
jks

 
En intervjustudie

Hanna Barlow

2014

Examensarbete, Grundläggande nivå (kandidatexamen), 15 hp
Självständigt examensarbete C i omvårdnadsvetenskap

Handledare: Anna Hofsten
Examinator: Bernice Skytt

 Sjuksköterskors reflektioner om hur de uppnår 
ett gott bemötande av patienter 



Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarna sjuksköterskors reflektioner om hur de 

uppnår ett gott bemötande av patienter. Studien hade en beskrivande design och genomfördes som 

en semistrukturerad intervjustudie. Sex erfarna sjuksköterskor verksamma inom somatiska 

vuxenvården intervjuades. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av 

denna studie visar att sjuksköterskan vill skapa en öppen atmosfär. Kommunikationen måste 

fungera med patienten, det är viktigt  att sjuksköterskan ser till att vara tillgänglig och att aktivt 

lyssna och vara lyhörd. Sjuksköterskan tänker på att kroppsspråket ska visa samma som det som 

sägs verbalt och använder medvetet kroppskontakt som en form av kommunikation. Öppenhet och 

respekt ska förmedlas så patienten känner och vill vara involverad i sin vård. Sjuksköterskan måste 

ibland tackla patientens tidigare sjukvårdserfarenheter. Det är också av värde att sjuksköterskan är 

medveten om sina egna begränsningar vilket underlättar bemötandet med patienten. Ett tecken på 

ett  gott  bemötande är när patienten visar trivsel och har förtroende för sjuksköterskan. Ett gott 

bemötande betyder också mycket för sjuksköterskan själv.

Nyckelord: sjuksköterska-patient förhållande, kommunikation, bemötande



Abstract
The aim of this study was to describe experienced registrered nurses (RNs) reflections regarding  

creating a good interaction with patients i.e how the RNs are/behave towards patients, how the RNs 

come across. The study had a descriptive design and was conducted as six semi structured 

interviews with experienced RNs, all working on different adult somatic wards. The results were 

analysed using qualitative content analysis. It  highlighted the importance of creating an open 

atmosphere by being available and the key aspects of communication such as, actively  listening and 

being perceptive to the unspoken word. Consciously mirroring their own spoken word with their 

body language and using body contact also conveyed positive communication to patients. 

Conveying open mindness and respect motivated patients to be involved in their own care. The RNs 

had to be aware of past  patient  hospital experiences and being self aware, in particular of their own 

limitations, benefitted both patients and RNs. Positive effects were shown when patients responded 

with signs of well-being and faith in the RNs. When RNs came across well generated this too 

personal satisfaction for the RNs.

Keywords: Nurse-patient relations, Attitude of Health Personnel, Nursing, Communication
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Introduktion
Sjuksköterskans bemötande av patienten

När sjuksköterskeyrket fortfarande var ett kall följde bemötandet av patienten etikettsregler, men ett 

närmare förhållande var det  inte tal om. Det var snarare en svaghet hos sjuksköterskan att visa 

empati (Begley 2010). Hur en sjuksköterska ska vara och uppföra sig har varierat med tiden och är 

ett  resultat av samhällets värderingar. En kanadensisk litteraturstudie som innefattar artiklar från 

2006-2011 visar att god omvårdnad bygger på att sjuksköterskan etablerar en bra relation till 

patienten. Förutsättningen för att förhållandet blir bra är att sjuksköterskans bemötande är gott (Biro 

2012).

Sjuksköterskor i USA ombads förtydliga hur en bra sjuksköterska är och bemöter patienten. 

Resultatet visar att “caring and caring behaviors” innebär att  sjuksköterskan bryr sig om andra. I 

den här studien är ordet “caring” associerat  med kroppskontakt och att  sjuksköterskan är trevlig, bra 

på att kommunicera, hjälper till, visar omsorg mot patienten och andra, är empatisk, kan bli 

bollplankad, är en advokat för patienten, känner patienten samt förebygger och bekämpar 

svårigheter (Catlett & Lovan 2011).

Definitioner av gott bemötande

I Natur och kulturs stora svenska ordbok står det att  ordet bemötande betyder “ett sätt att vara mot 

någon [sedan följer ett exempel] vi fick ett vänligt bemötande på sjukhuset” (Köhler & Messelius 

2006, s. 102). Ordet bemötande används ofta i samband med sjukhusvistelse och att patienten ska få 

ett  gott  bemötande, men vad gott bemötande innebär specificeras inte ytterligare. Bemötande är “ett 

relativt abstrakt begrepp som rymmer många dimensioner” (Fossum 2013, s 30) och har stort 

inflytande på hur personen upplevde sin sjukhusvistelse. Ett  gott bemötande inom sjukvården 

sammanfattas till att bland annat röra sig om “vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, 

människovärde, kvalitet, information; korrekta besked och upplysningar, respekt, värme och 

engagemang, uppträdande, mottagande, behandling [samt] tonfall” (Fossum 2013, s 32-33).

Teorier om sjuksköterskans bemötande av patienten

Hildegard Peplau var den första sjuksköterskan som med hjälp av psykoanalytisk teori beskrev 

förhållandet sjuksköterska-patient. Det centrala i hennes teori är att  det finns fyra olika faser i 

sjuksköterska-patient förhållandet under sjukhusvistelsen och hur sjuksköterskan bemöter patienten 

i dessa (Eide & Eide 2009).
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Hildegard Peplaus bok “Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of reference for 

psychodynamic nursing” kom ut 1952. Hon beskriver sjuksköterskans olika roller, som att  vara 

resursperson med kunskap och teknik och kan undervisa och ge råd till patienten och fyra 

överlappande faser i mötet mellan sjuksköterska-patient. Orienteringsfasen när patienten och 

sjuksköterskan träffas. Att ta emot hjälp är ett stort steg för patienten, som i första hand behöver få 

svar på sina frågor för att veta vad som händer och kunna medverka i omvårdnaden. Det gäller för 

sjuksköterskan att känna sig själv och vara medveten om hur man reagerar när, hur och varför 

patienten än kommer, så det blir ett  gott bemötande. Peplau påpekar vikten av att se hela människan 

och inte bara åkomman. Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten att utveckla sina tankar och få 

utlopp  för sina känslor och se till att  inte kategorisera patienten utan att istället bemöta varje patient 

individuellt. Patienten blir även informerad om rutinerna på sjukhuset för att minska känslan av 

otrygghet. Under identifieringsfasen börjar patienten känna sig som en i vårdlaget. Sjuksköterskan 

hjälper patienten att hjälpa sig själv. Sjuksköterskan bedöms av patienten genom uppförandet, 

kroppsspråket och hur sjuksköterskan pratar. Utforskningsfasen överlappar de båda andra, när 

patienten vet hur allt går till och försöker få så mycket ut av vården som möjligt. Sedan kommer 

lösningsfasen när patienten är redo för nya mål. Bemötandet ska vara detsamma för en patient på 

sjukhuset som för en gäst i ditt hus, visa respekt och ha en positiv attityd, acceptera människan som 

hon är. Ett gott bemötande kan inte vara stelt och samtidigt låta genuint (Peplau 1988[1952]).

Ida Jean Orlando är också sjuksköterska, hennes bok “The dynamic nurse-patient relationship: 

function, process, and principles” kom ut 1961. Hon betonar kommunikationen i förhållandet 

sjuksköterska-patient. Det centrala i hennes teori är hur olika faktorer spelar in när sjuksköterskan 

bemöter patienten under samtal (Eide & Eide 2009).

