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Abstrakt 
Patienter som vårdas på sjukhus har rätt till en god omvårdnad. I omvårdnaden 
ingår det att sjuksköterskan har kompetens, vårdar etiskt och har förmågan att 
bemöta och skapa en god relation med patienten och närstående. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors 
omvårdnad på sjukhus. Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar, 
publicerade mellan åren 1999-2006. Artiklarna analyserades enligt kvalitativ 
manifest innehållsanalys baserad på Downe-Wamboldts analysmetod. Analysen 
resulterade i tre kategorier: att känna sig betydelsefull, trygg och säker, att inte 
känna sig betydelsefull samt att känna sig utanför sam att känna sig delaktig och 
psykiskt förberedd. Resultatet visade att patienter upplevde trygghet när de kände 
att sjuksköterskan fanns där för dem samt att det var positivt att sjuksköterskan 
gav dem tid och stöd. En del patienter upplevde att de inte fick den hjälp de 
behövde och att de ofta fick vänta vilket skapade irritation och att de kände sig 
bortglömda. I resultatet framkom även att patienter ansåg att det var viktigt att få 
information och vara delaktig i sin egen omvårdnad, annars kände de sig utanför 
och att de inte var involverade i sin egen omvårdnad. Litteraturstudien ger insikt 
och ökad förståelse för hur patienter upplever sjuksköterskans omvårdnad på 
sjukhus. 
 
Nyckelord: patienter, upplevelser, sjuksköterska, omvårdnad, sjukhus, 
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Sjuksköterskor och de flesta människor i samhället har en uppfattning om vad omvårdnad 

betyder, men en enkel definition saknas. Det finns ingen definition som passar till alla 

situationer. Enligt Stockdale och Warelow (2000) sammanfattar omvårdnad både attityder och 

handlingar som vårdgivare utför, både privat och professionellt, för att upprätthålla en persons 

värdighet och integritet, när denne inte kan klara sin vardag själv. I sjuksköterskans 

sammanhang involverar omvårdnaden en personlig relation. Omvårdnadsprocessen baseras på 

ett utbyte av kraft och information mellan den som utför omvårdnadshandlingar och den som 

mottar dessa. En professionell person som utför omvårdnad ska vara kompetent och uppvisa 

egenskaper av förtroende, engagemang och delaktighet i förhållande till en annan människa. 

Sjuksköterskan ska vara kompetent att använda sin kunskap och ha skicklighet till att 

uppskatta det unika i patienten samt fysiskt och känslomässigt hjälpa denne. Om omvårdnad 

ses som en moralisk princip så blir gärningen en skyldighet. Det är ett ansvar att ge 

omvårdnad till patienten beroende på hans eller hennes behov, oavsett sjuksköterskans 

förmåga eller patientens mottaglighet. Bassett (2002) beskriver omvårdnad som känslor, 

tankar och gärningar som kommer samman för att öka välbefinnandet fysiskt, psykiskt och 

känslomässigt för en annan människa.  

 

Bassett (2002) beskriver i sin studie att patienterna rangordnar sjuksköterskornas kompetens 

högt när de har teknisk färdighet och skicklighet. Omvårdnad innefattar en kombination av 

vad sjuksköterskor gör och hur de är som personer. Författaren menar att sjuksköterskors 

personligheter har stark koppling till omtänksamhet, att ge av sig själva och deras allmänna 

inställning. Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson-Kihlgren och Kihlgren (2004) påpekar 

att yttre faktorer som till exempel finansiella och organisatoriska förändringar i vården kan 

påverka omvårdnaden av patienter eftersom sådana förändringar kan bidra till tids- och 

personalbrist. 

 

I mötet med en annan människa som är i nöd, uppstår ett krav, som anförtror mig att ta hand 

om den andre. Kravet är ensidigt, jag är ansvarig för den andre utan att förvänta mig 

ömsesidighet. Det är jag som uthärdar och stöder den andre, det är jag som är ansvarig för 

honom. Ansvaret kan inte fråntas mig, ingen kan ersätta mig och jag är aldrig fri i förhållande 

till den andre. Ansvaret för den andre innefattar också ansvaret för den andres död och att inte 

lämna den andre ensam (Lögstrup, 1992, s. 53-54). 
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God etik fokuserar på personen, på dennes avsikt, situation och motiv. Basen för god etik är 

att vilja göra gott och vara god. Att vårda etiskt är när en sjuksköterska gör det rätta på ett bra 

sätt. Sjuksköterskor själva anser att en bra sjuksköterska ska ha goda personliga egenskaper. 

