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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation kan innebära både att prata och lyssna. Tidigare forskning 

visar att patienter upplever brister i kommunikationen med sjuksköterskan som kan leda till 

vården kan bli svår att förstå. Orems teori bygger på den kapabla människan och egenvård. 

En vårdande relation krävs för att kommunikationen ska kunna fungera med patienten och 

sjuksköterskan har ett ansvar att uppfylla den kommunikationen för att patienten ska kunna 

utföra egenvård.   

Syfte: Syftet är att beskriva framgångsfaktorer och hinder för kommunikation om egenvård 

mellan sjuksköterska och patient. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes med hjälp av sökning efter artiklar i tre 

databaser. Datamaterialet analyserades enligt en beskrivande syntes.  

Resultat: Resultatet visar att relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för att 

patienten ska få kunskap om egenvård. Sjuksköterskan måste också överföra kunskap genom 

undervisning som ska vara riktad mot patientens egenvård. Ett hinder för patientens 

inlärning är att sjuksköterskor beter sig undvikande mot patienten. 

Slutsatser: Egenvård sker på bästa sätt när sjuksköterskan och patienten samarbetar. 

Patienten måste bli motiverad till egenvård, annars kan den utebli.  

 

Nyckelord: egenvård, kommunikation, patient, sjuksköterska, undervisning 

  



ABSTRACT 

 Background: Communication can mean both to speak and listen. Previous research shows 

that the patient is experiencing poor communication with the nurse that can lead to health 

care can be difficult to understand. Orem's theory is based on the capable person and self-

care. A caring relationship is required in order for communication to work with the patient 

and the nurse has a responsibility to meet the communication to the patient to perform self-

care. 

Aim: The aim is to describe the success factors and barriers to communication about self-

care between nurse and patient. 

Method: A descriptive literature study was performed using articles found in databases. The 

data were analyzed according to a descriptive synthesis. 

Results: The result shows that the relation between nurse and patient is important for the 

patient to get knowledge about self-care. The nurse must also transmit knowledge through 

teaching that proceeds from the patient's self-care. A barrier for the patient's learning is that 

the nurses have an avoiding behavior towards the patient. 

Conclusions: Self-care is done in the best way when the nurse and the patient cooperate. 

The patient must be motivated to self-care, or it may be absent.  

Keywords: communication, nurse, patient, self-care, teaching
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1 INLEDNING 

Föreliggande examensarbete är en litteraturstudie om kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient och då framför allt hur sjuksköterskan använder kommunikation för att främja 

patientens egenvård. Intresseområdet kommer från medicinkliniken i Västerås som har ett 

intresse att få veta hur sjuksköterskors kommunikation med patienter ser ut. Vi har 

intresserat oss för detta eftersom vi vill ta reda på hur sjuksköterskans kommunikation kan 

påverka förmedlingen av kunskap om egenvård till patienten. Om patienten inte förstår hur 

hen ska utföra egenvård, anser vi att det ingår i sjuksköterskans arbete att undervisa 

patienten. Det kan till exempel handla om att patienten ska förstå innebörden av en sjukdom 

och vad patienten ska göra för att kunna leva med sin sjukdom. Genom yrkeserfarenhet och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi noterat att både språket som sjuksköterskan 

använder och hur sjuksköterskan pratar med patienten kan påverka vårdrelationen och 

kommunikationen om egenvård mellan sjuksköterskan och patienten. Där har vi lagt märke 

till att kommunikation spelar roll för patientens möjlighet att ta hand om sig själv. Vi tror att 

god kommunikation kan hjälpa patienten till egenvård samt att bristande kommunikation 

kan leda till ointresse och minskad motivation till att främja sin egen hälsa. Ökade kunskaper 

inom ämnet kan leda till att sjuksköterskan får kunskap om hur hen ska gå tillväga för att 

kommunicera med patienten för att patienten ska lära att vårda sig själv. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att beskriva den vårdvetenskapliga teori som används. Därefter 

beskrivs relevanta begrepp för examensarbetet. Dessa begrepp är egenvård, kommunikation, 

sjuksköterskans ansvar samt vårdande relation. Vidare beskrivs tidigare forskning. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Examensarbetets grund bygger på vårdteoretikern Orems omvårdnadsteori. En beskrivning 

av Orems teori redovisas nedan. I detta arbete fokuseras det på den kapabla människan, 

egenvård samt kommunikation utifrån Orems teori (Orem, 2001). 

Orem (2001) menar att människan är kapabel att ta hand om sig själv för att uppleva hälsa, 

det vill säga känna balans i tillvaron. Den kapabla människan innebär att ha förmågan att 

tänka själv och handla utefter situationen för att främja sin egen hälsa. Det är detta som är 



2 

egenvård. Människan har makt att styra och påverka sitt eget liv för att uppnå hälsa utifrån 

den miljö hon befinner sig i. Effektiv egenvård är medveten från individens sida och har ett 

syfte. Syftet är att nå hälsa för individen men det behöver inte vara bara fysisk hälsa utan kan 

också innefatta psykologiskt och socialt välbefinnande. Syftet kan till exempel vara att 

förebygga sjukdom eller att behandla uppkommen sjukdom men egenvård kan även ha ett 

psykosocialt syfte. Egenvård är de aktiviteter individen utför för att uppnå hälsa. Det kan 

exempelvis vara att ha hälsosamma matvanor. För att kunna utföra egenvård måste 

patienten dock ha kunskap, i det här exemplet om vad hälsosamma matvanor är. Egenvård är 

något som individen fått kunskap om tack vare relationer och kommunikation. Egenvården 

påverkas av individens och familjeförhållanden och vänskapskrets eftersom det oftast är 

familjen och andra närstående som är centrum för denna kommunikation. 

Kommunikationen handlar om hälsa och vad individen behöver göra för att uppnå hälsa. Alla 

människor får inte lika utförlig information från sina närstående vilket påverkar förmågan 

till egenvård. 

Orem (2001) beskriver att när en person inte är förmögen att vårda sig själv kan denne ta 

hjälp av närstående. Närstående kan förutom att delge kunskap om egenvård hjälpa till 

genom att till exempel uppmärksamma när individens miljö och möjlighet till egenvård 

försämras, motivera individen till egenvård eller hjälpa till att söka vård. Även denna omsorg 

om sina närstående är egenvård. Egenvård innebär med andra ord att kunna ta hand om sig 

själv och sina närstående utan att behöva hjälp från sjukvården. 

När förutsättningarna inte är tillräckliga för att uppnå hälsa endast genom egenvård uppstår 

egenvårdsbrist och då kan sjukvården hjälpa till. Sjuksköterskan kan då komma fram till vad 

som behöver göras för att patienten återigen ska uppnå egenvårdsbalans, det vill säga kunna 

ta hand om sig själv. Sjuksköterskans uppgift är i första hand inte att göra patienten frisk, 

utan att vägleda och stötta patienten till att vårda sig själv. Sjuksköterskans mål ska alltid 

vara att patienten ska få möjlighet att klara sig själv och för att det ska uppfyllas krävs att 

patienten får undervisning av sjuksköterskan. Denna undervisning uppnås genom 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten (Orem, 2001). Kommunikationen är en 

förutsättning för egenvården på det sättet att patienten kan behöva information och 

vägledning av sjuksköterskan för att få kunskap om vad som krävs för att uppnå hälsa (Orem, 

Renpenning & Taylor, 2003). Orem (2001) beskriver dock att patienten inte alltid är fysiskt 

kapabel till egenvård och då räcker det inte med undervisning från sjusköterskan. Patienten 

kan då behöva hjälp från sjuksköterskan i vissa delar av omvårdnaden. Det kan också vara så 

att patienten inte klarar av ens sina basala behov. Då måste sjuksköterskan hjälpa patienten. 

Målet ska då vara att patienten återigen ska klara av att visa omsorg om sig själv. Orem 

(2001) beskriver de olika nivåerna i patientens förmåga som omvårdnadssystem, patienten 

befinner sig i olika omvårdnadssystem beroende på hur mycket stöd och hjälp denne behöver 

från sjuksköterskan. 

2.2 Kommunikation 

Fredriksson (2012) beskriver att kommunikation betyder att göra något gemensamt men att 
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kommunikation i vården också kan vara ett budskap som går från en person till en annan. 

Begreppen "kommunikation" och "vårdande samtal" används båda inom vården men de har 

inte samma innebörd. Kommunikation är ett begrepp som ofta är bättre lämpat att använda 

än vårdande samtal, då begreppet kommunikation är ett bredare begrepp som lättare kan 

kopplas till olika delar i vårdandet. Kommunikation innebär enligt Fredriksson (2012) att 

tolka patientens känslor och uttryck och kan även vara att inte prata med patienten, till 

exempel genom att sitta och lyssna på vad patienten har att säga. En sådan kommunikation 

kan kallas icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation är ett ömsesidigt samtal 

mellan exempelvis en sjuksköterska och en patient. Eide och Eide (2009) belyser att denna 

kommunikation kan beskrivas som ett system av sändare, budskap och mottagare, där till 

exempel sjuksköterskan är sändare som ger budskapet till patienten som i detta fall är 

mottagaren. När patienten fått meddelandet och ska meddela att denne har förstått så vänds 

systemet och patienten blir då sändaren som ger budskapet till mottagaren som i detta fall är 

sjuksköterskan. 

 

Fredriksson (2012) uttrycker att vårdande kommunikation kan delas in i instrumentell och 

emotionell kommunikation. Instrumentell kommunikation handlar om att ge patienten 

information om till exempel egenvårdsbehandling. Denna kommunikation används för att ge 

objektiv information, vilket ska minska patientens ångest. Emotionell kommunikation 

innebär att respektera patienten och visa att patienten är förstådd. Emotionell 

kommunikation ger patienten större möjlighet att hantera sin situation. Det går också att se 

kommunikation som en tolknings- och problemlösningsfas. Fredriksson (2012) menar även 

att denna tradition att se på kommunikation, som kallas den holistisk-humanistiska 

traditionen, fokuserar på relationen mellan patienten och sjuksköterskan samt hur dessa 

formar berättelser. Gemenskapen som uppstår mellan patienten och sjuksköterskan kallas 

relationell kommunikation. Narrativ kommunikation utgör en berättelse som patienten och 

sjuksköterskan formar tillsammans för att beskriva patientens lidande. Enligt McCabe 

(2004) är sjuksköterskan inte alltid medveten om innebörden och betydelsen av 

kommunikationen med patienten. Detta leder till att sjuksköterskan gör antaganden istället 

för att ta reda på vilken slags omvårdnad patienten behöver. 

2.3 Vårdande relation 

Wiklund (2003) menar att en fungerande vårdande relation krävs för att ha en god 

kommunikation. Patienten får möjlighet att beskriva sin upplevelse av situationen i en 

vårdande relation. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten rätt information är det 

viktigt att sjuksköterskan förstår patienten och utgår från patienten. En vårdande relation är 

en relation där patienten växer och sjuksköterskan måste alltid tänka på att sjuksköterskan 

tack vare sin kunskap och sitt yrke har makt över patienten, som befinner sig i ett sårbart 

läge. Makt behöver dock inte vara negativt, utan kan vara något positivt om den används för 

att främja patientens bästa. Enligt Rundqvist (2012) hjälper sjuksköterskan patienten genom 

att använda sig av makt för att hjälpa patienten. Sjuksköterskan får fullmakt av patienten att 

utföra det patienten önskar. Om patienten inte får vara delaktig i vården så kränks patientens 

värdighet, vilket leder till en dålig vårdrelation. Det kan leda till att patienten känner att hen 

inte har kontroll över sin egen vård.  Wiklund (2003) anger att avsaknad av en vårdande 

relation gör att vårdandet bara blir utförande av arbetsuppgifter. Patienten får då inget 
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förtroende för sjuksköterskan vilket kan försämra möjligheten att patienten förstår 

sjuksköterskan och vilja följa sjuksköterskans råd. 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan ska ta ansvar för patientens bästa och se till att patientens värdighet bevaras. 