Orlando beskriver tre viktiga faktorer vid kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Första faktorn är patientens beteende och agerande; sjuksköterskan tar in vad patienten säger men 

också patientens beteende med sina sinnen, både verbalt och icke verbalt. Andra faktorn är 

sjuksköterskans reaktion; sjuksköterskor kan ha samma uppfattning om situationen, men tänka och 

känna olika om det. Vad sjuksköterskan uppfattar, tänker och känner angående patientens beteende 

speglar sjuksköterskan själv som individ och har mer eller mindre automatiska konsekvenser. Tredje 

faktorn är sjuksköterskans agerande för att  hjälpa patienten; sjuksköterskan kan missuppfatta en 

patients verbala och icke verbala kommunikation. Sjuksköterskan måste kontrollera med patienten 

så det är rätt uppfattat. En uttalad tanke som en ställd fråga behöver dock inte hjälpa patienten om 
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denne känner att  sjuksköterskan egentligen inte vill höra sanningen, vilket sjuksköterskan visar 

genom sitt tonläge och även med kroppsspråk och kroppskontakt. Vad sjuksköterskan säger och gör 

påverkar patienten. Om inte sjuksköterskan bemöter patienten med en öppen dialog kan 

sjuksköterskans icke verbala kommunikation leda till missuppfattningar från patientens sida. 

Sjuksköterskan måste lyssna, vara lyhörd och även förvissa sig om att patienten förstått (Orlando 

1990[1961]).

Gemensamma riktlinjer för sjuksköterskors bemötande av patienter

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska under arbetsområdet omvårdnadens teori och 

praktik tar SoS (2005) upp bemötande, information och undervisning som ett kompetensområde: 

“[En legitimerad sjuksköterska ska] ha förmåga att  kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt  sätt. [En legitimerad sjuksköterska ska] i 

dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling. [En legitimerad sjuksköterska ska] informera och undervisa 

patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form 

och innehåll. [En legitimerad sjuksköterska ska] förvissa sig om att patient och/eller närstående 

förstår given information. [En legitimerad sjuksköterska ska] uppmärksamma patienter som ej 

själva uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov” (SoS 2005, s 

11).

På ett sjukhus i USA observerades sjuksköterskor före och efter implementering av gemensamma 

riktlinjer för bemötande av patienter. De flesta av sjuksköterskorna tyckte att  “nursing” innebar 

“caring”. För att komma ihåg riktlinjerna användes därför bokstäverna i ordet  “C-A-R-I-N-G” som 

en förkortning: Connect with the patient. Ask about the most important accomplishment for care. 

Respect. Interact (inkludera anhöriga när vården planerades, sitta vid sängen, säga “Jag har tid!”). 

Nurture (vårda). Go the extra mile. Sjuksköterskorna var tveksamma till projektet från början, 

bemötandet var något personligt. Innan man började följa “C-A-R-I-N-G” hade personalen bl a en 

studiedag där de fick göra rollspel. Både före och efter implementering av “C-A-R-I-N-G” 

observerades sjuksköterskornas bemötandet av patienten; sjuksköterskans kommunikation med 

patienten såsom att vara lyhörd för patientens bekymmer, hur information gavs innan en 

behandling, att  bekräfta fysisk och känslomässig status, personliga svar till ett bekymmer, 

uppmuntran, diskutera ett ämne som patienten bekymrade sig för utöver åkomman patienten låg 

inne för. Vid icke verbalt bemötande observerade man agerande såsom att sjuksköterskorna satt  vid 
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sängen, kroppskontakt (utöver den vid behandling), ögonkontakt, om sjuksköterskan gick in till 

patienten utan att  ha blivit  kallad, ordna fysisk trevnad. Det positiva agerandet i bemötandet ökade 

verbalt från 52% innan implementeringen till 88% efter och icke verbalt från 48% till 74%. 

Förändringen bibehölls vid de båda uppföljningarna vid 3 och 12 månader efter implementeringen 

(Winsett & Hauck 2011).

Sjuksköterskans bemötande ska öppna för delaktighet i vårdlaget för patienten

I ett försök att få patienten mer involverad möttes sjuksköterskan och patienten redan vid 

överrapporteringen som ägde rum bredvid patientens säng på ett sjukhus i USA. Sjuksköterskan 

kopplade då patient till journal lättare och patienten kunde direkt rätta till eller lägga till 

information, vilket gjorde att överrapporteringen blev säkrare och patienten blev mer involverad 

(Maxson et al. 2012).

Norska sjuksköterskor intervjuades om hur sjuksköterskan kunde ge hälsofrämjande stöd och låta 

den äldre patienten återfå kontrollen av sin hälsa. De svarade att sjuksköterskan ska bemöta 

patienten med respekt och på ett  sådant sätt att patienten får förtroende för sjuksköterskan. (Berg et 

al. 2010). Även i en dansk studie intervjuades sjuksköterskor om vad de tyckte var viktigast i 

bemötandet av äldre. Svaret var att sjuksköterskan bemöter patienten så att patienten får tillbaka sin 

värdighet, att sjuksköterskan ser människan (Hall & Høy 2012).

På en svensk medicinavdelning intervjuades sjuksköterskor om vad de tyckte hjälpte en patient. 

Sammanställningen visade att sjuksköterskan ska låta patienten delta i sin egen vård och respektera 

patientens vilja. Patienten kan behålla sin integritet om sjuksköterskan bemöter patienten som en 

vuxen medmänniska. Sjuksköterskan ser till att patienten är införstådd i vad som händer, så 

patienten inte känner sig övergiven. En annan faktor som framkom var för sjuksköterskan att 

lyssna, både för att kunna reda ut saker, men också när patienten allmänt pratar om sitt liv 

(Heijkenskjöld et al. 2010).

Sjuksköterskans kommunikation i mötet med patienten

Observationer gjordes på två intensivvårdsavdelningar i USA angående sjuksköterskans sätt att 

bemöta patienten (communication interactions) som inte kunde prata pga intubering. Det vanligaste 

goda bemötandet bestod av ögonkontakt, ställa öppna frågor, hälsa med namnet och kroppskontakt. 

Det dåliga bemötandet var utan ögonkontakt, prata för fort och prata utan att invänta patientens 

4



uppmärksamhet (Happ  et al. 2011). I Sverige observerades också sjuksköterskors bemötande av 

intuberade patienter på en intensivvårdsavdelning. Denna studie poängterade vikten av att 

sjuksköterskan bemöter patienten på ett sådant sätt att patienten förstår att sjuksköterskan är 

närvarande inte bara fysiskt utan även psykiskt och är beredd att  ingripa när patienten behöver hjälp 

(Karlsson et al. 2012).

Både allvarligt sjuka patienter och deras anhöriga menar att ärlig kommunikation är ytterst viktigt. 

Trots detta visade sig i en studie gjord i USA att  patienter gick miste om chansen att vårdas på 

hospice då sjuksköterskan inte diskuterat detta alternativ med mer än en tredjedel av de döende 

patienterna. Sjuksköterskan kan ha en naturlig närhet till patienten där dessa diskussioner kan 

hållas. Enligt den här undersökningen hade sjuksköterskorna inte känt sig bekväma att ta upp 

ämnet. Som främsta orsak nämnde de patientens och de anhörigas ovilja att acceptera prognosen 

(Boyd et al. 2011).

