal kommunikation (Baggens & Sandén, 2014). SBAR står för situation, 
bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation och genom att ta del av dessa ledord 
vid kommunikation samt icke verbal kommunikation mellan sjuksköterskor kan det 
leda till en tryggare arbetsmiljö (Baggens & Sandén, 2014). En förbättrad arbetsmiljö 
leder till minskad stress och sjuksköterskan kan på ett effektivt sätt uttrycka 
information på ett strukturerat och metodiskt vis (Baggens & Sandén, 2014). 

Konklusion    
I studien framkom fyra kategorier, icke verbal kommunikation skapar välbefinnande, 
kunskap om icke verbal kommunikation, icke verbal kommunikation hjälper 
sjuksköterskan att skapa relationer samt icke verbal kommunikation mellan 
sjuksköterskor. Samtliga kategorier belyser vikten av att, som sjuksköterska, vara 
medveten om den icke verbala kommunikationens inverkan på hens 
omvårdnadsarbete med patienter. Det finns hinder som försvårar användandet samt 
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tolkandet av icke verbal kommunikation men kunskap och utbildning i ämnet 
genererar goda förutsättningar för att kunna använda sig av icke verbal 
kommunikation i sjuksköterskans arbete. Varje patient är unik vilket leder till att 
sjuksköterskan behöver anpassa sig inför varje möte med en ny patient för att utveckla 
en professionell relation. Tid, och framförallt tidsbrist, har varit en återkommande 
faktor och har visats som en faktor som påverkar den icke verbala kommunikationen i 
samtliga kategorier. Det visar sig vara hälsofrämjande att prioritera icke verbal 
kommunikation både för patienten och sjuksköterskan. 
  

Implikation  
Icke verbal kommunikation är naturlig företeelse finns inom omvårdnaden men det 
finns även ett behov samt önskemål om att få vidareutveckla detta. Även om 
forskning visar att det finns sjuksköterskor som inte behärskar icke verbal 
kommunikation i större utsträckning än de själva är medvetna om finns det en önskan 
hos dem att bli bättre på icke verbal kommunikation i deras yrkesutövande. Forskning 
rekommenderas framförallt med fokus på enskild icke verbal kommunikation och inte 
blandad med verbal kommunikation. Även studier om hur dagens tidsbrist på 
sjuksköterskans arbetsplatser påverkar icke verbal kommunikation kan vara ett 
område för framtida studier.  
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Tabell  1:  Sökordsöversikt    
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sökord   Cinahl   PubMed   PsycINFO  

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Ickeverbal 
kommunikation 

Nonverbal 
communication 

Nonverbal 
communication 

Nonverbal 
communication 

Ickeverbal Nonverbal Nonverbal Nonverbal 

kommunikation Communication Communication Communication 

Vård Care Care Care 

I vården In-patient care In-patient care In-patient care 
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Tabell  2:  Sökhistorik  
  

Datum   Databas Sökord/Limits/  
Boolska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

20170406 Cinahl  

 
Nonverbal AND Communication 
AND nurs* AND in-patient care 
 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 56 15 3 2 (x)  

20170406 Cinahl 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND in-patient care  
 
Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 58 23 3 

 
3 (x) 

20170406 Cinahl 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND in-patient care 
 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 
 52 9 1 0 

20170406 Cinahl 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND care 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 
 160 59 12 

 
 
 
2 (x) 

20170406 PsycInfo 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND care 
 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 129 34 3 

 
3 (x) 

20170406 Psycinfo 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND Care 
 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 116 48 1 0 

20170406 Pubmed 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND care 
 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301 305 68 2 

 
2 

20170407 Pubmed 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND in-patient Care 
 10 6 2 0 
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X= Återfanns på samtliga databaser 

 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301  

20170407 Psycinfo 

Nonverbal communication AND 
nurs* AND in-patient Care 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 67 22 3 1 (x)  