Ansvar innebär att kunna stå till svars för sina handlingar och att utföra sin plikt gentemot en 

annan människa. Sjuksköterskan har ett ansvar att patienter släpps in i gemenskap, vare sig 

patienten uttrycker en vilja att kommunicera eller inte. Då kan sjuksköterskan få möjlighet 

att förstå patientens lidande, vilket är en förutsättning för att kunna lindra detta (Sjögren, 

2012). Sjuksköterskan ansvarar för att vården utformas i samråd med patientens önskningar 

och individuella förutsättningar men även att patienten kan var delaktig i sin vård, enligt 2 § i 

5 kap. av Patientlagen (2014:821). Enligt International Counsling of Nurses (ICN) är det 

sjuksköterskans ansvar att patienter får information som är anpassad till deras vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Enligt 1 § i 4 kap. av Bedömning av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård är egenvård den vård patienten själv kan utföra 

och som har bedömts av legitimerad sjukvårdspersonal att patienten klarar av 

(Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskan har alltså ansvar att bedöma vilken egenvård 

patienten kan utföra. 

2.5 Tidigare forskning  

Tidigare forskning som presenteras är uppdelat i tre delar. Först presenteras forskning om 

sjuksköterskors och patienters upplevelser av egenvård. Därefter beskrivs patientens 

upplevelser av kunskap om sjuksköterskans kommunikation om denna. Tidigare forskning 

avslutas med att beskriva forskning om kommunikationsmetoden motiverande samtal. 

2.5.1 Upplevelser av egenvård 

Bos-Touwen et al. (2015) har gjort en studie om vad sjuksköterskor anser att egenvård 

egentligen är. Egenvård beskrevs som att ta hand om sig själv, ta sina mediciner, motionera 

och få i sig den näring som behövs medan andra tyckte att det var patienternas ansvar att 

engagera sig och ta reda på vad som behövdes för att utföra sin egenvård. Patienterna 

beskrevs av vissa sjuksköterskor även vara ansvariga för sin sjukdom och patienterna hade 

ansvar att anpassa egenvården efter denna. Detta skulle leda till att patienterna lärde sig att 

hantera sjukdomen på sitt sätt och de skulle även leta upp information om hur vården skulle 

tillämpas. Vissa sjuksköterskor såg det som sin skyldighet att informera patienten om deras 

sjukdom och att skapa en medvetenhet hos patienterna. Andra sjuksköterskor betonade 

vikten av att underlätta egenvård för varje patient. Dessa sjuksköterskor ansåg även att det 

var vårdens ansvar att hjälpa patienterna att utföra egenvård. Enligt Boger, Demain och Latter 

(2015) var flera patienter i en studie om egenvård vid stroke osäkra vad egenvård egentligen 

var. Efter en förklaring om vad egenvård är antog de flesta patienterna att det innefattade att 
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främja hälsa och att behålla sin självständighet. Deltagarna förstod mer vad egenvård var 

efter att de deltagit i undersökningen. Vissa deltagare menade att egenvård inte behövde 

någon term utan att egenvård var en del av vardagen. Grieken, Kirkenier, Koeter, Nabitz och 

Schene (2013) beskriver att patienten berättade för vänner och närstående hur det var att 

leva med sin sjukdom för att få de närstående att förstå varför patienterna utförde egenvård i 

vardagen på ett visst sätt, till exempel att aktivera sig i någon sport eller hobby för att tänka 

på annat. Enligt Boger et al. (2015) hade patienterna en upplevelse av att av att det var lättare 

att se någon annans möjlighet till egenvård än sin egen. 

Boger et al. (2015) påvisar att när patienter väl är utskrivna från sjukhus kunde de ha svårt 

att veta hur egenvård skulle utföras eftersom hjälpen från vårdpersonal uteblev. Patienterna 

tyckte att det var svårt att veta var det gick att söka information om sitt tillstånd för att kunna 

utföra egenvård. Grieken et al. (2013) uttrycker att patienter visste att information kunde 

sökas på Internet men att detta sökande inte gav tillräckligt med information. 

2.5.2 Patienters kunskap och förståelse 

Patienter känner att de behöver förstå den information de får från sjuksköterskan (Salt, 

Rowles och Reed, 2012). Om patienter får information som de inte förstår kan det leda till 

missförstånd om deras sjukdom och behandling, vilket kommer fram i en studie av 

Holmström och Rosenqvist (2005). Enligt Farahani, Sahragard, Carroll och Mohammadi 

(2011) anser patienter att missförstånd beror på att sjuksköterskor ger otydlig information. 

Enligt Holmström och Rosenqvist (2005) är vanliga missförstånd bland patienter med typ 2 

diabetes att patienterna inte trodde att de inte hade riktig diabetes och att de inte såg sig 

själva som sjuka eftersom de inte kände sig sjuka. Många patienter hade även problem med 

olika typer av komplikationer som de inte visste var kopplade till diabetes. Patienterna kände 

inte heller till tecken på hypoglykemi. Ett vanligt missförstånd var även att intag av mat inte 

höjde blodsockret om maten var fettsnål. Dessa missförstånd ledde till en sämre 

egenvårdsbehandling, eftersom patienterna inte hade tillräcklig kunskap. Kooienga och 

Stewart (2011) uttrycker att patienter ansedde att problem i deras behandling berodde på 

brist på kommunikation från sjuksköterskor eller att sjuksköterskorna kommunicerade på ett 

otydligt sätt. 

2.5.3 Motiverande samtal 

Ett sätt att få patienter att bli mer motiverade till egenvård är att använda motiverande 

samtal (motivational interviewing) som är ett sätt att kommunicera med patienter. 

Motiverande samtal innebär att sjuksköterskor ställer frågor till patienter för att patienter 

själva ska komma fram till vad de behöver göra för att leva med sin sjukdom. Det är en vanlig 

teknik att använda när livsstilsförändringar är nödvändiga, eftersom det i ett motiverande 

samtal är patienten själv som kommer fram till hur hen behöver förändra sin livsstil (Lindhe 

Söderlund, Nilsen och Kristensson, 2008). Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) 

beskriver att patienter som fått undervisning via motiverande samtal även behövde ändra sin 

livsstil på egen hand och inte enbart gå efter vad sjuksköterskan sagt. Patienterna upplevde 

att genom motiverande samtal kunde de finna en meningsfullhet att ändra sin livsstil och att 
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de kände sig bekräftade när deras åsikter respekterades och att inte sjuksköterskan enbart 

gick efter egna direktiv. En studie av Noordman, Weijden och Dulmen (2014) rapporterar att 

sjuksköterskor som fått utbildning i motiverande samtal låter patienterna prata mer. Dessa 

sjuksköterskor ger även mer lättförståelig information och visar större engagemang 

beträffande att ta reda på patienternas önskemål. Lindhe Söderlund et al. (2008) beskriver 

vad sjuksköterskan behöver för att lära sig använda motiverande samtal. Först och främst 

behövde sjuksköterskan en utbildning i motiverande samtal och hur den används. För det 

andra var det viktigt att använda sig av motiverande samtal regelbundet. Motiverande samtal 

var annorlunda mot hur sjuksköterskorna hade kommunicerat med patienterna tidigare, då 

sjuksköterskorna inte lyssnat så mycket på patienterna. Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-

Johnsen och Christensen (2009) rapporterar att patienter med beroendeproblematik, som 

ingått i samtalsgrupper med sjuksköterskor och lärare i motiverande samtal, blev mer 

självständiga och motiverade till beroendeförändring än patienter i en kontrollgrupp, där 

lärare i motiverande samtal saknades. Brobeck et al. (2014) beskriver att patienterna kände 

att det var lättare att anpassa sig till sjukdomen om deras egna initiativ uppmuntrades. 

Patienterna tyckte det var bra att sjuksköterskan inte påtvingade fram en lösning utan 

motiverade patienten att göra de förändringar som krävdes. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter kan ha bristfällig kunskap om egenvård och om sin 

sjukdom. Tidigare forskning visar även att patienten upplever att detta beror på att 

sjuksköterskan är otydlig i sin kommunikation. Enligt vårdteoretikern Orem är människan 

kapabel att vårda sig själv men kan behöva hjälp för att veta vad som krävs för att göra detta 

(Orem, 2001). Eftersom patienter kan uppleva kommunikationen som otydlig är det 

intressant att undersöka vad i sjuksköterskans kommunikation som hjälper patienter till 

egenvård men även vilka hinder som kan finnas. Detta för att kunna förmedla kunskap om 

egenvård till patienten så att patienten kan lära sig att vårda sig själv. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva framgångsfaktorer och hinder för kommunikation om egenvård mellan 

sjuksköterska och patient. 
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4 METOD 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats (Friberg, 2012). Metoden för analys som har använts 

är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Detta för att det är en lämplig metod 

vid analys av kvalitativt bearbetad data. Detta beror på att en systematisk litteraturstudie 

grundar sig på kvalitativt bearbetat material och datamaterialet i detta examensarbete utgörs 

av kvalitativt material enligt modellen av Friberg (2012). 

4.1 Urval och datainsamling 

I följande avsnitt beskrivs hur datainsamlingen gått till. Detaljerad information om 

sökningarna finns i Bilaga 1 och en översikt över artiklarna finns i Bilaga 2. 

Enligt Evans (2002) ska vetenskapliga artiklar sökas och dessa söktes i databaserna CINAHL 

Plus, PubMed och Discovery, eftersom de innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Evans 

(2002) nämner inte hur en datainsamling går till och därför användes en metod av Östlundh 

(2012). Denna metod innebär att sökningarna använder bland annat booleska operatorer, 

såsom orden AND, OR och NOT. Detta för att få mer relevanta sökresultat. På vissa sökord 

användes så kallad trunkering, vilket innebär att sätta en asterisk efter ordet, för att få träffar 

även på ordböjelser. För att se var trunkering användes, se Bilaga 1. De använda sökorden 

speglar ämnesområdet, detta för att begränsa antalet träffar och för att träffarna ska vara så 

relevanta som möjligt. Använda sökord är "patient nurse relations", "communication", "self-

care", "patient", "knowledge", "nurs", "nurse",  "self-management", "self-car*", "diabetes", 

"understand", "nurse-patient", "consultation", "care", "information", "literacy", "diabetes 

mellitus type 2", "type 2 diabetes", "patient-centered care", "advice-giving", "interaction", 

"nurse-patient relation". I början av arbetets gång var tanken att examensarbetet endast 

skulle fokusera på patienter med diabetes. Därför finns ordet "diabetes" i några sökningar. 

Rubrikerna lästes på samtliga träffar av sökningarna. Om rubriken svarade på syftet lästes 

även abstraktet. När abstraktet var relevant för syftet lästes hela artikeln. Om abstraktet 

däremot visade att artikeln inte svarade på examensarbetets syfte exkluderades artikeln. 

Under datainsamlingsprocessen har samtliga sökningar dokumenterats med sökord, antal 

träffar, vilka urval som gjorts samt vilken databas som användes vid sökningen. Det har även 

dokumenterats hur många artiklar som valdes att användas från respektive sökning samt 

vilka dessa var. Detta för att inte göra samma sökning flera gånger samt att kunna redovisa 

hur författarna har gått tillväga när de har hittat sin använda litteratur. 

Inklusionskriterier för examensarbetets artiklar var att resultatet skulle kunna svara på 

examensarbetets syfte, det vill säga att beskriva framgångsfaktorer och hinder för 

kommunikation om egenvård mellan sjuksköterska och patient. Inledningsvis avgränsades 

sökningarna till artiklar som var publicerade mellan år 2010 och 2015 men då få resultat 

erhölls utökades sökningarna till artiklar publicerade mellan 2004 och 2015.  Samtliga 

artiklar skulle vara peer reviewed samt vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle även vara 

av kvalitativ ansats. 
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Eftersom en vetenskaplig artikel ska ha ett så kallat abstrakt avgränsades sökningarna till att 

ha ett tillgängligt abstrakt. Artiklar som saknade resultat och/eller metodbeskrivning 

exkluderades. Alla artiklar som använts är peer reviewed. I början av sökprocessen erhölls 

flera abstrakt som verkade intressanta men när hela artiklarna laddades ned var de skrivna 

på språk som författarna inte behärskar, exempelvis portugisiska och kinesiska. Därför lades 

"English language" till i sökningarna för att få data endast skriven på engelska. 

Innan en artikel slutgiltigt valdes granskades artikelns vetenskaplighet enligt Friberg (2012). 