Sjuksköterskan ska bemöta en patient genom att lyssna och vara lyhörd, inte försöka att vara alla till 

lags, utan ge tid till var och en av patienterna. Ta sig tid att  informera ordentligt  istället för att bara 

slänga ur sig något  medan något annat blir gjort och kontrollera att patienten tog till sig 

informationen och fick sina frågor besvarade. Det är alltid sjuksköterskans bemötande som kommer 

att avgöra utfallet av mötet med patienten (Inde 2011).

En sjuksköterska måste ta hand om sig själv för att orka bemöta patienten

God omvårdnad är inte nödvändigtvis att kurera utan kan också vara att bekräfta och rehabilitera 

patienten till att känna sig hel igen; hjälpa patienten att hitta sig själv. En svensk studie tittade på 

vad sjuksköterskan kan göra för att orka med att ge ett gott bemötande till patienten utan att bränna 

ut sig och utan att patienten känner sig för utlämnad. Resultatet visade att det var väsentligt att 

sjuksköterskan också tog hand om sig själv så att energin fanns att ta hand om andra. Genom 

självkännedom kunde sjuksköterskan vara medveten om sina egna begränsningar och på så sätt  vara 

mer trovärdig i sitt förhållande med patienten. För att  kunna vara tolerant, förstående och 

accepterande måste sjuksköterskan kunna hantera frustration och även vara försonad med tanken att 

det inte går att ordna allt. Sjuksköterskan måste respektera patientens utsatthet och att lidande ökar 

patientens sårbarhet. Sjuksköterskan ska värna om patientens värdighet och ge en röst  till det som 

måste ut och bli hört genom att  vara lyhörd, lyssna på det som är sagt men var medveten om det 

som inte sagts. Sjuksköterskan måste tala sanning. Sanningen måste handskas med försiktighet och 
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respekt, men patienten måste också kunna få höra den och få försonas med den (Gustin & Wagner 

2013).

Sjuksköterskan är oftast  den som möter patienten när svåra besked har börjat sjunka in och 

reaktionen och frågorna kommer. I England frågade man i en studie sjuksköterskor om deras roll 

vid lämnadet av svåra besked. När patienten mottar svåra besked är det  inte bara själva tidpunkten 

när beskedet ges som räknas utan även tiden runt om. Sjuksköterskorna svarade att deras roll var att 

stödja patienten efteråt och ge möjlighet att prata om det. De flesta av sjuksköterskorna saknade 

formell träning och hade lärt sig med tiden och genom att observera andra. Bemötandet och 

förhållandet sjuksköterskan hade till patienten/anhörig spelade roll. Ibland kunde händelsen 

utvecklas till en signifikant  händelse; en händelse som blev själsmässigt eller yrkesmässigt 

signifikant för sjuksköterskan och i vissa situationer balanserade på kanten av vad sjuksköterskan 

klarade av som yrkesmänniska och som person. Sjuksköterskan fick bemöta både negativa 

reaktioner som verbala förolämpningar, fysisk ilska, hysteri eller förnekelse men även positiva 

reaktioner, som när sjuksköterskan kände att de hjälpte patienten/anhörig att förbereda för 

framtiden. En del tyckte att det stärkte bandet med patienten. Sjuksköterskorna tyckte också att det 

hjälpte dem själva att se positivt på deras egna prioriteringar och vad som var viktigt i livet 

(Warnock et al. 2010).

En sjuksköterskas bemötande kan hjälpa eller stjälpa patienten

För att ett bemötande ska bli gott måste sjuksköterskan vara på det klara med det ojämna 

maktförhållandet med patienten. Patienten är i beroendeställning. En patients möjlighet till 

självförverkligande är beroende av hur patienten blir bemött och respekterad. Sjuksköterskan måste 

vara närvarande både fysiskt och psykiskt och öppen för förändringar i varje möte med patienten. 

Sjuksköterskan måste kunna kontrollera sina egna känslor utan att vara avvisande, bry  sig om utan 

att  ta över, kunna ge råd och leda utan att trycka ner patienten. Tiden är en faktor för god 

omvårdnad, men kvalitén i sjuksköterskans närvaro, hur sjuksköterskan bemöter patienten är lika 

viktig (Delmar 2012).

Dåligt bemötande gör att patienten känner sig kränkt. Läkaren Maja Wessel håller på att doktorera i 

bemötande, angående patienter som blivit dåligt bemötta av sjukvården. Hon fann i en studie att det 

är endast en liten andel av de dåligt bemötta patienterna som anmäler bemötandet. Orsaker till att 
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inte klaga var att en del patienter inte visste att  man kunde eller att energin nerlagd på att klaga 

skulle vara större än vad de ansåg sig få ut och att det  inte skulle leda till någon nytta ändå. En del 

patienter var rädda för att  därmed få sämre vård eller ingen vård alls om man klagade (Wessel et al. 

2011). 2012 fick region Skånes patientnämnd in totalt 84 klagomål angående sjuksköterskors/

barnmorskors bemötande. 61 av klagomålen var från patienter och 23 var från anhöriga (Skånes 

patientnämnd 2013, personlig kommunikation, 5 mars).

Problemformulering

Sjuksköterskans bemötande styr relationen till patienten (Inde 2011). Tidigare studier har visat att 

en sjuksköterskas bemötande kan hjälpa eller stjälpa patienten (Boyd et al. 2011, Happ et al. 2011, 

Karlsson et al. 2012). Enligt SoS (2005) ska en sjuksköterska ha förmåga att kommunicera och få 

patienten att känna delaktighet. Peuplau (1988[1952]) och Orlando (1990[1961]) tar båda upp  i sina 

omvårdnadsteorier att det inte bara är hur eller vad sjuksköterskan säger utan också hur 

sjuksköterskan ser ut och handlar som är av vikt för att bemötandet ska bli gott. Sjuksköterskan ska 

bemöta patienten på ett sådant sätt  att patienten får förtroende för sjuksköterskan (Berg et al. 2010). 

Avsikten med ett gott bemötande är att det leder till en god relation med patienten vilket resulterar i 

en god omvårdnad (Biro 2012). Det är allmänt känt att ett bemötande ska vara gott, men vad gott 

bemötande innebär specificeras inte ytterligare (Fossum 2013).

Författaren har inte funnit att det finns så många studier gjorda som belyser sjuksköterskans 

erfarenheter om hur ett gott bemötandet med patienten uppnås. Författaren vill därför med 

föreliggande studie beskriva erfarna svenska sjuksköterskors reflektioner om hur de uppnår ett gott 

bemötande och med denna information kunna gynna det goda bemötandet för framtidens patienter.

Syfte

Att beskriva erfarna sjuksköterskors reflektioner om hur de uppnår ett gott bemötande av patienter.

Metod
Design

Beskrivande (descriptive) design. Enligt Polit och Beck (2008) är det en design vars huvuduppgift 

är att beskriva det som utmärker en situation.
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Urvalsmetod

Ett bekvämlighetsurval (convenience sampling). Kontakter från utbildningstiden användes för att 

hitta erfarna sjuksköterskor, alla med följande kriterier; svenska sjuksköterskor som har gått den 

treåriga sjuksköterskeutbildningen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård och har arbetat 

minst fem år inom den somatiska vården med vuxna patienter.

Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen bestod av sex svenska legitimerade sjuksköterskor, fem kvinnor och en 

man. Åldern varierade från 41-47 år. Ingen av deltagarna började studera till sjuksköterska direkt 

efter gymnasiet, men avslutade senast sin treåriga utbildning till allmän sjuksköterska för sjutton år 

sedan. Samtliga har mer än fem års arbetslivserfarenhet inom den somatiska vården med vuxna 

patienter. Både kirurg och medicinavdelningar är representerade, såsom Dialys, Gastroenterolog, 

Hematolog, Infektion, Kirurg, Onkolog, Ortoped, Stroke, och Uppvakning. Ingen av deltagarna 

arbetar inom samma område eller sjukhus.