20170420 Pubmed 

Nonverbal AND Communication 
AND nurs* AND in-patient Care 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301 3 3 0 0 

20170420 Psycinfo 

Nonverbal AND Communication 
AND nurs* AND in-patient Care 
 Limiters – Published Date: 
20070101-20170301; Peer 
Reviewed 3 3 0 0 

  Totalt  290 30 13 
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Tabell  3:  Artikelöversikt  
  
Artikel  1  
  

  

  

Referens   Frankel, R. M., Flanagan, M., Ebright, P., Bergman, A., O’Brien, C. M., Franks, Z., Allen, A., 
Harris, A., & Saleem, J. J. (2012) Context, culture and (non-verbal) communication affect 
handover quality. BMJ Journals, 21(1), 121-127. doi:10.1136(bmjqs-2012-001482 

Land    
Databas  

USA 
Cinahl 

Syfte   Studera användandet av icke-verbalt beteende, så som gester, hållning, ansiktsuttryck, 
ögonkontakt och fysiskt avstånd vid utbytet av information vid överlämning ansikte mot ansikte. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ observationsstudie  
Explorativ 
 

Urval   Forskarna valde att observera patientöverlämning/vidarerapportering vid Veterans Administration 
Medical Centre, Indiana. 

Datainsamling   Forskarna videofilmade patientöverlämning mellan två vårdgivare för vidare analys samt 
fördjupade kunskapen med intervjuer. Vid 137 fall skedde överlämning mellan sjuksköterskor. 
Vid 101 fall skedde överlämning mellan olika yrkesgrupper av vårdpersonal (så som läkare, 
sjuksköterska, undersköterska och/eller transportpersonal). 

Dataanalys   Fyra modeller framträdde under studien. (1) gemensamt fokus, (2) ’pokerhanden’, (3) parallellt 
fokus, och (4) ’trottoar råd’.  

(1)   Gav att personalen hade ett gemensamt fokus. Bägge parter ser det man talar om 
(exempelvis journaler) vilket ansågs optimalt. 

(2)   Gav att den ena parten hade tillgång till  information och den andre hölls utanför (liknas 
vid att titta på en motspelares hand vid ett pokerbord och enbart se baksidan av korten). 
Personalen höll inte samma fokus och flest missförstånd skedde vid dessa tillfällen 

(3)   Gav att bägge parter hade tillgång till samma information men höll fokus på var sitt håll 
(exempelvis genom att titta på samma journal på varsin datorskärm). Detta gjorde det 
svårt att tolka signaler och reaktioner från den andre parten och framträdande var att 
parterna fick svårt att hålla samma tempo vid informationsintag. 

(4)   Gav att personal som var på väg att sluta sitt skift var stående och personal som gick på 
sitt skift var sittande. Detta skapade starka signaler av stress vilket påskyndade 
överlämnandet och information delades inte ut. 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Uppmärksammande av olika mönster vid möte ansikte mot ansikte tillsammans med utbildning 
och övning kan förbättra kvaliteten och reliabiliteten av information vid patientöverlämning. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

86% 
Grad 1 
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Artikel  2  

  
  
  
  
  
  
  

Referens   Fry, M., MacGregor, C., Ruperto, K., Jarrett, K., Wheeler, J., Fong, J., & Fetchet, W. (2013). 
Nursing praxis, compassionate caring and interpersonal relations: An observational study. 
Austalasian Emergency Nursing Journal, 16, 37-44. doi: 10.1016/j.aenj.2013.02.003 
 
 

Land    
Databas  

Australien 
Cinahl 

Syfte   Syftet var att undersöka akutsjuksköterskors arbetsutförande genom observationer av vardagen på 
en akutmottagning. 
 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Sjuksköterskorna skulle ha minst tre års erfarenhet med akutavdelningen. 