Att studera en artikels kvalitet innebär enligt Friberg (2012) att kritiskt granska artikeln för 

att se om den är en pålitlig källa. Kritisk granskning av artiklar innefattar många steg. Viktiga 

delar i den kritiska granskningen som utförts är att se om artikelns författare har använt sig 

av tillräckligt många och trovärdiga referenser och att se vilken tidskrift artikeln är 

publicerad i. Är artikeln publicerad i en välkänd tidskrift med hög impact factor, är det större 

chans att artikeln går att lita på men det finns ingen garanti. Därför granskades samtliga 

artiklar för att se trovärdigheten i artikeln. I den kritiska granskningen studerades de olika 

delarna av artikeln. Syfte, bakgrund, metod, resultat och diskussion ska alla finnas med i en 

vetenskaplig artikel och vara tydligt formulerat. Att ställa resultatet mot syftet för att se att 

resultatet svarar an på syftet gjordes också för att ytterligare kvalitetssäkra studien.  En del i 

granskningen är också att reflektera över om metoden är pålitlig. Exempelvis att tillräckligt 

många deltog i studien samt att forskaren har använt sig av en lämplig dataanalysmetod. De 

artiklar som inte levde upp till kraven vid kvalitetsgranskningen exkluderades. 

Tretton artiklar återfanns som motsvarade inklusionskriterierna och har därför använts i 

examensarbetets resultat. De artiklar som inte har stämt in på inklusionskriterierna och de 

artiklar som inte har känts trovärdiga i kvalitetsgranskningen har exkluderats. Samtliga 

artiklar med kvantitativ ansats har också exkluderats eftersom en litteraturstudie ska grunda 

sig på endast kvalitativt material (Friberg, 2012). 

4.2 Dataanalys 

Evans (2002) modell innehåller fyra steg. Det första steget är att identifiera vilken typ av 

litteratur som behövs för studien och därefter söka reda på denna i databaser. I steg ett ingår 

även att granska artiklarnas kvalitet. Steg två innebär att läsa igenom artiklarna flera gånger 

för att få en översikt över vad de handlar om och sedan identifiera nyckelfynd om vad 

resultatet i artikeln kommer fram till. Det fokuseras på artiklarnas resultat men hela artikeln 

läses. I steg tre sorteras nyckelfynden utefter vad de berättar. Teman och subteman som kan 

kopplas till nyckelfynden identifieras. Steg fyra är att beskriva fenomenet genom att varje 

beskrivet tema hänvisas tillbaka till studien. 

Efter att identifieringen av litteratur gjorts, vilket är steg ett enligt Evans (2002) modell, 

vidtog dataanalysen. Denna började med steg två enligt Evans (2002) modell, det vill säga att 

artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om vad de handlade om. Detta 

för att få ökad förståelse för både helhet och detaljer i artiklarna. En sammanfattning av varje 

studieresultat gjordes. Därefter plockades nyckelfynd ut ur artiklarnas resultat. Nyckelfynden 

identifierades som korta citat om en till tre meningar från texten. Totalt identifierades 150 
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nyckelfynd. Nyckelfynden lästes sedan flera gånger, både endast som nyckelfynd och 

tillsammans med hela resultatet i artikeln de kom ifrån, för att få en fördjupad förståelse för 

vad nyckelfynden berättade. Därefter utfördes steg tre, då delades nyckelfynden in i teman 

efter vad de berättade. Teman identifierades som ett svar på syftet. Efter indelningen i teman 

lästes nyckelfynden om igen för att se att alla hade placerats i rätt tema. Därefter lästes 

nyckelfynden återigen för att dela in dessa i subteman som svarade på syftet. 

Samtliga nyckelfynd, teman och subteman sammanställdes i en tabell för att få en tydlig 

överblick över dem. I Bilaga 3 återfinns en tabell som visar några exempel på nyckelfynd och 

vilket tema samt subtema dessa tillhörde. 

I steg fyra, där resultatet skulle syntetiseras till en sammanhängande text användes temana 

som rubriker och subtemana som underrubriker. Texten som skrevs byggde på det 

nyckelfynden sade men under skrivprocessen återvändes det ständigt till originalartiklarna 

för att få se nyckelfynden i sitt sammanhang, så att de inte misstolkades. 

4.3 Etiska överväganden 

Eftersom examensarbetet ska vila på vetenskaplig grund användes endast vetenskapliga 

artiklar. Vetenskapliga artiklar lyfter information som är evidensbaserad genom forskning. 

För att säkerställa artiklarnas vetenskaplighet har författarna gjort en kvalitetsgranskning 

som beskrivs i metodavsnittet. De etiska riktlinjerna i CODEX (2013) ligger till grund för de 

etiska överväganden som gjorts i detta examensarbete. Dessa riktlinjer lyfter fram att det inte 

är tillåtet att hitta på egen information eller att förvränga redan skriven text, vilket 

författarna inte avser att göra. Eftersom ingen ny data har införskaffats för studien, behövde 

ingen etikprövning göras (Centrala etikprövningsnämnden, 2007). En granskning av 

artiklarnas etiska överväganden och huruvida de godkänts av etisk kommitté gjordes. 

Författarna har varit måna om att redovisa studiernas resultat utan att något tagits bort, lagts 

till eller ändrats. Författarna har använt sig av en forskningssäker metod eftersom 

datamaterialet måste analyseras på rätt sätt för att inte missförstås och därmed förvrängas. 

Författarna har heller inte plagierat någon annans text. 

5 RESULTAT 

I examensarbetets resultatredovisning har framgångsfaktorer och hinder för kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient identifierats. 

Detta har identifierats som teman. Dessa teman har delats in i subteman och står som grund 

för redovisat resultat nedan. Subteman till underlättar förmedling av kunskap till patienten 

är relation till patienten, att motivera patienten, att undervisa patienten samt gemensam 

planering. Subteman till hindrar förmedling av kunskap till patienten identifierades som 
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bristande kommunikation och tidsbrist. Teman och subteman utgår från identifierade 

nyckelfynd, exempel på dessa finns i Bilaga 3. I nedanstående tabell redovisas teman och 

subteman. 

Figur 1 Teman och subteman 

Tema Subtema 

Att finna en dialog 

Att skapa en relation 

Att motivera  

Att delge kunskap 

Att göra tillsammans 

Att inte möta behov 
Att inte inkludera patienten 

Att inte ha förutsättningar 
 

5.1 Att finna en dialog 

Att finna en dialog mellan sjuksköterska och patient har visat sig vara viktigt för patientens 

egenvård eftersom det sjuksköterskan säger till patienten är centralt för att patienten ska 

kunna utföra egenvård. Att skapa en relation till patienten är viktigt för patientens trygghet 

och motivation. För att patienten ska blir motiverad till egenvård måste sjuksköterskan även 

motivera patienten. Att patienten är motiverad är dock inte tillräckligt utan patienten måste 

även ha kunskap om hur egenvård ska utföras. Därför behöver sjuksköterskan delge kunskap 

till patienten. För att sedan underlätta patientens egenvård är det lämpligt att sjuksköterskan 

och patienten gör en egenvårdsplan tillsammans, vilket benämns som att göra tillsammans. 

5.1.1 Att skapa en relation 

I början av ett samtal är det viktigt att skapa en positiv atmosfär som utgår från patienten 

som en individ. För att göra detta måste sjuksköterskan förstå patientens hälsoproblem. 

Förklaringen av information blir bättre om sjuksköterskan känner till patientens historia och 

personlighet kombinerat med sjuksköterskans kunskap om sjukdomen (Stenner, Courtney & 

Carey., 2011; Gambling & Long, 2010). Att ha en dialog som gör att sjuksköterskan får reda 

på patientens livsstil och kunskapsnivå om sin sjukdom är viktigt. En sådan dialog kräver att 

sjuksköterskan ser till att lyssna aktivt på patienten och hela tiden skriva ner det patienten 

säger, för att patienten inte ska tvingas upprepa något (Gambling & Long, 2010). När 

patienten förstår sin sjukdom och har en god relation till sin sjuksköterska, är det lättare att 

individualisera egenvården och därmed ge patienten råd anpassade till patienten. 

Sjuksköterskan tar reda på om patienten har fler sjukdomar för att optimera och lättare 

individualisera egenvården. Det leder till att egenvården blir anpassad efter patientens liv 

och patienten blir mer motiverad att ta hand om sig själv. Sjuksköterskor bör inte ha bråttom 

och kunna tillhandahålla mer tid för patienten vid behov, eftersom en miljö utan stress gör 

att patienten får ett ökat välbefinnande (Stenner et al., 2011; Gambling & Long, 2010). 
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Relationen mellan sjuksköterska och patient blir respektfull när sjuksköterskan och 

patienten uppskattar varandras kunskap och sjuksköterskan lyssnar på patienten. 

Sjuksköterskan ska vara artig mot patienten men vissa patienter uppskattar även om 

sjuksköterskan skämtar med dem (Gambling & Long, 2010; Shen, Edwards, Courney, 

McDowell & Wei, 2013). Patienter blir mer villiga till egenvård om de känner vänskap med 

sjuksköterskan. Patienterna vill då inte göra sjuksköterskan beskviken (Shen et al., 2013). 

Kontinuitet i mötena med sjuksköterskan och att få träffa samma sjuksköterska varje gång 

gör att patienter kan känna en trygghet i vårdrelationen, som blir mer personlig. 

Kontinuiteten får patienten att känna att sjuksköterskan bryr sig om patienten. Patienten 

känner även en större trygghet på kliniker när de har förtroende för sin sjuksköterska och att 

det får patienten att våga ställa frågor och vara ärlig om sin livsstil. Detta påverkar hur 

patienter behandlar sin sjukdom på ett positivt sätt eftersom deras oro över att själva behöva 

hitta lösningar på problem förminskas (Stenner et al., 2011). Att patienten vågar vara öppen 

leder också till att sjuksköterskan förstår patienten bättre och sjuksköterskan visar ett 

intresse för vad patienten säger (Stenner et al. , 2011; Verbrugge, Boer & Georges, 

2013).Patienterna och sjuksköterskan finner en respekt för varandra när de får en bra 

relation och vet att båda har kunskap som krävs för att egenvården ska utvecklas (Boström, 

Isaksson, Lundman, Granheim & Hörnsten, 2014). Sjuksköterskan reflekterar med patienten 

om egenvården vilket brukar öka patientens trygghet. Kontinuiteten leder även till att 

information inte upprepas (Stenner et al., 2011). 

Sjuksköterskan kan kommunicera med patienten ur olika perspektiv, för att underlätta 

skapandet av den vårdande relationen, till exempel genom att kalla sjukdomen för "det". En 

sak som förbättrar relationen är att sjuksköterskan samtalar i "jag"-form, som ‘‘It depends a 

lot on [...] how motivated I feel, right?’’ (Boström et al, 2014, s. 189). Det kan leda till att 

sjuksköterskan upplevs närmare patienten (Boström et al., 2014). En viktig sak för att få 

patienten att känna sig trygg är enligt MacDonald et al. (2013) att använda kroppskontakt 

och att möta patientens blick vilket gör att patienten vågar öppna sig. 

I gruppsamtal med flera patienter fokuserar sjuksköterskan på en patient i taget och frågar 

hur patienten sköter sin egenvård. Det gör att varje patient känner sig sedd, men kan också 

leda till att de övriga patienterna känner sig utanför under tiden (Boström et al., 2014). 

5.1.2 Att motivera 

Patienten måste själv vara engagerad och intresserad av att utföra egenvård för att ha 

förmågan att göra det (Carolan, 2013). Sjuksköterskan motiverar patienten genom att visa 

intresse för patientens hälsa och uppmuntrar denne att ta tillvara på sin möjlighet till 

egenvård (Stenner et al., 2011; Boström et al., 2014). Patienten motiveras att delta i de beslut 

som fattas under rådgivningen. Sjuksköterskorna anser att deras viktigaste uppgift är att 

stödja och hjälpa patienten att bli mer självstyrande i sin sjukdom och klara sin egenvård 

(MacDonald et al., 2013). Sjuksköterskan låter patienten berätta hur hen ser på sin sjukdom. 

På så sätt uppmuntras patienten att förbättra sin hälsa och det går att hitta 

egenvårdslösningar som både patienten och sjuksköterskan uppskattar (Boström et al., 

2014). Enligt Gambling & Long (2010) anser sjuksköterskor att de ska vara positiva och 
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sympatiska i samtalet med patienten för att kunna hjälpa patienten till den egenvård de 

önskar. 

Verbrugge et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor som arbetar med patienter som drabbats 

av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) använder sig av praktisk vägledning, det vill säga 

att uppmuntra patienterna att utföra så mycket som möjligt själva. Att uppmuntra patienten 

att inte isolera sig hemma är en viktig del av egenvården, som att gå och utföra ärenden som 

inte kan utföras i hemmet. Att öka patientens självförtroende genom uppmuntran är viktigt 

för att lära patienterna att känna igen symtom av sin sjukdom, och se till att patienterna vet 

vad de ska göra om de får vissa symtom. Patienter med KOL som röker uppmuntras att sluta 

röka som en del av egenvård. Detta görs genom att sjuksköterskan förklarar vad som kan 

hända om patienten inte slutar röka. 