Datainsamlingsmetod

Halvstrukturerade intervjuer enligt Polit  och Beck (2008). En videokamera användes för att spela in 

intervjuerna som gjordes via Skype. Metoden valdes för att ge sjuksköterskorna rum att få tänka 

och prata utan att  bli för styrda samtidigt  kunde författaren fråga eller be dem förtydliga om det var 

något som inte förstods och tvärtom.

Författaren hade en intervjuguide som skulle svara på studiens syfte. Intervjuguiden bestod av tre 

huvudfrågor: Vad tänker du på när du möter en patient för att ditt bemötande ska bli så gott som 

möjligt? Hur går du tillväga för att ditt bemötande ska bli så gott som möjligt? Kan du komma på 

någon aha-upplevelse/situation som gjort  att du ändrat dig i ditt  bemötande av patienter? Om det  är 

så: ge exempel! Samt fem följdfrågor: Vad gör det lätt för dig att bemöta en patient, vad är det som 

åstadkommer det? Vad gör det svårare för dig att bemöta en patient, vad är det som åstadkommer 

det? Hur märker du att ditt  bemötande fungerar? Hur märker du om det låser sig mellan dig och en 

patient, ge exempel på vad du gör då. Hur använder du kroppsspråk/ kroppskontakt när du bemöter 

en patient? Om du gör det: hur gör du? På vilket sätt? Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor 

som ålder, vilket år de var färdiga sjuksköterskor och var de arbetat sedan dess. Samma 

intervjuguide användes till samtliga intervjuer.
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Alla intervjuerna ägde rum i slutet av augusti 2013 i deltagarnas egna hem via Skype till 

författarens bostad i Melbourne. En intervju hölls klockan 10 på morgonen, de andra fem hölls 

klockan nio på kvällen för de som blev intervjuade. Intervjuerna varade i genomsnitt 20 minuter, 

allt från 10 till 30 minuter.

Tillvägagångssätt

För att få tag på sjuksköterskor med olika erfarenheter gjordes en lista på alla som bodde på en 

särskild studentkorridor som tillhörde en vårdhögskola i Mellansverige, under VT 1993 - HT 1996 

och som läste och fullföljde den treåriga utbildningen till allmän sjuksköterska på den 

vårdhögskolan. Listan gjordes genom att skriva upp  alla namnen som de var då på den tiden. Sedan 

uppdaterades listan med eventuella byten av efternamn och emailadresser genom att kontakta de 

redan kända uppdaterade namnen, facebook (där har många kvar sina gamla såväl som nya 

efternamn och dessutom foto), Eniro, Google och även ringa runt inom sjukvården till de senast 

kända arbetsplatserna.

Av 35 möjliga studenter saknades helt uppgifter angående fyra av dem. Ytterligare sex stycken 

arbetade inte längre som sjuksköterska. Kvar fanns 25 sjuksköterskor. Av dessa kontaktades i 

bokstavsordning var och en av de personer som uppfyllde författarens kriterier att  de arbetat minst 

fem år inom den somatiska vården med vuxna patienter. Ett elektroniskt  brev skickades till de sex 

första på listan, där författaren skrev om intervjun och vad författaren skulle använda den till. Två 

av de tillfrågade sjuksköterskorna valde att inte delta, så ytterligare två email skickades ut och dessa 

två sjuksköterskor valde att deltaga. När sex sjuksköterskor tackat ja till att delta i studien avslutade 

författaren förfrågandet.

Dataanalys

Författaren har använt manifest kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver i sin artikel. Direkt efter varje intervju lyssnades den igenom och skrevs ner så ordagrant 

som möjligt. Varje intervju skrevs ut i en egen färg. Texterna från de sex intervjuerna lästes igenom 

upprepade gånger. Sedan togs delar av texten ut, så kallade meningsbärande enheter, som svarade 

på syftet av studien. Dessa meningsbärande enheter kondenserades och diskuterades med  

handledaren. Sedan togs själva kärnan ur de kondenserade meningsbärande enheterna och skrevs 

ner som koder. Detta presenterades för handledaren i olika faser och diskuterades. Alla koder 

grupperades i subkategorier som kunde grupperas till kategorier, vilket handledaren också tog del 
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av. Det blev totalt tre kategorier och tio subkategorier som beskriver erfarna sjuksköterskors 

reflektioner om hur de uppnår ett gott bemötande av patienter. Tillvägagångsättet i analysen är 

beskrivet med exempel från alla tre kategorier i Tabell 1. 

Tabell 1, exempel på dataanalys

Meningsbärande

enhet

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet

Kod Subkategori Kategori

...verkligen lyssnar på 

vad dom säger. 

Lyssnar på vad 

dom säger.

Viktigt att 

lyssna.

En fungerande 

kommunikation

Sjuksköterskan 
involverar patienten 
med en öppen 
atmosfär och en 
fungerande 
kommunikation

...visar mig tillgänglig 

så att jag inte står med 

ryggen åt och viker 

ihop nått lakan.

Visar mig 

tillgänglig, står inte 

med ryggen åt och 

viker lakan.

Visa närvaro 

genom att inte 

plocka med 

annat under 

tiden.

En fungerande 

kommunikation

Sjuksköterskan 
involverar patienten 
med en öppen 
atmosfär och en 
fungerande 
kommunikation

...alltså många gånger 

är ju det jag då 

upplever att patienterna 

är taggiga att dom är 

asså att dom inte litar 

på oss inom vården och 

är brända och det är ju 

för att dom har blivit 

dåligt behandlade 

innan.

Många gånger är 

patienterna taggiga 

för att dom inte 

litar på oss inom 

vården för de har 

blivit dåligt 

behandlade innan.

Patienten har 

tidigare blivit 

dåligt 

behandlad och 

litar därför inte 

på 

vårdpersonal.

Patientens dåliga 

erfarenheter av 

sjukvård

Patientens dåliga 
vårderfarenheter 
och sjuksköterskans 
stress kan försvåra 
ett gott bemötande

Jag är intresserad av 

patientmötet det är 

otroligt intressant det är 

nog det intressantaste 

med det här jobbet.

Jag är intresserad 

av patientmötet.

Patientmöten 

är intressanta.

Ett givande arbete Patientens trivsel 
och sjuksköterskans 
positiva syn på sitt 
yrke påverkar 
patientmötet

10



Forskningsetiska överväganden

Deltagarna blev informerade både skriftligen och muntligen om studien. Innan varje intervju fick 

författaren muntligt samtycke av varje deltagare. Författaren gjorde klart för alla att deltagandet var 

frivilligt och att  de när som helst hade rätt att dra sig ur. Sjuksköterskornas identitet skulle inte  

röjas i uppsatsen; deras riktiga namn användes inte och personer och miljöer gjordes svåra att  känna 

igen. Författaren har medvetet skrivit sjuksköterska överallt och inte använt varken hon, han eller 

hen. Författaren förvarar allt sitt material till uppsatsen inlåst, efter uppsatsens godkännande 

kommer materialet att förstöras och återvinnas. Filmerna med intervjuerna kommer att tas bort 

(delete). Information kommer att ges till deltagarna om hur de kan läsa den färdiga uppsatsen via 

DiVA.