Datainsamling   Studien gjordes på tre olika akutavdelningar. Totalt sexton observationer genomfördes genom 
användning av den etnografiska metoden och observationerna varade mellan fyra-fem timmar. 
Dessa genomfördes för att utveckla en förståelse för sjuksköterskans praktiska roll. 
Observationsdata samlades in och analyserades med tematisk analys baserad på Etnografiska 
principer. 
  

Dataanalys   All data avkodades och identifierades. En tematisk analys baserad på Gibbs´s12 ramverk 
genomfördes. Forskarna diskuterade och granskade den nya kodningen och av detta framkom sex 
huvudteman som ledde till ett systematiskt sätt för tolkning. Fältnoteringar har också används för 
att visa hur en sjuksköterska agerar i sitt dagliga arbete med medlidsam omsorg.  
 
 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Hur sjuksköterskan förstår sin roll och hur man använder sig av en blandning av kliniska 
färdigheter och medkännande omsorg på djupet påverkar omvårdnaden. Genom att erkänna vikten 
av medlidande omsorg som en färdighet i omvårdnad kan en mer lämplig vård användas. 
Mer forskning behövs göras för att kunna förstå hur känslor, kommunikation och relationer kan 
förbättra omvårdnaden och vårdplikten mellan sjuksköterskor och patienter och sjuksköterskor 
och sina kollegor.  
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

 85 % 
Grad I 



BILAGA  C    

 V 

Artikel  3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   Happ, M.B., Garrett, K., DiVirgilio Thomas, D., Tate, J., George, E.,Houze, M.,  
Radtke, J., & Sereika, S. (2011) Nurse- Patient communication Interactions in the intensive care. 
American Journal of Critical Care, 20 28-40, doi: 10.4037/ajcc2011433 
	  

Land    
Databas  

USA 
Cinahl 

Syfte   Syftet var att beskriva kommunikationens interaktion, metod och hjälpmedels tekniken mellan 
sjuksköterskor och icke talande kritiskt sjuka patienter i intensivvårdsavdelning. 
 

Metod:    
Design  

Kvantitativ 
Beskrivande observationsstudie 
En kohort studie 

Urval   Sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år, arbeta veckoskift och engelsktalande.  

Datainsamling   Datainsamling skedde genom fyra olika videofilmade interaktionen mellan tio slumpmässigt 
utvalda sjuksköterskor och ett stickprov av 30 kritiskt sjuka patienter som var vakna och lyhörda 
och intuberade. Oförmögenheten att tala bedömdes med hjälp av frekvens, framgång, kvalitet, 
kommunikation och kommunikations hjälpmedel. Detta fick patienten uppskatta själva. Fem olika 
material fick patienten använda. 	  
 

Dataanalys   Dataanalysen skedde genom demografisk data. Grad av allvarligheten av sjukdomen som mättes i 
poäng. Poängen uträknades dagligen under 2 dagar i följd under insamling observationsuppgifter, 
med värden som erhållits genom granskning av journalsystem. Poängen var oberoende beräknas 
av två utbildade forskarassistenter att säkerställa noggrannheten.	  

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Studien visar att en specifik kommunikation i en sjuksköterske-patient relation och resultatet har 
visat att förbättring kan ske med hjälpmedel och kommunikations material och 
kommunikationsstrategier vilket underlättar för sjuksköterskor. Detta gäller särskilt i ämnen som 
handlar om smärta och i användandet av hjälpmedel.  
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

 85 % 
Grad I 



BILAGA  C    

 VI 

  
Artikel  4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   Haskard, K. B., DiMatteo, M. R., & Heritage, J. (2009) Affective and Instrumental 
Communication in Primary Care Interactions: Predicting the Satisfaction of Nursing Staff and 
Patients. Health Communication, 24(1), 21-32, doi:10.1080/10410230802606968   

Land    
Databas  

USA 
PsycINFO 

Syfte   Att studera med vilka verktyg och på vilka sätt god kommunikation med hög tillfredsställelse 
uppnås. 