"If you carry on smoking like that, your lungs will get progressively worse […] and 
then you can confront the patient with the fact that this will also make it more 
difficult to do fun things with the grandchildren in the future" (Verbrugge et al., 
2013, p. 2793). 

 

Motiverande samtal används för att skapa medvetenhet om sjukdomen hos patienten. Enligt 

Verbrugge et al. (2013) är syftet med motiverande samtal är att hjälpa patienten att ändra sin 

livsstil och sitt beteendemönster. Patienten blir uppmuntrad av sjuksköterskan att ta ansvar 

för sina beslut. Frågor som bygger på hur och varför det har blivit som det har blivit ska 

ställas. Sjuksköterskan kan även ställa frågor om hur sjukdom och behandling ska hanteras i 

fortsättningen för att skapa medvetenhet om sjukdomen hos patienten. Motiverande samtal 

är en svår teknik som kräver kurser men att sjuksköterskan lär sig motiverande samtal 

innebär inte alltid att hen använder sig av det. Om patienterna inte blir motiverade förklarar 

sjuksköterskan sjukdomsbilden för att försöka nå fram till patienterna och motivera till en 

förändrad livsstil. 
 

Carolan (2013) menar att sjuksköterskan tycker det är lättare att motivera och engagera 

patienterna en och en än i grupp, då det är lättare att be varje patient var för sig att göra en 

uppföljning. Patienten kan till exempel uppmuntras att experimentera med de kostråd de fått 

för att hitta sina egna matkombinationer som passar deras vardag och sociala liv. Detta för 

att öka deras möjlighet till en normal vardag och att kunna trivas med sitt liv trots att 

egenvård är nödvändig. Sjuksköterskan måste uppmärksamma och bekräfta när patienten 

gör något som är positivt för egenvården. 

5.1.3 Att delge kunskap 

För att kunna utföra egenvård behöver patienten kunskap om sin sjukdom och vad som krävs 

för att behandla den. En stor del av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

handlar om information om den aktuella sjukdomen samt behandling av den (Slatore et al., 

2012). Verbrugge et al. (2013) anger att sjuksköterskan hjälper patienten förstå sin 

egenvårdsbehandling genom att förklara hur egenvården ska utföras, men även varför. 

Gambling och Long (2010) beskriver att rådgivning främst är ämnad att öka patientens 

kunskap och kompetens. Patienten får därför mycket information. När patientens kunskap 

har ökat kan sjuksköterskan och patienten mötas på samma nivå, vilket förenklar 

kommunikationen dem emellan och det blir lättare för sjuksköterskan att ge mer detaljerade 

råd. Det finns fyra faser i utbildningssamtalet med patienten. Den första är att skapa en bild 
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över patientens syn på sin sjukdom. Den andra fasen innebär att skapa en bild över 

patientens psykosociala liv. I den tredje fasen når sjuksköterskan och patienten en 

överenskommelse om behandling som stämmer överens med patientens vilja. 

Överenskommelsen är viktig för patientens engagemang att själv vara aktiv i vården. I den 

fjärde fasen överlämnas makten till patienten, vilket gör att patienten får vara delaktig i 

besluten i den mån patienten önskar (Gambling & Long, 2010). Enligt Stenner et al. (2011) är 

det viktigt att sjuksköterskan ser till att det finns tillräckligt med tid för att ge en detaljerad 

förklaring samt att få tid att diskutera med patienten. Patienten bör få tid att ställa frågor när 

denne inte förstår sitt tillstånd för att lära sig att behandla det. Det är dock inte längden på 

mötet som är det viktigaste, utan att sjuksköterskan är tydlig i kommunikationen med 

patienten. 

Enligt Kiuru Poskiparta, Kettunen, Saltevo och Liimatainen (2004) men även Gask, Ludman 

och Schaefer (2006) finns det olika sätt att undervisa patienten om egenvård. Kiuru et al. 

(2004) beskriver fyra olika sätt att delge kunskap. Ett av dessa sätt kallas den 

rekommenderande stilen och innebär att ge förslag till patienten att sköta egenvården på ett 

speciellt sätt, vilket kan få tvivlande patienter att prova egenvård. En nackdel med den 

rekommenderande stilen är att sjuksköterskan inte tar reda på patientens individuella behov, 

utan råden utgår endast från sjuksköterskans kunskap och erfarenhet om sjukdomen. Dessa 

rekommendationer kan vara svåra för patienten att tolka. Ett annat sätt att kommunicera än 

den rekommenderade stilen kallas för den tillåtande stilen. Råden som ges då hjälper 

patienten att ta egna beslut. Det leder till en större delaktighet för patienten och patienten 

känner en större kontroll över sitt liv. Sjuksköterskan ger patienten tillåtelse att utföra det 

som sjuksköterskan tycker är lämpligt. Sjuksköterskan kan också använda sig av ett 

stödjande tillvägagångssätt, den stödjande stilen. Då låter sjuksköterskan patienten uttrycka 

sin oro inför sjuksköterskan, vilket kan leda till att patienten själv kommer fram till vad hen 

behöver förändra. Detta gör att den stödjande stilen saknar återkoppling som en del i 

kommunikationen, vilket finns i de andra stilarna. Sjuksköterskan kan också ge råd till 

patienten genom den så kallade övertygande stilen, om patienten inte verkar ha som avsikt 

att följa rådet. Sjuksköterskan kan via den övertygande stilen tendera att ignorera patientens 

psykosociala hälsa, trots att denna kan vara förklaringen till att patienten inte vill prova rådet 

från början (Kiuru et al., 2004). För att patienten ska förstå konsekvenserna av att ha 

ohälsosamma levnadsvanor kan en strategi baserat på konfrontation användas. 

Konfrontation i detta sammanhang innebär att sjuksköterskan förklarar vad konsekvenserna 

kan bli av en ohälsosam livsstil och poängterar varför en förändring måste ske. 

Sjuksköterskan bjuder in patienten i kommunikation genom att diskutera med patienten, 

vilket ger patienten information samtidigt som patienten känner sig delaktig i samtalet 

(Verbrugge et al., 2013). Enligt Gask et al. (2006) är det bra att ge information genom att ha 

en öppen diskussion med patienten för att denne ska få förståelse om varför egenvård 

behövs. Dessa diskussioner handlar om behandling av diabetes kopplad till bland annat 

nutrition, alkoholintag, vikt och brist på rörelse. 

Boström et al. (2014) anger att sjuksköterskan kan fråga patienten hur egenvården kan 

utföras för att uppmuntra patienten att tänka själv. Därefter lyssnar sjuksköterskan på 

patientens förslag och följer upp det patienten säger. Sjuksköterskan bör även bekräfta att 

sjukdomen kan vara svår att leva med (Boström et al., 2014). Shen et al. (2013) formulerar 
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däremot att sjuksköterskan kan ge specifika egenvårdsråd som är anpassade efter patientens 

livsstil. Detta, då det anges öka chansen att patienten följer råden, eftersom de slipper tänka 

så mycket själva. Verbrugge et al. (2013) menar att sjuksköterskan ser till att patienter med 

KOL lär sig att hantera sin KOL genom att tydligt förklara hur sjukdomen fungerar i 

förhållande till rökning, inhalationsmediciner, diet och träning. Stenner et al. (2011) 

poängterar vikten av individualiserade råd. Diabetespatienter behöver råd anpassade till 

deras egen livsstil om de ska lära sig att anpassa sin insulinbehandling efter livsstil och 

arbetssituation, samt kunna balansera detta med fysisk träning och diet. När sjuksköterskan 

ger mycket information kan det vara en fördel att ge denna både muntligt och skriftligt. 

Enligt MacDonald et al. (2013) kan sjuksköterskan använda hjälpmedel, såsom ett protokoll 

eller checklista under kommunikationen med patienten. Detta för att samtalet ska bli mer 

strukturerat. Verbrugge et al. (2013) påvisar att ett annat hjälpmedel som kan användas är 

webbkamera, dock är sjuksköterskorna oeniga huruvida sådana hjälpmedel hjälper eller 

stjälper möjligheten till egenvård. 

När sjuksköterskan ska ge patienten råd måste sjuksköterskan bjuda in patienten i 

gemenskap och inte bara rada upp fakta (Gambling och Long 2010). Enligt Carolan (2013) 

ska språket som sjuksköterskan använder i kommunikationen anpassas efter patientens 

kunskapsnivå. Helst ska förklaringen vara så enkel som om den gavs till ett barn. "… making 

that simple…really simple language; forget about our medical terminology … go as simple as 

you would explain to a child" (Carolan, 2013, p. 1379). Enkelheten i informationen är viktig, 

och att inte ge för mycket information att ta in (Boström et al., 2014). När sjuksköterskan ska 

undervisa patienten är språket viktigt. Det är inte säkert att patienten förstår svåra ord eller 

har tillräcklig kunskap för att förstå medicinska termer. Under dessa tillfällen använder 

sjuksköterskan olika strategier för sin undervisning, exempelvis kan sjuksköterskan prata om 

olika saker under olika samtal och att hitta nya sätt att motivera och ge råd. Då får patienten 

större möjlighet att förändra sitt beteende (Gambling & Long, 2010). 

5.1.4 Att göra tillsammans 

Egenvården fungerar bättre vid tvåvägskommunikation där patient och sjuksköterska 

samarbetar med varandra och gemensamt finner lösningar på uppstådda problem. Ett sätt 

att göra detta är att sjuksköterskan erbjuder ett behandlingsförslag och sedan öppnar för 

diskussion med patienten kring detta. Innan sjuksköterskan ger råd till patienten måste dock 

hälsomål diskuteras, så att sjuksköterskan och patienten strävar mot samma mål (Stenner et 

al., 2011). Sjuksköterskan reflekterar med patienten om vad som kan ske om egenvård inte 

utövas. De reflekterar även om att patientens livsstil kan behöva förändras. Det är lämpligt 

att sjuksköterskan diskuterar patientens kapacitet och att patienten och sjuksköterskan 

tillsammans kommer fram till lösningar om hur egenvården ska skötas (Boström et al., 

2014). Egenvården ska anpassas till patientens symtom. Patienten ska vara en del av 

utbildningen om egenvården och själv tänka på attityd och beslut (Österlund Efraimsson, 

Klang, Larsson, Ehrenberg & Fossum, 2009). Sjuksköterskan kan uppmuntra patienten att 

själv sätta sina mål med egenvården. Om patienten sätter ett orealistiskt mål får 

sjuksköterskan övertyga patienten om en rimlig målsättning (Kiuru et al., 2004). Gambling 

och Long (2010) och Slatore et al. (2012) menar däremot att om sjuksköterskan har en 
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speciell önskan om vilken behandling patienten skall få, kan patienten få prova denna för att 

sedan diskutera utgången och utefter det arbeta fram en egenvårdsplan, vilket gör 

samarbetet lättare mellan sjuksköterskan och patienten och gör det lättare att nå patientens 

begär. 

En strategi för att lägga upp en egenvårdsplan är att patienten får beskriva en vanlig dag för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan bryter sedan ned dagen tillsammans med patienten och 

identifierar var förändringar krävs (Gambling & Long, 2010). Shen et al. (2013) menar att 

patienter behöver vägledning i hur de ska planera sin vardag. En patient med diabetes som 

deltog i deras studie ville äta hälsosammare men visste inte hur hen skulle gå tillväga. När 

hen fick exempel på recept från sjuksköterskan gick det mycket lättare. Enligt Verbrugge et 

al. (2013) kan sjuksköterskor hjälpa patienter med KOL att vara mindre belastade med sin 

sjukdom genom att planera hur de kan fortsätta göra vardagliga saker på nya sätt. Ett förslag 

kan vara att sitta ner under dusch eller matlagning för att minska belastningen på kroppen. 

Enligt Österlund Efraimsson et al. (2009) är en bra avslutning på ett möte mellan 

sjuksköterska och patient att planera hur patienten ska sköta sin egenvård. Möten avslutas 

ofta med en tydlig planering av vad patienten behöver göra för att uppnå hälsa. Möten kan 

också avslutas genom överenskommelse mellan sjuksköterska och patient, att patienten ska 

utföra egenvård genom att sluta röka. 

Boström et al. (2014) rapporterar att patienten själv får identifiera sina individuella styrkor. 

Patienten blir mer engagerad i sin egenvård om patienten själv är med och planerar den. Det 

är viktigt att inte ha en envägskommunikation, utan att patienten också är delaktig. 