Resultat
Målet med studien var att beskriva erfarna sjuksköterskors reflektioner om hur de uppnår ett gott 

bemötande av patienter. I analysprocessen framkom tio subkategorier, som sattes ihop till tre 

kategorier. Resultatet kommer att presenteras i löpande text. Varje kategori med subkategorier 

kommer att redovisas ytterligare med material från analysarbetet för att tydliggöra resultatet. Här 

finns även citat från samtliga intervjuer. Dessa citat har markerats med kursiv stil för att skiljas från 

övrig text. Tabell 2 är en översikt av studiens kategorier och subkategorier.

Tabell 2 Kategorier och subkategorier

Kategori Subkategori

Sjuksköterskan involverar patienten med 
en öppen atmosfär och en fungerande 
kommunikation

• En öppen atmosfär

• En fungerande kommunikation

• Involvera patienten

• Kroppskontakt

Patientens dåliga vårderfarenheter och 
sjuksköterskans stress kan försvåra ett 
gott bemötande

• Patientens dåliga erfarenheter av sjukvård

• När samarbetet inte fungerar med patienten

• Stress

Patientens trivsel och sjuksköterskans 
positiva syn på sitt yrke påverkar 
patientmötet

• Patienten verkar trivas 

• Trygghet i yrkesrollen

• Ett givande arbete
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Sjuksköterskan involverar patienten med en öppen atmosfär och en fungerande 

kommunikation

Kategorin Sjuksköterskan involverar patienten med en öppen atmosfär och en fungerande 

kommunikation består av de fyra subkategorierna: En öppen atmosfär, En fungerande 

kommunikation, Involvera patienten och Kroppskontakt. De här subkategorierna beskriver olika 

tillvägagångssätt för att bemötandet ska bli ett gott bemötande. Sjuksköterskan vill med en öppen 

atmosfär bereda vägen till en fungerande kommunikation så patienten är involverad i sin egen vård. 

Vid behov används kroppskontakt för att förstärka kommunikationen.

En öppen atmosfär

Ett sätt för sjuksköterskan att ingjuta förtroende är att förbereda sig med information om patienten 

innan mötet. “Jag vill gärna läsa på lite innan /.../ för att ha lite koll [och] för att visa personen 

också att jag vet lite vem du är och varför du är här, det blir ju ett sätt att ingjuta ett förtroende på 

något sätt och att jag avsätter tid till att nu ska jag träffa den här patienten och möta honom eller 

henne”. Respekt visas för patienten redan innan sjuksköterskan går in på rummet genom att knacka 

på dörren. Placeringen i rummet, hur sjuksköterskan förhåller sig till patienten, är viktig. Patienten 

ska både kunna se och höra sjuksköterskan. Patienten kan känna lite mer kontroll genom att 

sjuksköterskan tänker på patientens position, som att halvsitta i sängen istället för att ligga och 

placering som att inte sätta en patient med ryggen mot dörren. Sjuksköterskan är medveten om sitt 

kroppsspråk. Kroppsspråket används i en positiv mening. En sjuksköterska förklarade “jag 

upplever inte själv att det är stängt att lägga armarna i kors över bröstet, men det kanske jag skulle 

göra som patient, så jag brukar sätta mig och lägga händerna stilla i knät”. En annan 

sjuksköterska funderade på hur armarna faktiskt var placerade när de inte användes att gestikulera 

med och kom fram till att ståendes hölls nog händerna ihop eller var bara rakt ner. Sjuksköterskan 

använder ögonkontakt och positiv mimik, ser till att se glad och intresserad ut. Det fungerar alltid 

att vara på trevligt och gott humör påpekade en sjuksköterska. Sjuksköterskan hälsar på patienten 

och om det är första gången, presenterar sig och välkomnar till avdelningen (om patienten är ny) 

och ger patienten tillfälle att hälsa, presentera sig och prata. Sjuksköterskan känner av patientens 

sinnesstämning och anpassar sitt sätt därefter. En sjuksköterska förklarade att en liten trevande fråga 

ställs, så sjuksköterskan vet om kommunikationen ska ligga på en lite skämtsam eller allvarlig nivå.
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En fungerande kommunikation

Sjuksköterskan lyssnar och är lyhörd för att förstå var patienten befinner sig. Det är viktigt att ta sig 

tid. Visa närvaro genom att inte plocka med annat under tiden utan sitta ner eller stå stilla. 

Sjuksköterskan har ögonkontakt med patienten, helst i samma nivå. Sjuksköterskan låter patienten 

prata och hjälper till genom att ställa öppna frågor. Sjuksköterskan visar aktivt lyssnande genom att 

stötta, bekräfta och svara på frågor. Patienten ska känna att ingenting är fel att tänka eller säga. “Jag 

vill visa att jag tar patienten på allvar, jag vill förmedla professionalism, det ska kännas äkta, att 

känslor och frågor tas på allvar”. Samtal läggs av respekt på en nivå patienten klarar här och nu. 

En sjuksköterska tyckte att en sjuksköterska är som en kamelont och “pratar med bönder på bönders 

vis”. Sjuksköterskan kommunicerar tydligt och ärligt. “Jag snodde in mig i ett litet virrvarr när en 

patient ville veta vad som hade gjorts och jag var ute i ytterområdena av min kompetens och kände 

hur jag blev svettig. Nu säger jag bara “det här gissar jag”. Skönmålar inget och låter inte heller 

för krass, men är rak och ärlig med att “jag kan inte det helt, men jag skulle tro att det är så här”, 

det är något som jag har lärt mig genom åren att man ska inte skämmas för att säga. Ett ärligt “jag 

vet inte” är långt mycket bättre än ett så där vagt svar på något som man inte kan”.

Involvera patienten

“Har vi [som vårdpersonal] inte ett bra bemötande, får vi inget förtroende och då får vi ju inte det 

här samspelet [med patienten]”. Sjuksköterskan bemöter patienten med respekt som människa. En 

sjuksköterska förklarade “jag är ganska rak och pratar till patienterna som folk och inte som 

patienter, alltså jag gör dem inte sjukare”. Sjuksköterskan är medveten om sitt överläge i 

förhållandet till patienten. Sjuksköterskan kontrollerar, genom att fråga, hur patienten upplever 

situationen och om det är något sjuksköterskan kan göra. Det är viktigt att involvera patienten i vad 

som pågår och vad som har hänt samt att förbereda på vad som ska hända. Sjuksköterskan använder 

både skriftlig och muntlig information. Sjuksköterskan vill uppnå ett samarbete med patienten. En 

patient som har många frågor kan vara enklare att vårda och samarbeta med än en patient som vill 

vara snäll och foglig, för den patienten kanske döljer sina känslor. Sjuksköterskan pratar även 

socialt med patienten, det är ett sätt att både lugna och lära känna patienten.

Kroppskontakt

“Bara att hålla i en hand kan ju ge otrolig stötta, men även bara så där att jag lägger min hand på 

patientens arm, ja det hjälper mer än man tänker sig alltså upplever jag”. Beröring används i syfte 

att trösta, stötta och lugna. Det kan sjuksköterskan göra genom att sitta bredvid patienten, hålla 
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handen eller ge en kram. Det kändes vad som var passande för stunden och om patienten ville eller 

inte. Ett sätt att visa “jag finns här för dig” var att hålla kvar lite längre när man tog i hand. En 

sjuksköterska påpekade att kroppskontakt också kunde göra patienten stressad, en hand på armen 

kunde signalera att det här är allvar och att patienten kanske inte upplevt det så allvarligt innan 

sjuksköterskan la handen på armen. Kroppskontakt användes även för att visa patienten att 

sjuksköterskan vågade ta i patienten genom att ta i hand eller klappa på axeln.