Metod:    
Design  

Mixad metod 
Explorativ 

Urval   81 sjuksköterskor valdes ut varpå patienter de mötte tillfrågades om att vara med i studien. Totalt 
231 patienter utfrågades. 

Datainsamling   Inför varje möte mellan patient och sjuksköterska fick patienterna fylla i ett frågeformulär om vad 
de förväntade sig inför mötet. Mötet mellan patient och sjuksköterska videofilmades. Därefter fick 
både patienter och sjuksköterskor fylla i ett bedömningsformulär där de skattade kvaliteten på den 
videoinspelade kommunikationen vid mötet.  

Dataanalys   Frågeformulären bedömdes för att jämföra förväntningar med resultat samt att videofilmerna 
granskades och mätte tillfredsställelsen av kommunikationen. 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Det finns ett tydligt samband mellan hur pass tillfredsställd patienten är med sin vård och hur väl 
kommunikationen flutit.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

92% 
Grad 1 
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 VII 

  
Artikel  5  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   Healy, D., & Noonan Walsh, P. (2007). Communication among nurses and adults with severe and 
profound intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. 11(2), 127-141. 
doi:10.1177/1744629507076927 

Land    
Databas  

Irland 
Cinahl 
 

Syfte   Syftet var att se vilka kommunikativa strategier sjuksköterskor använder sig av vid kontakt med 
personer med svårigheter i talet. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   10 Sjuksköterskor mellan åldrarna 20-37. 

Datainsamling   Genom tre olika sätt. Videoinspelningar, individuella intervjuer samt intervjuer i fokusgrupper. 
Genom studier av videoinspelade intervjuer mellan sjuksköterskor och patient samt direkta 
intervjuer med sjuksköterskorna och i fokus grupper. 
 

Dataanalys   Data från videoinspelningarna analyserades med SPSS Verision 8. Intervjuerna analyserades 
genom analys av tematiskt innehåll enligt Burnard (1991). 

 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Slutsatsen visade på behov av strategier och konsekvens vid kommunikation med patienter. Ett 
stort behov av ökad kompetens vid användning av icke verbal kommunikation finns. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

96% 
Grad 1 
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 VIII 

Artikel  6  

  
  

Referens   Hemsley, B., Baladndin, S., & Worrall, L. (2012). Nursing the patient with complex 
communication needs: time as a barrier and a facilitator to successful communication in hospital. 
Journal of Advanced Nursing, 68(1), 116-126. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05722.x 

Land    
Databas  

Australien 
Cinahl 

Syfte   Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor uttryckte begrepp "tid" i berättelser 
om kommunikation med patienter med utvecklingshinder och Komplexa kommunikationsbehov 
på sjukhus. 
 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   15 sjuksköterskor som arbetade på två olika sjukhus och sex olika typer av avdelningar. 
Sjuksköterskorna skulle ha kommunicerat med minst tre patienter med utvecklingsstörning och 
liten eller inget funktionellt tal eller komplexa kommunikationsbehov.  
 

Datainsamling   Datainsamlingen skedde i form av intervjuer med sjuksköterskorna med ämnen som inkluderade 
sjuksköterskans kommunikation erfarenheter med dessa patienter, sjuksköterskans roll i att stödja 
kommunikation med dessa patienter, rollen som betald eller familj vårdgivare, patientens 
kommunikationsbehov, hinder för och strategier för kommunikation och metoder för utbyte av 
patientrelaterad information. 
Intervjuerna skedde i samråd med en expertgrupp bestående av en talpatologer och varade mellan 
20-45 minuter.  
 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och omedelbart efter gjorde författaren antecknade författaren 
noteringar om intervjun. Den första författaren gjorde en övergripande tolkning, en 
sammanfattning. Deltagarna fick skickat sin egen version av dessa och fick dokumentera, ändra 
eller göra tillägg. Av dessa var det ingen som ifrågasatte forskaren och endast en begärde en 
mindre förändring. Efter detta intervjuades sju av dessa sjuksköterskor igen på grund av grunden 
till deras åsikter och kontroll med forskarnas vilka då skedde i telefon och varade i 10-20 minuter. 
Tid var ett vanligt tema som framkom i alla förutom två. 
 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Sjuksköterskor upplevde inte samma tidsbegränsningar när de arbetar på en arbetsam 
sjukhusavdelning vid kommunikation. Sjuksköterskorna ansåg att brist på tid sågs som ett hinder 
för en effektiv kommunikation som också kunde reflektera negativa attityder och känslor. 
Sjuksköterskor måste hantera sina egna olika kommunikationssituationer och förstå att patientens 
åsikter är betydelsefulla. Om mer tid tilldelats till olika former av kommunikation skulle det vara 
lättare för patienten att förstå sjuksköterskorna. 	  
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