Gambling och Long (2010) menar att patientens delaktighet i kommunikationen kommer 

fram genom att sjuksköterskan låter patienten själv få säga vad hen vill uppnå med 

egenvården, samt ställa frågor när hen inte förstår. Individualiserad vård är av största vikt 

och utgår från patientens kunskap om sin sjukdom samt sin attityd till sjukdomen. Även 

Slatore et al. (2012) poängterar vikten av att patienten, eller någon från patientens familj, får 

vara med att ta ansvar och ha makt över planeringen av vården för att denna ska fungera så 

bra som möjligt. Vårdplanen ska vara en överenskommelse mellan patient och sjuksköterska 

och detta måste sjuksköterskan tänka på i kommunikationen. 

5.2 Att inte möta behov 

Sjuksköterskan möter inte alltid patientens behov, vilket kan leda till försämrad möjlighet till 

egenvård. Att patientens behov blir åsidosatta kan bero på att sjuksköterskan inte ser 

patienten och dennes behov vilket kan leda till ett dåligt bemötande. Det kan också bero på 

att sjuksköterskan inte har förutsättningar att möta patientens behov, till exempel att 

sjuksköterskan saknar tid för patienten. 

5.2.1 Att inte inkludera patienten 

En del patienter är inte nöjda med sjuksköterskans kommunikation om egenvård. Detta kan 

till exempel bero på brist på ögonkontakt från sjuksköterskan eller att sjuksköterskan visar 
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brist på tålamod och blir irriterad när patienten tar tid på sig att svara på frågor (Shen et al., 

2013). Sjuksköterskor beter sig undvikande mot patienter som ställer obekväma frågor. Det 

kan leda till att patienter får känslan av att de inte får ställa några frågor (MacDonald et al., 

2013). Sjuksköterskan öppnar inte heller alltid för om patienten vill prata om något mer än 

det sjuksköterskan frågar om, utan uttrycker det som är viktigt enligt sjuksköterskan och 

sedan avslutas mötet (Shen et al., 2013). Patienten tillåts inte alltid att själv ta beslut om 

egenvården (Verbrugge et al., 2013). Enligt Boström et al. (2014) händer det att 

sjuksköterskor objektifierar patienter eller deras sjukdom. Sjuksköterskor kan då själva 

identifiera problem och föreslå hur de kan lösas utan att låta patienten uttrycka sin åsikt. 

MacDonald et al. (2013) beskriver att en checklista kan användas för att genomgå vad som är 

viktigt att meddela patienten. Risken med checklista är dock att sjuksköterskan fokuserar 

mer på att följa checklistan än på patienten. Det kan leda till att sjuksköterskan missar 

funderingar som patienten uttrycker och att patienten inte får ingå i samtalet i den 

utsträckning som denne vill. 

Enligt Carolan (2013) och Gask et al. (2006) har sjuksköterskor olika syn på vad som bör tas 

upp med patienten. En del sjuksköterskor utelämnar kostråd till patienten eller utelämnar att 

ge råd om alkoholproblem. Detta, då de anser att det är andra professioners uppgift. Gask et 

al. (2006) anger att det leder till att patienten tvingas ta ett större ansvar än sjuksköterskan. 

Slatore et al. (2012) påvisar att sjuksköterskan inte förklarar för patienten varför de ska 

genomgå en viss behandling eller inte, utan bara att den är nödvändig. Diskussionerna med 

patienterna grundar sig ofta i medicinska termer vilket patienten inte alltid förstår.  

Sjuksköterskan ser inte heller alltid till att patienten har förstått sin vårdplan. Kiuru et al. 

(2004) beskriver dock att sjuksköterskor ofta upprepar samma sak för många gånger istället 

för att lyssna på patienten. Om patienten uttrycker att hen redan följer rådet är det inte 

nödvändigt att sjuksköterskan upprepar det. Enligt Mulder, Belzen, Lokhorst och Woerkum 

(2015) kan undersökningar av patientens hälsa avbrytas om sjuksköterskan samtidigt läser 

på datorn om ämnet som diskuteras. Det kan leda till att samtalsämnet ändras och 

kommunikationen flyter på sämre. 

Sjuksköterskor som håller gruppsamtal om diabetes med flera patienter åt gången kan i vissa 

fall undvika känsliga ämnen. De kan också ställa frågor riktade till en patient i taget om bland 

annat patientens matvanor utan att informera patienten om att dessa frågor kunde komma 

eller kontrollera med patienten om denne var intresserad av att svara på den sortens frågor. 

Det kan leda till att det inte fokuseras så mycket som det borde på egenvård (Boström et al., 

2014). 

5.2.2 Att inte ha förutsättningar 

Österlund Efraimsson et al. (2009) menar att sjuksköterskor kan brista i kommunikationen 

med patienter som drabbats av KOL under en spirometri då tiden på hela besöket fördelas på 

ett sätt som inte rekommenderas. För lite tid läggs ner på utbildningsfasen i mötet, det vill 

säga den delen av mötet då patienten får utbildning om symtom och egenvård genom 

rökstopp. I slutet av ett möte är det vanligt att planera ett uppföljningsmöte. Dock slutar 
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mötet i dessa fall inte på lämpligt sätt, det vill säga att sammanfatta vad mötet har handlat 

om, och överenskommelse om vad patienten förväntas åtgärda till nästa möte. 

Vissa sjuksköterskor har erfarenhet av att information måste upprepas på grund av bristande 

uppmärksamhet hos patienten. Patienten kan sitta på ett helt möte utan att ta in något och 

sjuksköterskan tvingas börja om från början (Carolan, 2013). Ibland känner sjuksköterskor 

att de inte har möjlighet att ge all information till patienten trots att de vill göra detta. Olika 

patienter har olika behov när det gäller både mängden information och i vilket tempo den ges 

och sjuksköterskan tycker att det är svårt att bedöma patientens individuella behov. 

Sjuksköterskan kan få känslan av att de bara får en chans till kommunikation med vissa 

patienter och därför ger de all information på en gång trots att det kan bli för mycket 

(MacDonald et al., 2013). "I think the problem is we probably say too much… but then when 

you get someone like [name ] you know you’re probably only going to have one chance" 

(MacDonald et al., 2013, p. 5). 

Enligt Carolan (2013) har sjuksköterskor ofta en känsla av att de är för få och behöver bli fler. 

Tidsbrist leder till att sjuksköterskan får för lite tid med patienten, vilket gör det svårt för 

patienten att ta in information eftersom sjuksköterskan saknar tid att lära ut. Peytremann-

Bridevaux, Lauvergeon, Mettler och Burnand (2012) beskriver att sjuksköterskor uttrycker en 

vilja att kommunicera men det händer att patienter känner att de inte får den information de 

önskar utan tvingas söka reda på information själva istället för att få den av sjuksköterskan. 

Att patienten inte får träffa sjuksköterskan kan också leda till att patienten inte har någon 

som motiverar att vara disciplinerad när egenvården känns svår att hålla. 

6 DISKUSSION  

Diskussionen inleds med en resultatdiskussion. Därefter kommer en diskussion om metoden 

som använts i detta examensarbete. Diskussionen avslutas med en forskningsetisk 

diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat i förhållande till vårdteoretiskt 

perspektiv, begrepp och tidigare forskning i bakgrunden. Resultatdiskussionen inleds med en 

sammanfattning av resultatet. 

Resultatet visar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är nödvändig för att 

patienten ska kunna ta till sig kunskap om egenvård. Relationen skapar också en trygghet för 

patienten, när patienten träffar samma sjuksköterska vid varje tillfälle. Sjuksköterskan 

motiverar patienten till egenvård och de samarbetar med varandra när egenvården ska 

planeras. Sjuksköterskan hjälper patienten genom att se till att undervisa på ett sätt som gör 
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det enkelt för patienten att ta in information. Hinder för att patienten ska ta till sig kunskap 

om egenvård är att sjuksköterskan undviker frågor eller inte lägger märke till patientens 

individuella behov. Ett annat hinder är att sjuksköterskorna är för få och inte hinner med alla 

patienter i den utsträckning de vill. 

6.1.1 Framgångsfaktorer 

I resultatet framkommer vikten av att ha gemenskap i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Enligt Wiklund (2003) är en vårdande relation en 

förutsättning för att kommunikationen ska fungera. I den vårdande relationen får patienten 

uttrycka sin åsikt vilket ökar möjligheten för sjuksköterskan att förstå patienten så att 

undervisningen utgår ifrån denne, vilket det framgår i resultatet att sjuksköterskan gör. Detta 

tas också upp i Patientlagen (2014), i vilken patientens delaktighet i vården betonas. I 

resultatet framkommer patientens delaktighet genom att patienten kommunicerar med 

sjuksköterskan och att de samarbetar med varandra för att komma fram till hur egenvården 

ska skötas. Utan samarbete kan det hända att sjuksköterskan och patienten har olika mål 

med vårdandet. Det händer dock att patienter bara vill ha råd att följa och slippa tänka själva 

(Shen et al., 2013). Då ger patienten makt till sjuksköterskan som använder den för att främja 

patientens bästa på det sätt som Rundqvist (2012) beskriver. Sjuksköterskan måste vara 

uppmärksam på hur varje patient vill ha det eftersom resultatet visar att olika patienter vill 

ha det på olika sätt. 

När en egenvårdsplan utformas ska den vara en överenskommelse mellan sjuksköterska och 

patient. Patienten ska ha makt över vården för att den ska fungera så bra som möjligt. 

Wiklund (2003) menar däremot att det är sjuksköterskan som har makten men att makten 

inte behöver vara negativ. Om sjuksköterskan överför sin kunskap till patienten, får 

patienten en större makt och möjlighet att vårda sig själv. 

Enligt Carolan (2013) måste sjuksköterskan använda ett enkelt språk för att patienten ska 

förstå. Gambling och Long (2010) menar att patienten kanske inte förstår informationen om 

sjuksköterskan använder medicinska termer och att dessa därför bör undvikas i utbildningen 

av patienten. Carolan (2013) anger att förklaringen ska vara så enkel som om den gavs till ett 

barn. Då kan det kanske finnas en risk att patienten upplever att sjuksköterskan tror att 

patienten är dum. Det kan hindra att relationen mellan sjuksköterskan och patienten blir 

trygg vilket också visat sig viktigt för kommunikationen. 

Motiverande samtal är ett sätt att kommunicera med patienter och resultatet visar att det 

förekommer att sjuksköterskan gör det också (Verbrugge et al., 2013). Motiverande samtal 

går ut på att sjuksköterskan hjälper patienten att själv komma på vad som behöver göras för 

att uppnå egenvård. Det gör sjuksköterskan genom att ställa frågor. Då får patienterna 

möjlighet att tänka själva på det sätt Orem (2001) beskriver. Motiverande samtal är ett sätt 

att få patienter att tänka mer självständigt och om sjuksköterskan använder sig av 

motiverande samtal pratar patienterna mer (Noordman et al., 2014). Resultatet visar att 

sjuksköterskan använder sig av motiverande samtal som inlärningsstrategi när 

livsstilsförändringar är nödvändiga. Patienten blir mer motiverad att ta ansvar för sina beslut 

om sjuksköterskan använder motiverande samtal (Verbrugge et al., 2013). Rubak et al. 
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(2009) menar att patienter som träffar sjuksköterskor som är utbildade i motiverande samtal 

blir mer motiverade att förändra sin livsstil vilket borde betyda att sjuksköterskan haft en 

inverkan på dem. Enligt Lindhe Söderlund et al. (2008) måste sjuksköterskan efter att ha 

blivit utbildade i motiverande samtal använda den med jämna mellanrum för att inte tappa 

tekniken. Resultatet visar dock att trots att sjuksköterskan har gått kurser i motiverande 

samtal är det inte säkert att sjuksköterskan använder denna teknik (Verbrugge et al., 2013). 

Resultatet kommer också fram till att många sjuksköterskor låter patienten tänka själv och 

komma fram till egna lösningar, trots att sjuksköterskorna inte är utbildade i motiverande 

samtal (Boström et al., 2014). Patienten motiveras alltså att tänka själv även om 

sjuksköterskan inte är utbildad i motiverande samtal. Detta kan betyda att utbildning i 

motiverande samtal inte är det viktigaste för att patienten ska motiveras av sjuksköterskan 

att tänka själv. 