Patientens dåliga vårderfarenheter och sjuksköterskans stress kan försvåra ett gott 

bemötande

Kategorin Patientens dåliga vårderfarenheter och sjuksköterskans stress kan försvåra ett gott 

bemötande består av de tre subkategorierna: Patientens dåliga erfarenheter av sjukvård, När 

samarbetet inte fungerar med patienten och Stress. De här subkategorierna beskriver olika 

situationer som kan lägga hinder i vägen för ett bemötande och hur sjuksköterskan handlar så att det  

trots allt kan bli ett gott bemötande.

Patientens dåliga erfarenheter av sjukvård

Det är svårt när patienten saknar förtroende för sjukvård. Patienten kan tidigare ha blivit dåligt 

behandlad och litar därför inte på vårdpersonal. Misstron och rädslan behöver inte alltid vara från 

egna erfarenheter som patient eller anhörig, det kan också vara läst  någonstans om vad som kan gå 

fel och om missar som gjorts inom sjukvården. Det blir en situation där sjuksköterskan får försöka 

komma till rätta med misstron och misstanken i varje samtal. Det  gäller för sjuksköterskan att bryta 

igenom och bygga upp ett förtroende. Sjuksköterskan måste överbevisa att “vi kan det här”. 

Patienten ska få ifrågasätta, men när patienten är orolig och ifrågasättande på grund av 

misstänksamhet mot sjukvården är det svårt. Det gäller som sjuksköterska att ha tålamod och hålla 

sig stabil själv. “En patient, vars förälder hade dött på ett operationsbord, skulle opereras. Det 

gällde inte samma åkomma som föräldern, men med denna erfarenhet fick jag ju inte bara ta hand 

om patientens operation utan förälderns också”.

När samarbetet inte fungerar med patienten

“Där inne på rummet sa jag bara men absolut, självklart ska du ha någon du känner dig trygg med 

och så men sen gick jag ändå ut till mina kollegor och grät o jag kände mig jättemisslyckad. /.../  

man lät patienten få det -någon annan- och det var ju bra på nått sätt och det känns ju viktigt att 

den personen måste känna sig bra bemött, men det kändes så fel, man vill ju vara en som klarar av 
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alla sorters människor, men ibland funkar det inte helt enkelt”. En sjuksköterska ska känna till sina 

egna begränsningar. En sjuksköterska berättade att känns det inte bra frågar sjuksköterskan  

patienten och menar att  man kan stå tillbaka för hur man själv känner om patienten mår bra. 

Sjuksköterskan kunde ta att det ibland är tungt med en patient för att det handlar om en begränsad 

tid. Men det finns även tillfällen då sjuksköterskan inte orkar, vissa patienter kommer så nära inpå, 

då ber sjuksköterskan sina kollegor om hjälp.

En lösning på ett dåligt fungerande samarbete med patienten är att sjuksköterskan backar och ber 

om ursäkt. Det går som regel att  ta sig in på nytt och försöka skapa ett förtroende menade en 

sjuksköterska, men det är svårare att göra det andra gången om sjuksköterskan har misslyckats en 

gång. Sjuksköterskan försöker att vara smidig och vid knepiga situationer lyssna lite längre och 

kanske inte säga så mycket utan invänta patientens frågor innan sjuksköterskan börjar förklara 

någonting. Sjuksköterskan tänker även på att  inte avbryta patienten eller anta sig veta vad patienten 

vill utan frågar patienten istället. “Hur skulle jag kunna hjälpa dig, hur tänker du? och lämna över 

lite grann till patienten och om de har några egna lösningar och idéer eftersom mina idéer tydligen 

inte var de som efterfrågades”. En sjuksköterska funderade på att om undersköterskan och just  den 

patienten har bättre kontakt skulle sjuksköterskan kanske backa och låta undersköterskan prata och 

sedan kunna glida in igen och få svar på sina frågor.

Stress

Sjuksköterskan kan känna stress på grund av olika anledningar, det kan göra att sjuksköterskan inte 

riktigt är närvarande, tankarna är på annat håll. Om sjuksköterskan inte mår bra själv kan det spegla 

av sig på arbetet, likaså brist på tid. Stress gör att sjuksköterskan inte lyssnar lika bra och är inte 

lyhörd på samma sätt. Det motverkar tillgänglighet. En sjuksköterska förklarade att patienten har 

sina symtom och är mitt i det som händer medan sjuksköterskan har sin stress och måste vidare. 

“Skulle jag vara stressad skulle jag absolut inte visa det och det tror jag inte vi gör heller /.../ full 

fokus på den [patienten] jag har framför mig och då brukar det gå bra”. Sjuksköterskan vill 

förmedla trygghet och lugn till patienten, även om det fanns myrkryp i hela kroppen för att det 

egentligen inte fanns tid att sitta och lyssna. Sjuksköterskan agerar lugnt och sansat. Innan en 

sjuksköterska gick in till patienten brukade sjuksköterskan stanna upp och ta ett djupt andetag och 

se till att minska på stegen. “Jag går in till patienten, jag försöker att vara lugn -att inte gå in när 

man stressad- är det något jag vet jag måste göra så försöker jag skjuta upp det, alltså att gå och 

prata [med patienten] /.../ och fixar den lilla grejen först”.
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Patientens trivsel och sjuksköterskans positiva syn på sitt yrke påverkar patientmötet

Kategorin Patientens trivsel och sjuksköterskans positiva syn på sitt yrke påverkar patientmötet 

består av de tre subkategorierna: Patienten verkar trivas, Trygghet i yrkesrollen och Ett givande 

arbete. De här subkategorierna beskriver olika element som gynnar ett gott bemötande. 

Sjuksköterskan tycker att bemötandet är gott när interaktionen med patienten är positiv. 

Sjuksköterskan känner en trygghet i sin yrkesroll och har ett intresse av att möta människor.

Patienten verkar trivas

Sjuksköterskan märker att patienten verkar trivas med bemötandet och sällskapet på olika sätt. “Det 

är någonting i samspelet med människan, det är en känsla man får bara tror jag, det är jättesvårt 

att beskriva... ibland kan det vara så att vissa [patienter] uttrycker med ord att det här känns bra”. 

Patienten kan även uttrycka att det är bra genom att hålla kvar handen på sjuksköterskan eller trycka 

tillbaka. Själva interaktionen är positiv, det  blir en ömsesidig kontakt eller respekt.  

Kommunikationen flyter. Patienten visar intresse; är med och svarar på det sjuksköterskan gör. 

Patienten tar sig tid att prata och ställer frågor. Allvaret glöms bort  ett tag och patienten slappnar av 

lite grann. När patienten berättar saker som de egentligen inte behöver berätta fast, påpekade en 

sjuksköterska, det kan patienten göra av ren nervositet också. “Oftast så mår dom [patienterna] lite 

bättre om man har fått en bra kontakt”.