92% 
Grad 1 
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Artikel  7  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   Kozlowska, L., & Doboszynska, A. (2012). Nurses’ nonverbal methods of communicating with 
patients in the terminal phase. International Journal of Palliative Nursing, 18(1), 40-46. DOI: 
10.12968/ijpn.2012.18.1.40 
 

Land    
Databas  

Polen 
Cinahl 

Syfte   Syftet var att fastställa vilka metoder av kommunikation sjuksköterskor använder sig av vid 
interaktion med patienter med vård i livets slutskede, med ett fokus på icke verbal kommunikation 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Utbildade sjuksköterskor i vårdhem mellan åldrarna 21-65. Totalt 144 sjuksköterskor tillfrågades. 

Datainsamling   96 sjuksköterskor, 66,7%, av sjuksköterskorna valde att svara. 

Dataanalys   Data analyserades via deskriptiv statistik. Statistica software (verision 9) 
användes för analysen. 

Bortfall   48 Sjuksköterskor valde att inte svara. 

Slutsats   Gällande icke verbal kommunikation använde sig sjuksköterskorna sig mest av beröring, 
ansiktsuttryck och ögonkontakt. Hälften av sjuksköterskorna hade svarat att de upplevde en brist i 
kompetens inom kommunikation och önskade fått mer träning i området. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

92% 
Grad 1 



BILAGA  C    

 X 

Artikel  8  

  
  
  
  
  
  

Referens   Martin, A-M.,O´Connor- Fenelon, M & Lyons, R. (2012). Non-verbal communication between 
Registerd Nurses Intellectual Disability and people with an intellectucal disability: An exploratory 
study of the nurse´s experiences. Part 1. Journal of intellectucal Disabillities, 16 (1), 61-75. 
doi: 10.1177/1744629512440938. 

Land    
Databas  

Irland 
PubMed 
 

Syfte   Syftet var att utforska upplevelse för legitimerade sjuksköterskor kommunikation med människor 
med ett intellektuellt handikapp och som kommunicerar icke verbalt.  
 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Sjuksköterskor som arbetar med vuxna med intellektuellt handikapp i minst sex månader.  

Datainsamling   Deltagarna fick genomgå djupgående intervjuer individuellt användandes av ett semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna transkriberades senare och reflekterades över.  Frågorna handlade om 
sjuksköterskans egna upplevelse om kommunikationens betydelse. 

Dataanalys   Dataanalysen och datainsamling skedde samtidigt. När intervjuerna transkriberats skickades de till 
alla deltagarna då de fick ta bort/lägga till information. Det som kom fram var betydelsen av att 
känna individen för att kunna utföra en korrekt icke verbal kommunikation.   

 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Studien visar att den icke verbala kommunikationen fungerar individuellt och att kunskap och 
förståelse för individens bakgrund är viktigt att anpassa. Förhållandet mellan patient och 
sjuksköterska påverkas av deras sätt att kommunicera med varandra. Detta är tidskrävande, men 
upplevs var värt att fokusera på.  
 