Orem (2001) anger att människan är kapabel att främja sin egen hälsa och tänka efter själv 

vad som krävs för att främja hälsa. Sjuksköterskan använder sig av den egenskapen hos 

patienten genom att patienten själv får försöka komma fram till egenvårdslösningar på sina 

problem. I resultatet kommer det fram att sjuksköterskan gör det genom att låta patienten 

uttrycka sin syn på sjukdomen och de kan komma fram till egenvårdslösningar tillsammans 

(Boström et al., 2014). Enligt MacDonald et al. (2013) tycker sjuksköterskan själv att dennes 

viktigaste arbetsuppgift är att stötta patienten att utföra egenvård, vilket stämmer överens 

med vad Orem (2001) anser. 

Kiuru et al. (2004) menar att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att sätta upp egna mål 

men att patienten kan ha en orealistisk målsättning och att sjuksköterskan då ska övertyga 

patienten om en mer rimlig målsättning. Då finns det dock en risk att sjuksköterskan endast 

utgår från sina kunskaper om sjukdomen och inte från patienten som en unik individ. Det 

kan vara svårt för sjuksköterskan att veta vad som är realistiskt för patienten eftersom alla 

patienter är olika. Detta kan leda till att sjuksköterskan ger patienten ett lägre mål än vad 

patienten hade kunnat klara av. Patienter är ofta kapabla till mer än vad sjuksköterskan tror. 

Orem (2001) använder just begreppet "kapabel" om människan. Detta begrepp är viktigt att 

komma ihåg som sjuksköterska för att inte underskatta sina patienter. 

Att patienten är delaktig i planeringen av egenvård men att sjuksköterskan hjälper till 

framkommer i resultatet (Boström et al., 2014). Enligt Orems (2001) teori ska patienten i 

första hand själv komma fram till vad som behöver göras för att uppnå egenvårdsbalans. I 

motsats till Orems (2001) teori så menar Shen et al. (2013) att patienter inte vill behöva 

avgöra själva vad de bör förändra för att ta hand om sig själva. Patienter kan tänka sig att 

förändra sin livsstil men vill gärna ta emot konkreta råd från sjuksköterskan för att slippa 

avgöra själva vad som bör förändras. 

Sjuksköterskan och patienten kan enligt resultatet samarbeta för att komma fram till en 

egenvårdsplan tillsammans för att kunna ändra patientens livsstil (Stenner et al., 2011). 

Sjuksköterskan förmedlar kunskap till patienten och motiverar patienten att ta ansvar för 

sina beslut. Enligt Bos-Touwen et al. (2015) anser sjuksköterskan att det är deras ansvar att 

göra detta. Orem et al. (2003) menar att undervisning ska bygga på kommunikation, vilket 

Slatore et al. (2012) menar att den gör och den fungerar om patienten får lära sig mer om sin 
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sjukdom och hur den ska behandlas. Undervisning är en viktig del i kommunikationen om 

egenvård eftersom patienten behöver kunskap för att kunna vårda sig själv. Även Orem 

(2001) beskriver att patienter behöver kunskap för att kunna utföra egenvård. 

Enligt Boger et al. (2015) tycker alla patienter inte att egenvård inte behöver någon term utan 

är en del av vardagen och därmed något som är självklart. Resultatet kommer dock fram till 

att sjuksköterskan måste motivera patienten om denne ska kunna utföra egenvård. Om något 

är en del av vardagen borde det inte behövas så stor motivation. Orem (2001) lyfter fram att 

människan är kapabel till egenvård men då går det att diskutera varför patienten har ett stort 

behov att bli motiverad om människan redan är kapabel till detta. 

6.1.2 Hinder 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en viktig del i kommunikationen enligt 

resultatet. Sjögren (2012) menar att alla patienter inte uttrycker vilja till kommunikation 

men att sjuksköterskan ansvarar för att skapa en gemenskap med patienten ändå. Resultatet 

visar dock att sjuksköterskor inte alltid skapar denna förutsättning för gemenskap. Vissa 

sjuksköterskor beter sig undvikande mot patienterna och patienterna blir stressade och 

känner att sjuksköterskan inte bryr sig om dem (Shen et al., 2013). Om patienten däremot 

känner sin sjuksköterska och känner att sjuksköterskan bryr sig om patienten, skapar det en 

trygghet hos patienten (Stenner et al., 2011). Författarna har under VFU noterat att det i 

dagens sjukvård ofta saknas tid för sjuksköterskan att skapa en gemenskap med patienten, 

vilket kan göra att denna gemenskap uteblir trots att den är viktig. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna strävar mot att vara tydliga med hur och varför 

patienterna ska vårda sig själva (Verbrugge et al., 2013). MacDonald et al. (2013) uttrycker 

att patienterna ofta ställer frågor men att sjuksköterskor kan undvika att svara på dessa, om 

de upplever dem obehagliga. Det kan göra att patienter undviker att ställa frågor 

fortsättningsvis. Detta kan vara anledningen till att patienterna sällan ställer frågor om 

egenvården. Orem (2001) poängterar att sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift är att 

hjälpa patienten till egenvård. Om sjuksköterskan inte låter patienten fråga det denne undrar 

över, blir kunskapen och möjligheten till egenvård mindre. Även Shen et al. (2013) anger att 

sjuksköterskan ibland ignorerar vad patienten vill prata om. 

Vissa patienter upplever att de inte får information av sjuksköterskorna utan behöver söka 

reda på information själva (Peytremann-Bridevaux, 2012). Orem (2001) menar att patienten 

är kapabel till att ta reda på vad som behöver göras för att uppleva hälsa men att när det inte 

är möjligt är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten. Det är självklart ett problem 

om sjuksköterskan inte gör det. Bos-Touwen et al. (2015) formulerar att sjuksköterskan ser 

det som patientens ansvar att ta reda på vad som behövs göras. Det kan vara en förklaring till 

att patienten inte får önskad information. Om patienten tar reda på information själv finns 

risken att patienten förstår fel eller använder opålitliga källor. Boger et al. (2015) belyser att 

patienten tycker att det är svårt att veta var det går att hitta lämplig information. 

Enligt International Counsling of Nurses (ICN) ansvarar sjuksköterskan för att patienten får 

information som är anpassad till dennes vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Enligt 
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Boström et al. (2014) får patienten oftast det men vissa sjuksköterskor objektifierar 

patienterna vilket kan leda till motsatsen. Kiuru et al. (2004) uttrycker att när sjuksköterskan 

ger råd genom att rekommendera saker för patienten utgår råden endast från 

sjuksköterskans kunskap om sjukdomen. Det kan tolkas som att patientens behov blir 

åsidosatta, vilket inte går ihop med International Counsling of Nurses (ICN) (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). 

Wiklund (2003) skriver att sjuksköterskan skall utgå från patienten och lyssna på vad denne 

har att säga. Dock visar resultatet att vissa sjuksköterskor istället upprepar saker flera gånger 

trots att patienten redan har koll på det (Kiuru et al, 2004). En förklaring till detta kan vara 

att sjuksköterskan antar att patienten inte har en kunskap som hen faktiskt har. McCabe 

(2004) menar att sjuksköterskan gör antaganden istället för att ta reda på patientens behov. 

Sjuksköterskan bör dock ta reda på patientens kunskapsnivå för att inte ge onödig 

information. Orem (2001) menar att patienten måste få kunskap om egenvård men alla 

patienter har olika kunskaper från början beroende på sina sociala relationer. Det är från 

dessa förkunskaper som undervisningen måste utgå. Resultatet visar även att sjuksköterskan 

upprepar sig för att patienterna inte alltid lyssnar på vad sjuksköterskan har berättat 

(Carolan, 2013). 

Missförstånd kan leda till att patienten inte förstår sin sjukdom. Holmström och Rosenqvist 

(2005) presenterar ett antal missförstånd som är vanliga bland patienter med typ 2 diabetes. 

Vissa av dessa är allvarliga, till exempel att de inte tror att diabetes typ 2 är riktig diabetes. 

Det kan få följder som att patienten inte tror att egenvård är så viktigt. Gambling och Long 

(2010) uttrycker att patienten får mycket information om sjukdomen men det framgår inte 

exakt vilken information de får och inte. En fundering är därför om patienten är medveten 

om möjliga komplikationer till sin sjukdom som kan vara bra att känna till och ge ytterligare 

motivation att utföra egenvård. Patientens bristande kunskap kan bero på de hinder i 

kommunikationen som lyfts fram i resultatet. Resultatet lyfter även fram att vid god 

kommunikation får patienten veta hur egenvården ska utföras men även varför (Verbrugge et 

al, 2013). Då är risken för missförstånd som Holmström och Rosenqvist (2005) lyfter fram 

mindre. 

6.1.3 Användning av resultatet i omvårdnaden 

Det är vår förhoppning att detta arbete ska inspirera sjuksköterskor som utbildar patienter 

om egenvård. Examensarbetet tar upp både hur sjuksköterskan kan göra för att underlätta 

egenvård hos patienten samt vilka hinder som kan undvikas. Sannolikt kan motiverande 

samtal, likt Verbrugge et al. (2013) anger, vara ett kommunikationsverktyg för 

sjuksköterskan som bidrar till att patienten blir mer självständig. Examensarbetet ger 

exempel på hur motiverande samtal kan användas i praktiken men även hur olika 

kommunikationsformer fungerar. Förhoppningen är att sjuksköterskor kan dra nytta av 

resultatet vad gäller deras kommunikation med patienter om egenvård. Detta skulle kunna 

bidra till en ökad upplevelse av hälsa och oberoende hos patienten. 
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6.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie enligt Evans (2002). Författarna har gjort en 

deskriptiv litteraturstudie vilket innebär att företeelsen är beskriven utifrån vad litteraturen 

säger. 

Evans (2002) nämner inget om hur datainsamlingen går till. Därför har datainsamlingen 

gjorts enligt Östlundh (2012), eftersom hon beskriver en mer detaljerad metod om hur 

datainsamlingen går till på ett systematiskt sätt. En styrka med metoden är att innan 

sökningen påbörjas görs ett grundligt förarbete för att veta vad som eftersöks. Det är en 

styrka eftersom det ger ett strukturerat arbete.  Styrkor med Östlundhs (2012) metod är även 

att när sökningar dokumenteras under processens gång hålls sökningarna systematiska och 

samma sökningar görs inte flera gånger. Att dokumentera sökningarna gör det möjligt att 

göra om sökningen vid behov. 

En svaghet under datainsamlingen var att mindre relevanta sökord användes till en början. 

När det upptäcktes utformades tydligare inklusionskriterier för sökningarna. En annan 

svaghet under datainsamlingen kan vara att abstraktet endast lästes om titeln verkade 

intressant. Det kan göra att vissa relevanta artiklar kan ha missats. Även fast titeln var 

intressant så kunde abstrakt i vissa fall saknas. Om inte ett abstrakt finns kan man enligt 

Östlundh (2012) läsa hela dokumentet eller söka efter recensioner. Detta har dock inte gjorts. 

Sökningarna har främst gjorts i databasen CINAHL Plus. Sökningar gjordes även i 

databaserna Discovery och PubMed men de databaserna användes inte lika frekvent eftersom 

CINAHL Plus gav fler relevanta träffar. I början av datainsamlingen var tanken att 

examensarbetet endast skulle fokusera på patienter med diabetes. Därför finns ord som 

"diabetes" med i vissa sökningar. Detta är dock inte systematiskt sökt. Anledningen till att 

perspektivet sedan breddades var att det inte hittades tillräckligt med artiklar kopplade till 

diabetes. Många artiklar som var kopplade till egenvård vid diabetes handlade inte om 

kommunikation. Andra artiklar exkluderas då de inte levde upp till kraven i 

kvalitetsgranskningen. 

I examensarbetet har endast primärkällor använts som data för att säkerställa 

vetenskaplighet. Bland resultatet i sökningarna fanns intressanta litteraturstudier men dessa 

har exkluderats då examensarbetet endast ska bygga på primärkällor.  

Enligt Evans (2002) metod ska artiklarnas kvalitet granskas men han beskriver inte hur 

granskningen ska gå till. Istället har den kritiska granskningen utgått från Friberg (2012) som 

tydligt beskriver vilka kriterier en vetenskaplig artikel bör innehålla. 

Målet var att inkludera 15 till 20 artiklar i resultatet men efter datainsamlingen svarade 13 

ariklar på syftet. Artiklarna kommer från olika delar av världen. Det ger ett bredare 

perspektiv men det framgår inte om andra länders kultur har en annan syn på 

kommunikation och egenvård. 