Trygghet i yrkesrollen

Trygghet gör det lättare att bemöta en patient. Sjuksköterskan vet vilken väg att vandra med 

patienten och har kontroll. Tryggheten finns i kompetensen. En sjuksköterska förklarade att det 

finns saker man inte kan, tryggheten är att veta hur man kan få tag i hjälp. Livs- och 

arbetslivserfarenhet ger också trygghet. Perspektiv som sjuksköterskan upptäckt på vägen som gör 

att bemötandet ändrats. Sjuksköterskan vågar konfrontera och ställa frågor på ett annat sätt än som 

ny. Erfarenhet som patient eller anhörig har lett till bekräftelse över hur viktigt det är med ett gott 

bemötande. Livs- och arbetslivserfarenhet har berikat sjuksköterskan så att patienter kan bemötas på 

ett vad sjuksköterskan tycker bättre sätt. “Det känns som om man inte längre tänker utan bara gör 

eller är, bemötandet är typiskt en sådan sak som jag i början hade en mall i fickan på vad man 

skulle fråga för att bilda sig en uppfattning, nu kommer det mer naturligt. Det är ju alltid tråkigt att 

bemöta patienter eller anhöriga i sorg eller någon som är döende, det är aldrig ojobbiga 

situationer, men jag har lärt mig att hantera och bemöta detta på ett visst sätt med den erfarenheten 

jag har”.
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Ett givande arbete

Alla sjuksköterskorna uttryckte på olika sätt ett spontant intresse för mötet med patienter; det 

intressantaste med att vara sjuksköterska var att få träffa så många olika människor. Det fanns en 

nyfikenhet och en vilja att kunna hjälpa och ordna. En sjuksköterska ville förmedla den glädjen som 

kändes när arbetspasset började, för hade sjuksköterskan själv varit patient skulle det betyda mycket 

att veta att de som vårdade var glada och trivdes med sitt jobb.

“... samtidigt så ger patienterna så otroligt mycket tillbaka och om allt har gått bra, då får man en 

liten egoboost själv”.

Diskussion
Huvudresultat

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskan vill skapa en öppen atmosfär. Kommunikationen 

måste fungera med patienten, det är viktigt att sjuksköterskan ser till att vara tillgänglig och att 

aktivt lyssna och vara lyhörd. Sjuksköterskan tänker på att kroppsspråket ska visa samma som det 

som sägs verbalt och använder medvetet kroppskontakt som en form av kommunikation. Öppenhet 

och respekt ska förmedlas så patienten känner och vill vara involverad i sin vård. Sjuksköterskan 

måste ibland tackla patientens tidigare sjukvårdserfarenheter. Det är också av värde att 

sjuksköterskan är medveten om sina egna begränsningar vilket underlättar bemötandet med 

patienten. Ett tecken på ett  gott bemötande är när patienten visar trivsel och har förtroende för 

sjuksköterskan. Ett gott bemötande betyder också mycket för sjuksköterskan själv.

Resultatdiskussion

Sjuksköterskan involverar patienten med en öppen atmosfär och en fungerande kommunikation

Resultatet i föreliggande studie där sjuksköterskans strategier för att  uppnå ett gott bemötande 

handlade om en öppen atmosfär, en fungerande kommunikation, involvera patienten och 

kroppskontakt är intressanta att jämföra med Winsett och Hauck (2011) resultat om vad som 

räknades till ett gott bemötande. I studien följdes “C-A-R-I-N-G” (Connect with the patient. Ask 

about the most important accomplishment for care. Respect. Interact (inkludera anhöriga när vården 

planerades, sitta vid sängen, säga “Jag har tid!”). Nurture (vårda). Go the extra mile) som en 

gemensam grund; att vara lyhörd, uppfattande av patientens sinnesstämning, hur information gavs, 

svarande på frågor, uppmuntran, pratande allmänt, sjuksköterskans placering i rummet, 

kroppskontakt, ögonkontakt och patientens placering. Men studien tar inte upp sjuksköterskans 
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humör eller positiv mimik eller att patienten kunde känna sig bättre om sjuksköterskan hade 

förberett sig och visste vem patienten var när de möttes. Hälsa och att ge patienten tillfälle att hälsa 

kanske ingick utan att det skrevs i “Interact”. Orlando (1990[1961]) beskrev redan för mer än 

femtio år sen det som sjuksköterskorna i föreliggande studie pratar om angående kommunikation. 

Det fanns fler sätt  att kommunicera på än via det verbala, kroppsspråket och kroppskontakt 

förmedlade också budskap. För att uppfatta all kommunikation behövde sjuksköterskan lyssna 

aktivt och vara lyhörd. Peplau (1988[1952]) beskriver tio år tidigare än Orlando sjuksköterska-

patient förhållandet, även denna teori är aktuell idag. Peplau skrev, vad sjuksköterskorna i 

föreliggande studie sa, att det var viktigt att patienten var involverad i sin egen vård, att 

sjuksköterskan såg människan, visade respekt och höll patienten informerad, detta är något som 

även Berg et al. (2010), Heijkenskjöld et al. (2010) och Hall och Høy  (2012) har tagit upp  i sina 

studier. Catlett och Lovan (2011) gjorde sin studie om hur en bra sjuksköterska var och bemötte 

patienter. Resultatet på deras studie visade att “caring and caring behaviors” innebar att 

sjuksköterskan brydde sig om andra och att ordet “caring” var associerat med kroppskontakt. I 

föreliggande studie använde sjuksköterskan kroppskontakt som ett sätt att kommunicera.

Patientens dåliga vårderfarenheter och sjuksköterskans stress kan försvåra ett gott bemötande

Dåligt bemötande gjorde att patienten kände sig kränkt (Wessel et al. 2011). Föreliggande studie tar 

upp sjuksköterskan reflektion om kränkning både beroende av patientens tidigare vårderfarenheter 

eller om det orsakats med sjuksköterskan, erfarenheten var att det gick som regel att ta sig in på nytt 

och försöka skapa ett förtroende igen. Sjuksköterskan arbetade för ett samarbete med patienten 

precis som Biro (2012) fått fram i sin litteraturstudie. I föreliggande studie förklarade en 

sjuksköterska att man kunde stå tillbaka för hur man själv kände. Det var vad Delmar (2012) också 

förklarade; sjuksköterskan måste kunna kontrollera sina egna känslor. När sjuksköterskan var 

medveten om sina egna begränsningar var sjuksköterskan mer trovärdig i sitt förhållande med 

patienten skrev Gustin och Wagner (2013).

Patientens trivsel och sjuksköterskans positiva syn på sitt yrke påverkar patientmötet

I föreliggande studie liksom i Warnock et al. (2010) studie beskrevs tryggheten för sjuksköterskan 

med arbetslivserfarenhet och att en del av sjuksköterskans roll innebar att vara närvarande och 

stötta patienten. Till skillnad från en studie utförd av Boyd et al. (2011) där patienter missat  chansen 

att få vårdas på hospice för att  sjuksköterskan inte känt sig bekväm att ta upp ämnet. En del kanske 

berodde på kulturskillnad, den studien var gjord i USA, och år, både med tanke på hur gamla 
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sjuksköterskorna var (stod inte) och hur länge de arbetat som sjuksköterska (i den studien 1-45 år 

SD 12 år), men då sjuksköterskorna hade insett själva sin egen begränsning att prata med patienten, 

borde de inte handla som i föreliggande studies sjuksköterskor som letade efter alternativ, kanske se 

till att någon annan tog över och tog det samtalet. Även om de sa i studien att det  oftast  berodde på 

patientens och de anhörigas ovilja att acceptera den terminala prognosen, ligger det i 

sjuksköterskans yrke att se till att erbjuda den bästa vården. I föreliggande studie togs viljan att 

kunna hjälpa upp, att kunna ordna för patienten. Vid knepiga situationer försökte därför 

sjuksköterskan i föreliggande studie vara smidig och lyssnade lite längre och kanske inte sa så 

mycket utan inväntade patientens frågor innan sjuksköterskan började förklara någonting och att 

sjuksköterskan kommunicerade tydligt och ärligt. Erfarenhet gjorde att sjuksköterskan vågade 

konfrontera och ställde frågor på ett annat sätt än som ny. I likhet med Inde (2011) som skriver om 

att ta sig tid och informera, berättade sjuksköterskorna i föreliggande studie att de vill visa närvaro 

och pratade med patienten på en nivå som var passande för patienten just då.

Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarna sjuksköterskors reflektioner om hur de 

uppnår ett gott bemötande av patienter. Det var en kvalitativ studie med en beskrivande design. 

Studien bestod av intervjuer med semistrukturerade frågor. Frågorna var ställda för att  täcka 

studiens syfte samtidigt som deltagarna kunde svara fritt med hjälp av sina erfarenheter.

Det är svårt att hitta artiklar till ämnet bemötande. Alla databaser är på engelska och det finns inte 

något motsvarande ord till bemötande på engelska. När ett samlingsnamn som bemötande saknas 

blir artiklar i ämnet helt utspridda i databaserna. Svenska artiklar om bemötande “get lost in 

translation” och blir spridda beroende på sökord. Bemötande som ord saknas även på norska, 

danska och finska (Fossum 2013). De artiklar som hittades var från 2010-2013 och belyste 

sjuksköterskans synvinkel.

Credibility, studiens trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) skriver om att välja deltagare 

med olika erfarenheter för att studien ska få ett brett  perspektiv. Ingen av deltagarna jobbade inom 

samma område, dessutom arbetade de på olika sjukhus. Både kirurg och medicinavdelningar var 

representerade. Arbetslivserfarenheter var från avdelningar som Dialys, Gastroenterolog, 

Hematolog, Infektion, Kirurg, Onkolog, Ortoped, Stroke, och Uppvakning. När det kom till antalet 

deltagare ansåg författaren att sex deltagare gav en rik bild och att resultatet uppfyller studiens 
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syfte. Båda könen fanns representerade, även åldern varierade och antalet år som sjuksköterska, 

men alla avslutade den treåriga utbildningen till allmän sjuksköterska för minst sjutton år sedan. 

Sjuksköterskor som arbetat länge innebär en otrolig källa av erfarenheter. Mycket av deras handling 

“sitter i benmärgen”, så det görs automatiskt och kan vara så självklart att det kan glömmas bort att 

nämnas. Författaren hade en intervjuguide med tre huvudfrågor samt fem följdfrågor som skulle 

svara på studiens syfte. De flesta intervjuer varade runt tjugo minuter. En intervju var färdig på tio 

minuter, svaren var snabba och kompakta av exempel från deltagarens arbetserfarenhet. När 

intervjun transkriberats blev det tre hela utskrivna sidor med Times New Roman, storlek 12 och 

radavstånd 1.5. Författaren ansåg att  innehållet i intervjun var tillräckligt  för studiens syfte. Studien 

handlade om bemötande så intervjuer verkade vara det mest naturliga sättet, att  just möta 

sjuksköterskorna och prata. Det blev via Skype på grund av avståndet. Det optimala hade varit att 

setts öga mot öga, men då författaren bor i Australien var det här den bästa kommunikationen. Både 

bild och ljud var bra på samtliga intervjuer, det blev bara ett avbrott på 1,5 minut under en av 

intervjuerna. Tidsskillnaden styrde främst tiden på intervjuerna även om arbetstider och privatliv 

spelade in, därför föreslog författaren dagar och tider. Platsen valde deltagaren själv, samtliga valde 

hemmet. För författaren blev tiderna då p  g a tidsskillnad 18.00 (10.00 för deltagaren) och alla de 

andra 05.00 (21.00 för deltagarna). De tidiga intervjuerna var inget problem för författaren som går 

upp den tiden på morgonen ändå. Att intervjua/bli intervjuad hemma hade sina fördelar och 

nackdelar. Beroende på författarens/deltagarens levnadssituation kunde det vara både lättare och 

svårare att fokusera på intervjufrågor i det egna hemmet. I tabell 1 visas exempel på hur författaren 

arbetat med alla steg i dataanalysen. Författaren har även tagit med citat från intervjuerna för att 

förstärka studiens trovärdighet.

Dependability, studiens pålitlighet. Intervjun bestod av halvt strukturerade frågor angående 

sjuksköterskors erfarenheter, vilket  gör att sjuksköterskorna berättade om sådant de varit med om 

och upplevt. Första och sista intervjun gjordes med tio dagars mellanrum. Författaren hann skriva 

ner så ordagrant som möjligt samma dag som intervjun hölls för alla utom en intervju som 

författaren gjorde dagen efter. Författaren skrev ensam denna uppsats. Att  skriva uppsatsen med 

någon annan hade betytt fler idéer och någon att diskutera med, detta hade haft sina fördelar. 

Deltagarna och författaren bodde under en viss tid på samma studentkorridor för mer än sjutton år 

sedan. Detta innebär möjligtvis att författaren kände en ökad press för att redovisa innehållet i 

intervjuerna på ett riktigt och bra sätt. Det innebar kanske att deltagarna var mindre nervösa för att 

bli intervjuade av just författaren, men argumentet att  de inte skulle våga tacka nej blev redan 
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motbevisat när två tilltänkta deltagare tackade nej. Däremot kände författaren ett genuint starkt 

intresse och engagemang från alla deltagarna över ämnet bemötande.

Transferability, studiens överförbarhet. Författaren har efter bästa förmåga varit så noggrann som 

möjligt med sin studie och med sin beskrivning av den. Författaren har varit  så öppen som möjligt 

angående tillvägagångssättet, både angående metod och analys utan att röja sina deltagares identitet. 

Resultatet borde kunna överenstämma med verkligheten var sjuksköterskor än stöter på patienter 

inom sjukhusvärlden. Överförbarheten bör vara god men, som Graneheim och Lundman (2004) 

skriver, så är det upp till läsaren att bedöma.

Slutsats

Sjuksköterskan måste vara närvarande, lyssna, vara lyhörd och prata så patienten förstår. Det är inte 

bara orden som räknas, med sitt  sätt måste sjuksköterskan visa respekt och tillgänglighet. 

Sjuksköterskan vill förmedla lugn, trygghet och en öppen atmosfär. Det är också av vikt att 

sjuksköterskan har en trygghet i sin yrkesroll och är genuint intresserad av patientmöten. 

Sjuksköterskan vill uppnå ett samarbete med patienten.

Allmän diskussion

Om denna uppsats får någon att börja tänka på hur det egna bemötandet kan förbättras och börja 

diskutera “ett gott  bemötande” med andra så har författaren nått sitt mål. Bemötande är ett 

grundläggande ämne som borde tas upp regelbundet och diskuteras på avdelningarna, inte bara med 

sjuksköterskestudenter. Precis som det  går att ha allmänna regler runt hygien går det att ha allmänna 

regler vid bemötande som en slags plattform att utgå ifrån. Inte bara mellan sjuksköterska-patient 

(och anhörig) utan all personal-patient (och anhörig) och även personal-personal.

Förslag på fortsatt forskning är att förstå hur man kan stödja sjuksköterskor att fortsätta känna 

trygghet i sitt goda bemötande och förebygga det som försvårar ett  gott bemötande. Lyssna på 

patientens och deras anhörigas åsikter om vad ett gott bemötande innebär för dem. Det är även 

viktigt att undersöka hur bemötandet fungerar och hur det kan bli bättre sjuksköterskor emellan och 

resten av personalen på sjukhuset, såsom undersköterskor och läkare men även lokalvårdare och 

personal som inte har direkt vårdkontakt med patienterna.
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