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

74% 
Grad 2 
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Artikel  9  

  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   Martin, A-M., O´Connor- Fenelon, M., & Lyons, R. (2012). Non-verbal communication between 
Registerd Nurses Intellectual Disability and people with an intellectucal disability: An exploratory 
study of the nurse´s experiences. Part 2. Journal of intellectucal Disabillities, 16(2), 97-108. doi: 
10.1177/1744629512442033. 

Land    
Databas  

Irland 
PubMed 
 

Syfte   Syftet var att utforska upplevelse för legitimerade sjuksköterskor kommunikation med människor 
med ett intellektuellt handikapp och som kommunicerar icke verbalt.  
 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Sjuksköterskor som arbetar med vuxna med intellektuellt handikapp i minst sex månader.  

Datainsamling   Deltagarna fick genomgå djupgående intervjuer individuellt användandes av ett semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna transkriberades senare och reflekterades över.  Frågorna handlade om 
sjuksköterskans egna upplevelse om kommunikationens betydelse. 

Dataanalys   Dataanalysen och datainsamling skedde samtidigt. När intervjuerna transkriberats skickades de till 
alla deltagarna då de fick ta bort/lägga till information. Det som kom fram var betydelsen av att 
känna individen för att kunna utföra en korrekt icke verbal kommunikation.   

 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Studien visar att den icke verbala kommunikationen verkar på olika plan samtidigt. Studien 
belyser även att den icke verbala kommunikationen fungerar bäst när sjuksköterskan är medveten 
om de olika verkningsområdena och aktivt använder sig av dessa i sitt arbete. 
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

76% 
Grad 2 
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 XII 

Artikel  10  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referens   O’Baugh, J., Wilkes, L. M., & Sneesby, K. (2009). Investigation into the Communication that 
Takes Place Between Nurses and Patients During Chemotherapy. Journal of Psychosocial 
Oncology, 27(4), 396-414. Doi: 10.1080/07347330903182291 
 
 

Land    
Databas  

Australien 
PsycINFO 

Syfte   Syftet var att utforska verbal och icke verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient 
under kemoterapi.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 
 

Urval   Sjuksköterskor på en specialistavdelning för cancervård i Sidney deltog i studien. 

Datainsamling   Varje kemoterapi tillfälle videofilmades. Sjuksköterskorna fick därefter se sitt agerande och skriva 
en reflektion över deras interaktion med patienten. 

Dataanalys   Videoinspelningarna transkriberades samt analyserades med hjälp av Nvivo software (Verision 
2.0) Resultatet delades därefter in i teman. Även sjuksköterskornas reflektioner delades in i dessa 
teman. Därefter analyserades teman var för sig. 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Studien visar på flertalet positiva aspekter med en god kommunikation men den tydliggör även att 
sjuksköterskor drar sig för att ge sig in i samtal om känslor och psykologiska bekymmer. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

96% 
Grad 1 
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 XIII 

Artikel  11  

Referens   Ordahi, L.F., Coelho de Souza Padilha, M.I., Amante de Souza, L.N. (2007). Communication 
between nursing staff and clients unable to communicate verballly. Latino-am. 15(5),965-972. 
doi.org/10.1590/S0104-11692007000500013  
	  
 

Land    
Databas  

Brasilien 
PsycINFO 
 

Syfte   Syftet var att reflektera över sjukskötersketeams omvårdnad gentemot patienter som inte kunde 
kommunicera verbalt genom att använda sig av Paterson och Zderad´s humanistiska teori. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Sjuksköterskorna skulle ha jobbat på Intensive Care Unit i minst ett år. 

Datainsamling   Datasamlades in genom observationer och workshops. 