En av de använda artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ ansats, och detta 

examensarbete grundar sig endast på kvalitativt material. Då den kvalitativa och den 

kvantitativa delen i denna artikel är tydligt uppdelad och det är lätt att utläsa vilken del som 

är kvalitativ och vilken som är kvantitativ, användes denna artikel men bara det kvalitativt 

bearbetade materialet. 
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Dataanalysmetoden är tydligt beskriven av Evans (2002) och underlättar därför förståelsen 

av hur en dataanalys går till. Styrkor med dataanalysen är att identifiering av nyckelfynd 

underlättar för att göra en objektiv beskrivning av fenomenet och inte lägga in egna 

tolkningar. Att nyckelfynden delas in i teman och subteman ökar förståelsen för vad 

litteraturen redovisar. 

Teman och subteman identifierades efter att ha läst nyckelfynden ett flertal gånger. 

Nyckelfynden som hittades i artiklarna skrevs av ordagrant för att undvika tolkning. Likheter 

och skillnader jämfördes mellan de olika nyckelfynden som plockades ut. Detta för att kunna 

hitta skillnader på det som underlättar och hindrar kommunikationen. Då nyckelfynden 

skiljdes åt och delades upp har det funnits risk för tolkning av betydelsen. För att undvika 

tolkning av nyckelfynden lästes artiklarna om för att säkerställa att så lite tolkning som 

möjligt förekom. Teman skapades efter uppdelningen av nyckelfynd för att skilja på 

framgångsfaktorer och hinder för kommunikation. 

Resultatet redovisar både sjuksköterske- och patientperspektiv. Detta för att resultatet ska 

redovisa både framgångsfaktorer och hinder för kommunikation om egenvård mellan 

sjuksköterska och patient. För att få reda på detta krävs det att det undersöks hur 

kommunikationen från sjuksköterskan ser ut, vilket bäst beskrivs ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. För att veta vad i kommunikationen som är framgångsfaktorer och 

vad som är hinder krävs det dock ett patientperspektiv. Även om det är sjuksköterskan som 

kommunicerar med patienten, är patienten huvudpersonen i vården. Det är därför svårt att 

veta om något är en framgångsfaktor eller ett hinder utifrån sjuksköterskans perspektiv och 

därför upplevde författarna att även ett patientperspektiv var nödvändigt. 

Polit och Beck (2012) belyser att ett vetenskapligt arbete ska präglas av giltighet (credibility), 

tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). Giltighet innebär att de 

data som presenteras ska gå att lita på. För att en studie ska ha trovärdighet ska den 

presenteras på ett sätt som stärker trovärdigheten i studien. I examensarbetet har arbetet 

med nyckelfynd hjälpt till att stärka trovärdigheten eftersom det gör att resultatet 

presenteras endast utifrån det nyckelfynden säger. Då blir risken mindre att texten tolkas av 

författarnas förförståelse och därmed får studien en ökad trovärdighet. Tillförlitlighet betyder 

att kunna lita på att resultatet skulle bli detsamma om studien gjordes igen (Polit & Beck, 

2012). Författarna har under sökprocessen dokumenterat samtliga sökningar och dessa finns 

presenterade i Bilaga 1. De utvalda artiklarna finns presenterade i Bilaga 2 och exempel på 

nyckelfynd presenteras i bilaga 3. Detta för att det ska gå att göra om samma studie. Eftersom 

noggrannhet har präglat hela arbetets gång och författarna har använt en trovärdig metod 

skulle resultat troligtvis bli detsamma om studien gjordes om. Enligt Polit och Beck (2012) 

betyder överförbarhet betyder att studien ska stämma in på fler än de som deltog i studien. 

Eftersom examensarbetet utgår från artiklar är det totala antalet deltagare i studien många, 

om alla deltagare i samtliga artiklar räknas med. Det gör att chansen är större att resultatet 

kan överföras på en större befolkning. 

En annan datainsamlingsmetod som skulle kunna ha använts är en empirisk studie. En sådan 

hade kunnat göras genom exempelvis intervjuer med sjuksköterskor och ge mer konkreta 

svar men tanken med detta arbete var att sammanställa forskning inom ett större geografiskt 
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område. Om en empirisk studie hade gjorts hade frågorna varit mer inriktade på att besvara 

syftet direkt. Detta hade dock enbart visat hur kommunikationen om egenvård sett ut i 

Västmanland och inte omfattat ett större geografiskt område. En annan metod som skulle 

kunna användas är en tolkande syntes. Dock användes inte denna på grund av att det skulle 

krävas mer erfarenhet av dataanalysarbete för att resultatet skulle bli evidensbaserat 

(Friberg, 2012). Författarna ansåg därför att dessa metoder inte var lämpliga och därför 

utfördes en beskrivande syntes. 

6.3 Forskningsetikdiskussion 

De artiklar som använts i examensarbetet har granskats för att kontrollera att de är 

vetenskapliga. Att plagiera någons text anses vara forskningsfusk, därför har författarna varit 

noga med att alltid referera till ursprungskällan. Texterna har skrivits om med egna ord för 

att förklara vad de berättade. Under arbetets gång har noggrannhet kring 

referenshanteringen enligt APA-stilen varit viktig. Detta för att det inte ska finnas några 

tvivel om vilken källa olika påståenden kommer ifrån. 

För att säkerställa att plagiat inte har skett lästes artiklarna noggrant flera gånger för att 

förstå dem. Det är viktigt att inte hitta på egen information eller förvränga någons text, och 

därför är det viktigt med förståelse innan texten skrivs om. Evans (2002) dataanalysmetod 

har varit en hjälp för att inte förvränga texten. Detta eftersom arbetet med nyckelfynd, teman 

och subteman har gett en större förståelse för vad texten berättar och det har på så sätt varit 

lättare att skriva med egna ord utan att texten har påverkats av författarnas förförståelse. 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet visar att för att patienten ska lära sig egenvård krävs att sjuksköterskan 

undervisar patienten om egenvård. Att patienten får en ökad kunskap är dock inte tillräckligt. 

Att motivera patienten och skapa en vårdande relation till patienten visade sig enligt 

resultatet vara viktigt. Egenvården sker på bästa sätt när sjuksköterskan och patienten 

samarbetar. Hinder i kommunikationen förekommer också och kan leda till att patienten inte 

förstår varför egenvård är viktigt. Då blir patienten inte motiverad vilket kan leda till 

utebliven egenvård. 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Examensarbetet uppmärksammar kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Både 

positiva och negativa saker i kommunikationen har framkommit. Hur vanligt det är att 

sjuksköterskan använder sig av de positiva respektive negativa kommunikationsteknikerna 
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finns det dock mindre forskning om. Därför är ett förslag till framtida forskning att göra en 

kvantitativ studie om vilket sätt som är vanligast att sjuksköterskan kommunicerar på. 

En annan sak som kan vara intressant för fortsatt forskning är hur patienten upplever 

egenvårdsundervisning. Forskning som idag presenteras handlar främst om hur 

sjuksköterskan kommunicerar. Vad patienten upplever och lär sig är till synes mindre 

beforskat. 
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BILAGA 1: SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval Antal 
valda 

Artikelnamn 

CINAHL Plus Patient* AND 
knowledge* AND 
nurs* AND self-
management* OR self-
car*  

416 träffar Abstract  
Peer- reviewed  
English language 
Publication date 10 
years  
2005-2015 

1 Strategies used by 
respiratory nurses 
to stimulate self-
management in 
patients with 
COPD. 
 

Discovery Patient nurse relations 
AND diabetes* AND 
understand* 

84 träffar 
 

Abstract  
Peer- reviewed  
Publication date 10 
years  
2005-2015 

1 Qualitative study of 
an intervention for 
depression among 
patients with 
diabetes: how can 
we optimize 
patient–
professional 
interaction? 

CINAHL Plus Self-management* 
AND communication* 
AND nurs* 

81 träffar Abstract  
Peer- reviewed  
English language 
Publication date 10 
years  
2005-2015 

1 Quality assessment 
of practice nurse 
communication 
with type 2 diabetes 
patients. 

Discovery nurse-patient AND 
communication AND 
diabetes AND  
 

28 träffar Peer- reviewed 
English language 
2010-2015 

1 Nurse-patient 
communication in 
primary care 
diabetes 
management: an 
exploratory study. 
 

CINAHL Plus  nurse-patient relation* 
AND 
consultation* AND 
care 

93 träffar Enlish language 
Peer rewied 
2010-2015 

1 Consultations 
between nurse 
prescribers and 
patients with 
diabetes in primary 
care: A qualitative 
study of patient 
views. 
 

CINAHL Plus Information* NOT 
literacy* AND 
communication* AND 
self-car* 

58 träffar Abstract 
Peer- reviewed 
Publication 
7 years 
2007-2014 

1 Communication 
and self-
management 
education at nurse-
led COPD clinics in 
primary health 
care. Patient 
Education & 
Counseling. 

CINAHL Plus Self-care AND 
communication AND 
diabetes mellitus type 
2 

56 träffar 2010-2015 
English language 
Peer reviewed 

4 Barriers and 
facilitators to 
diabetes self-
management: 
Perspectives of 
older community 
dwellers and health 
professionals  in 
china. 
 
Diabetes nurse 
educators’ 
experiences of 
providing care for 
women, with 
gestational diabetes 
mellitus, from 
disadvantaged 
backgrounds. 
 
The realisation of 
patient-centred 
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care during a 3-year 
proactive telephone 
counselling self-
care intervention 
for diabetes. 
 
Diabetes care: 
Opinions, needs 
and proposed 
solutions of Swiss 
patients and 
healthcare 
professionals: A 
qualitative study. 

CINAHL Plus Communication* AND 
patient-centered care* 
AND nurse* 

208 träffar Abstract aviliable 
English language 
Peer review 
Publication date 
2010-2015 

1 Communication by 
nurses in the 
intensive care unit: 
Qualitative analysis 
of domains of 
patient-centered 
care. 

PubMed advice giving AND 
type 2 diabetes 

24 träffar  2000-2015 
Peer-reviewed 

1 Advice-giving Styles 
by Finnish Nurses 
in Dietary 
Counseling 
Concerning Type 2 
Diabetes Care. 

CINAHL Plus  Interaction* AND self-
mamagement* AND 
nurse-patient relation* 

5 träffar 2010-2014 
English language 

1 Interaction between 
diabetes specialist 
nurses and patients 
during group 
sessions about self-
management in 
type 2 diabetes. 
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BILAGA 2: ARTIKELMATRIS 

Tidsskrift/årtal 
Författare/Titel 

Syfte Metod Resultat 

Artikel 1 
Journal of health 
communication (2004) 9, 
337–354 
 
Kiuru, P., Poskiparta, M., 
Kettunen, T., Salveto, J. & 
Liimatainen, L. 
 
Advice-giving styles by 
Finnish nurses in dietary 
counseling concerning type 
2 diabetes care 

Att beskriva hur 
finska 
sjuksköterskor ger 
kostråd till 
diabetespatienter. 

Möten mellan 
sjuksköterskor och 
patienter spelades in 
på band. Dessutom 
intervjuades samtliga 
deltagare. 18 patienter 
och fem 
sjuksköterskor deltog i 
studien.  

Fyra olika sätt att ge 
kostråd till patienterna 
identifierades. Dessa 
var att rekommendera, 
att övertyga, att stödja 
och att tillåta vilket 
innebar att patienten 
också fick uttrycka sin 
åsikt. 

Artikel 2 
Chronic illness (2006) 2, 
231-242 
 
Gask, L., Ludman, E., and 
Schaefer, J., 
 
Qualitative study of an 
intervention for depression 
among patients with 
diabetes: how can we 
optimize patient–
professional interaction? 

Att beskriva 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskor 
med 
depressionspeciali
tet och patienter 
med diabetes och 
depression. Syftet 
var även att 
beskriva de 
kvantitativa 
fynden inför 
framtida 
primärvårdsstudie
r. 

Metoden är både 
kvalitativ och 
kvantitativ. 30 samtal 
mellan sjuksköterska 
och patient. Tre 
sjuksköterskor och 25 
patienter deltog i 
studien. 

Sjuksköterskan har 
terapeutiska samtal 
med patienten. 
Sjuksköterskan ställer 
frågor och följdfrågor 
och låter patienten tala 
till punkt. När 
sjuksköterskan ska 
förklara någonting för 
patienten är 
sjuksköterskan 
pedagogisk och ser till 
att patienten förstår. 

Artikel 3 
Patient Education and 
counseling (2009)  77, 209-
217 
 
Österlund Efraimsson, E., 
Klang, B., Larsson, K., 
Ehrenberg, A. och Fossum, 
B. 
 
Communication and self-
managment education at 
nurse-led COPD Clinics in 
primary health care. 

Att undersöka hur 
kommunikationen 
mellan patient och 
sjuksköterska såg 
ut och om 
sjuksköterskan 
utbildade 
patienten i det 
första mötet 
mellan 
sjuksköterskor och 
patienter med 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL). 

30 samtal mellan 
sjuksköterskor och 
patienter spelades in. 
30 patienter och sju 
sjuksköterskor deltog i 
studien. Sedan 
analyserades hur 
sjuksköterskorna gett 
information om hur 
patienten kunde ta 
hand om sig själv. 

Kommunikationen 
handlade till stor del 
om den medicinska 
diagnosen. 
Information om hur 
patienten kan ta hand 
om sig själv som att 
sluta röka förekom 
också. 

Artikel 4 
Patient education and 
counseling (2010) 80, 219–
226 
 
Gambling, T.,  Long, A.F. 
 
The realisation of patient-
centred care during a 3-
year proactive telephone 
counselling self-care 
intervention for diabetes 

Att ta reda på hur 
telefonrådgivning 
kan hjälpa 
diabetespatienter 
att ta bättre hand 
om sig själva. 

Intervjuer med 30 
patienter och 
telefonrådgivare, samt 
övervakning av 
diabetessjukskötersko
r.  

Att ta reda på 
patientens kunskap i 
sin sjukdom och sedan 
anpassa informationen 
efter patientens 
kunskap kan leda till 
att patienten kan 
hantera egenvård på 
ett bättre sätt. 

Artikel  5 

International journal of 
nursing studies (2011) 48, 
37–46 
 
Stenner, K, L., Courtenay, 
M., Carey, N. 
 
Consultations between 
nurse prescribers and 
patients with diabetes in 
primary care: A qualitative 
study of patient views 
 

Att undersöka hur 
patienter tycker 
att sjuksköterskor 
kommunicerar 
med dem samt hur 
det kan påverka 
deras egenvård.  

Intervjuer med 41 
patienter.  

Sjuksköterskorna gav 
bra information tack 
vare sin 
specialistkunskap och 
hade ett bra 
bemötande som gjorde 
att patienterna kände 
sig sedda som 
personer. Det var 
lättare att förstå 
sjuksköterskor än 
läkare.  
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Artikel 6 

American journal of critical 

care nurses, (2012) Volume 
21,  No. 6, 410-418 
 
Slatore, C,G., Hansen, L., 
Ganzini, L., Press, N., 
Osborne, M, L., Chesnutt, 
M, S., & Mularski, R, A. 
 
Communication by nurses 
in the intensive care unit: 
Qualitative analysis of 
domains of patient-
centered care 

I en kvalitativ 
studie ta reda på 
hur sjuksköterskor 
kommunicerar 
teoretiskt i 
patientfokuserad 
vård. 
 
 

 

53 intervjuer med 33 
sjuksköterskor, 
Intervjuerna 
analyserades och 
viktiga teman 
identifierades. 
 

 

Kommuniktion i 5 
olika kategorier: 
Biopsychosocial, 
Patient as Person, 
Sharing Power and 
Responsibility, 
Therapeutic Alliance 
och Clinician as Person 
- Där sjuksköterskan 
kommunicerade med 
patienten och dennes 
familj på olika sätt, 
beroende på vilken fas 
de var i. 
 

 

Artikel 7 
Diabetes research and 
clinical practice (2012) 97, 
242-250 
 
Peitremann-Bridevaux, I., 
Lauvergeon, S., Mettler, D., 
Burnand, B. 
 
Diabetes care: Opinions, 
needs and proposed 
solutions of Swiss patients 
and healthcare 
professionals: A qualitative 
study 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor och 
patienter med 
diabetes uttalar sig 
om den nuvarande 
diabetesvården 
och utvecklingen 
av "Regional 
Diabetes 
Program". 
 

En kvalitativ studie 
genomfördes med 
fokusgrupper 
innehållande patienter 
med diabetes och olika 
vårdgivare. För att 
kunna föra fram 
diskussioner och idéer 
för att få fram de 
åsikter som är 
meningsfulla för 
deltagarna. 39 
patienter och 34 
sjuksköterskor deltog i 
studien.  
 

Diabetesvårdens 
kvalitet uppfattades 
olika från patient till 
patient. Flera nämnde 
att kvaliteten 
förstärktes om de hade 
regelbundna besök hos 
allmänläkaren. Dock 
var många missnöjda 
med att det var brist på 
tid och att de sällan 
hänvisade till 
diabetologen. 

Artikel 8 
International journal of 
nursing practice (2013) 19: 
627–635 
 
Shen, H., Edwards, H., 
Courtney, M., McDowell, J., 
Wei, J. 
 
Barriers and facilitators to 
diabetes self-management: 
Perspectives of older 
community dwellers and 
health professionals in 
China 

Att undersöka 
upplevda hinder 
för både äldre 
samhällsinvånare 
och hälso- och 
sjukvårdspersonal 
inom området 
diabetes typ 2 i 
centrala Kina. 

Fyra fokusgrupper 
innehållande två 
grupper för äldre med 
diabetes och två 
grupper med 
vårdpersonal. 
Diskussioner utfördes 
under inspelning för 
att samla in 
informationen. 
17 patienter och 16 
sjusköterskor deltog i 
studien.  

Många med diabetes 
"såg inte sjuka ut", så 
de fick utföra 
vardagssysslor hemma. 
Patienter var 
missnöjda med 
kommunikationen med 
sjuksköterskan. 
Patienter vill känns 
vänskap med 
sjuksköterskan. 

Artikel 9 
Journal of clinical nursing 
(2013) 1374–1384 
 
Carolan, M. 
 
Diabetes nurse educators’ 
experiences of providing 
care for women, with 
gestational diabetes 
mellitus, from 
disadvantaged backgrounds 

Att undersöka 
diabetessjuksköter
skeutbildares 
erfarenheter av att 
ge vård till kvinnor 
med 
graviditetsdiabetes
. 

Intervjuade sex 
diabetesutbildande 
sjuksköterskor, sedan 
transkriberades 
intervjuerna.  
 

Pågrund av begränsade 
och föråldrade resurser 
blev det en stressig 
arbetsmiljö och 
sjuksköterskorna 
kunde inte ta sig tid att 
ge den information 
som patienterna 
behövde.  
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Artikel 10 
BMC Nursing (2013) 12, 1-
10 
 
Macdonald, L., Stubbe, M., 
Tester, R., Vernall, S., 
Dowell, T., Dew, K., 
Kenealy, T., Sheridan, N., 
Docherty, B., Gray, L., 
Raphael, D. 
 
Nurse-patient 
communication in primary 
care diabetes management: 
an exploratory study 

Att ta reda på hur 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskor och 
diabetespatienter 
ser ut.  

Inspelning gjordes av 
sjuksköterskornas 
rådgivning till 
patienter. 35 samtal 
spelades in. 18 
patienter och 10 
sjuksköterskor deltog i 
studien. Studien 
pågick i sex månader 
och i slutet av 
perioden intervjuades 
sjuksköterskor och 
patienter separat.  

Sjuksköterskorna gav 
ofta mer information 
än vad patienten 
klarade av att ta in. 
Mötena präglades mer 
av vad 
sjuksköterskorna ville 
säga än vad 
patienterna ville veta.  

Artikel 11 
Journal of clinical nursing 
(2013) 22, 2787–2799  
 
Verbrugge, R., de Boer, F., 
& Georges, J. 
 
Strategies used by 
respiratory nurses to 
stimulate self-management 
in patients with COPD 

Att beskriva hur 
holländska 
sjuksköterskor 
hjälper KOL-
patienter till 
egenvård. 
 

14 sjuksköterskor som 
jobbar med 
lungpatienter 
intervjuades. 

Sjuksköterskorna var 
noga med att 
poängtera det 
viktigaste i 
behandlingen, för att 
inte göra det rörigt 
med för mycket 
information. 

Artikel 12 
Patient Education and 
Counseling (2014) 94, 187–
192 
 
Boström, E., Isaksson, U., 
Lundman, B.,  Graneheim, 
U, H., Hörnsten, Å. 
 
Interaction between 
diabetes specialist nurses 
and patients during group 
sessions about self-
management in type 2 
diabetes 

Att undersöka hur 
diabetessjuksköter
skor och 
diabetespatienter 
samspelade under 
möten i grupp om 
egenvård. 

Observation av 10 
diabetessjukskötersko
r och 44 
diabetespatienter 
under gruppmöten. 
Sedan gjordes en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre teman kunde ses i 
kommunikationen: att 
ha befogenhet, att 
försöka närma sig de 
andra på olika sätt 
samt kamp för 
auktoritet. 

Artikel 13 
Patient education and 
counseling (2015) 98, 156–
161 
 
Mulder, B., van Belzen, M., 
Lokhorst, A. & van 
Woerkum, C. 
  
Quality assessment of 
practice nurse 
communication with type 2 
diabetes patients 

Att bedöma hur 
sjuksköterskor 
använder 
rådgivningsmodell
en 5As i 
kommunikationen 
om nödvändiga 
livsstilsföränfringa
r för patienter med 
diabetes typ 2. 

66 samtal med 
patienter utförda av 
sju sjuksköterskor 
spelades in. 

Sjuksköterskorna 
berättade om vikten av 
att leva hälsosamt och 
planerade 
uppföljningsmöte i de 
flesta samtalen. Det var 
dock ovanligt att 
sjuksköterskorna gav 
råd om hur 
livsstilsförändringen 
kunde gå till. 
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BILAGA 3: EXEMPEL PÅ NYCKELFYND 

Nyckelfynd Tema Subtema 
Friendship with health professionals 
made older people more willing to try 
self-management. One man said ‘Li [a 
community nurse] is a good lady. . . . 
She helped me a lot. To be frank, 
without her gabbing, I can hardly 
overcome my good appetite and 
laziness.’ 

Att finna en dialog 

Att skapa en relation 
The DSNs and patients saw each other 
as partners, both with important 
knowledge to contribute to the 
interaction. 
The broad and unhurried consultation 
style and friendly, caring approach 
helped patients to feel comfortable 
expressing themselves, thus enabling 
the nurse to gain a good understanding 
of the patients’ condition and lifestyle. 
...the tele-carers not only provided 
advice, but also supported psycho-social 
adaption and motivation. 
 

Att motivera 

If patients are not motivated to adapt 
their lifestyle to the disease, respiratory 
nurses find it hard to motivate the 
patient. They try to motivate these 
patients by explaining the clinical 
picture. 
 
...encouraged patients to present their 
perspectives on the illness and their 
possibilities for self-management. 
...the nurse provided ample information 
and advice, both verbally and in writing. 

Att delge kunskap 

Checklists helped nurses and patients 
by making sure essential clinical and 
well-being issues were addressed in a 
consistent way... 
It was not necessarily the length of 
consultation that determined the quality 
of explanation but the nurses’ approach 
and ability to communicate clearly to 
patients. 
...two consultations ended with a shared 
understanding of self-management and 
smoking cessation between patient and 
nurse 

Att göra tillsammans 

Opportunities were also provided for 
the patients to ask questions and 
suggest what they felt they wanted to 
achieve.  
The DSNs engaged with the patients 
and tried to enable them by identifying 
possibilities for discussing alternatives 
and asking about individual strengths. 
Improvements to self-management 
occurred through a relationship 
between the nurse and patient whereby 
the two worked together to find 
solutions to problems as they arose. 
They also made proposals and provided 
solutions to identified problems without 
asking for the patients’ opinions. 
 

Att inte möta patienten Att inte inkludera patienten The interaction was sometimes 
characterized by the DSNs’ vagueness 
and avoidance of sensitive topics, which 
resulted in a loss of focus on diabetes 
care and self-management. 
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None of the 28 consultations where a 
booked follow up visit to the COPD-
nurse was scheduled ended with a 
summary of the agreement with the 
patient, choosing appropriate action or 
shared understanding, in a written 
treatment-plan 
 
Professionals mentioned a lack of 
communication and collaboration 
between healthcare professionals that 
they linked to three aspects: challenges 
of multidisciplinary work, problems of 
time management and burden of 
administrative work. 
                                                                           

Att inte ha förutsättningar 

we just need to spend more… more 
tailored time with them… telling isn’t 
teaching and we do a lot of telling at 
high speed…it’s just like the air hostess 
spiel on the plane and I just don’t think 
the women… it’s just going over their 
heads. 
 
... nurses felt that one of their key roles 
was serving as a translator or 
intermediary between physicians and 
patients... 
 

 