Dataanalys   Allt vad som sades och gjordes under observationen och workshopdiskussionerna transkriberades. 
Och utvärderades av forskarna samt ett medverkande från deltagarna.  Studien utfördes på 
Intensive care unit och nio sköterskor medverkade.  
Studien var utformad i två steg: icke-deltagande observation och workshops. Dessa varade i snitt 
60 minuter och handlade om arbete i grupp eller hur man kommunicerar och hur ens 
kommunikation kan förändras. 
 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Författarna kom fram till att studien visar att Paterson och Zderad´s humanistiska teori fungerar i 
patient- sjuksköterska relationen och betyder mycket i arbetsmiljön. Detta på grund av att den 
erbjuder stöd och sitt fokus på den humanistiska miljön då sjuksköterskan arbetade med att möta 
patienten i nuet.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

83% 
Grad 1 
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Artikel  12  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

Referens   Poot, E.P., de Bruijne, M. C., Wouters, M. G. A. J., de Groot, C. J. M., & Wagner, C. (2014). 
Exploring perinatal shift-to-shift handover communication and process: an observational study. 
Journal of Evaluation in Clinical Practice. 20, 166-175. doi: 10.1111/jep.12103  
 
 

Land    
Databas  

Nederländerna 
PsycINFO 

Syfte   Denna studie beskriver nuvarande praxis och åsikter av perinatal överlämning för att identifiera 
potentiella förbättringar. 
 

Metod:    
Design  

Mixad metod 
Beskrivande 

Urval   Totalt ingick 70 arbetade kvinnor i studie som observerades; 30 i medicinskt syfte (gynekologer, 
residents och kliniska barnmorskor) och 40 i omvårdnaden.  
 

Datainsamling   Datainsamlingen skedde genom observation av den nuvarande situationen och studerades genom 
SBAR (situation, bakgrund, bedömning och rekommendation). Observationen gjordes av en 
forskare. 
 

Dataanalys   Olika frekvenser användes för att beskriva överlämningskommunikationen och Process- och 
mottagarnas åsikter om överlämningskommunikation. Skillnaderna som bedömdes var var för typ 
av överlämning, tiden, kliniska erfarenheten och arbetsbelastningen för vårdgivaren.  
 

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Överlämningsprocessen påverkades av frekventa störningar och brist på förmåga att läsa av 
personen. Mottagarna var dock mycket positiva till överlämningsprocessen som kan indikera på 
att deltagarna inte såg risken av patientsäkerheten under överlämningen. För att övervinna det 
nuvarande begränsningar bör reflektion och övningar om detta ökas. 
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

89% 
Grad 1 
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Artikel 13 

 

 

Referens   Schmidt, K. L., Gentry, A., Monin, J. K., & Courtney K. L. (2011) Demonstration of Facial 
Communication of Emotion Through Telehospice Videophone Contact. Telemedicine and e-
HEALTH 17(5), 399-401. doi:10.1089/tmj.2010.0190 

Land    
Databas  

USA 
Cinahl 
 

Syfte   Syftet var att tydliggöra den mängd icke verbala signaler som kan vidarebefordras via 
videosamtal. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ 
Explorativ 

Urval   Studien fokuserade på en sjuksköterska och en vårdgivare som vårdade en anhörig i hemmet. 

Datainsamling   Hos vårdgivaren i hemmet samlades 104 förändringar i ansiktsuttrycket in samt hos 
sjuksköterskan samlades 69 förändringar i ansiktsuttryck. Så kallade Action Units (AU), 
förändringar i ansiktsmuskler, registrerades därefter där vårdgivaren i hemmet hade 522 tillfällen 
då AU syntes och sjuksköterskan hade 312 synliga AU. 

Dataanalys   Data kodades med hjälp av FACS (facial action coding system) och olika ansiktsuttryck 
fastställdes. De olika ansiktsuttrycken tildelades en graderingsskala från -2 (negativ känsla) till +5 
(positiv känsla).  

Bortfall   Ej registrerat 

Slutsats   Analysen visade att vårdgivarens ansiktsuttryck ofta följde sjuksköterskans samt att det var 
sjuksköterskan till stor hjälp att kunna vidarebefordra information med hjälp av ansiktsuttryck. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

90% 
Grad 1 
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