Dessa goda egenskaper är att bry sig om andra, vara flexibel och att kunna lyssna. De anser 

också att det inkluderar att vara kompetent inom sitt område och våga erkänna behov av hjälp, 

att prioritera patienterna samt att kunna ta egna beslut är andra kvaliteter som sjuksköterskor 

förknippar med att vara en bra sjuksköterska (Smith & Godfrey, 2002).      

 

Relationer mellan sjuksköterskor och patienter är det centrala i omvårdnaden, en bra relation 

är kärnan i en god omvårdnad. Den goda relationen kan erbjuda patienterna någon som de kan 

lita på och som de kan berätta sina känslor för. Den kan även ge patienterna den energi de 

behöver och hjälpa till att lindra lidandet (Mok & Chiu, 2004). Genom att se, höra och 

verkligen möta patienterna har sjuksköterskor möjligheter att förstå patienternas behov, detta 

för att kunna se vad patienterna verkligen behöver för att de ska uppleva välbefinnande 

(Fagerström, Eriksson & Bergbom-Engberg, 1998). Det är betydelsefullt för sjuksköterskor 

att etablera en god relation med patienten och dennes närstående, eftersom det är genom detta 

som sjuksköterskan kan tillfredsställa patientens individuella behov (Mok & Chiu, 2004). 

Sjuksköterskor bör försäkra sig om att de ger patienterna vad de behöver och inte vad 

sjuksköterskorna själva tycker är bäst för varje patient (Bassett, 2002). En relation mellan 

sjuksköterskor och patienter är ensidig på det sätt att sjuksköterskan alltid vet mer om 

patienten än vad patienten vet om sjuksköterskan (Mok & Chiu, 2004).  

 

När en i familjen insjuknar förändras mycket, särskilt om sjukdomen är allvarlig eller kronisk. 

Att leva med en person med sjukdom kan vara att leva ett krympande liv, bära ansvar och 

orka för att fortsätta (Öhman, 2003). Närstående vill att personen som är sjuk ska ha det så bra 

som möjligt, och deras liv är fokuserat på detta. De närstående tänker i första hand på den 

sjuke personens situation, men också hur övriga familjemedlemmar ska hantera läget. De har 

varken motivation eller kraft att göra annat. Sjuksköterskor beskrev att närstående gav en bild 

av den sjuke personens dagliga liv, vanor och intressen, som gjorde att de kunde ge personlig 

omvårdnad (Engström, 2006). Närstående är en viktig del av patienten. Sjukdom påverkar inte 

bara patienten, den påverkar även de närstående. Närståendes upplevelser av omvårdnaden av 

patienten kan påverka deras välbefinnande, positivt och negativt, och därmed påverkar det 

patientens välbefinnande indirekt. Sjukdom och dess symtom kan skapa oro, det kan även 
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effekterna av eventuella behandlingar göra. Därför är det väsentligt att även de närstående 

känner att omvårdnaden som patienten får är av bästa möjliga kvalitet (Eriksson, 2001).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården och omvårdnaden vara av god kvalitet och 

tillgodose patienternas behov. Behandlingen ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten (SOSFS 1993:17). Vi anser att alla patienter har rätt till god omvårdnad under 

vistelse på sjukhus. Om en person inte är tillfreds med vården på sjukhuset kan det leda till att 

denne drar sig för att söka vård i framtiden. Det är sjuksköterskor som har 

omvårdnadsansvaret för patienterna och ska tillgodose patienters och närståendes behov. 

Därför är det betydelsefullt för sjuksköterskor att veta hur patienter upplever omvårdnaden på 

sjukhus. 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors 

omvårdnad på sjukhus.  

 

Metod 
Litteratursökning 

För att få fram relevanta artiklar till vår litteraturstudie gjordes sökningar via databaserna 

Cinahl, Medline och Blackwell Synergy. De sökord som användes var; patients, experience, 

nursing care, perspective, quality care, inpatients, lived experience, hospital setting, 

perception, nurse, dignity och philosophy. Dessa sökord kombinerades på olika sätt vid 

sökningarna. Databasens uppslagsverk användes för att få fram andra begrepp vid 

sökningarna. I databasen Cinahl är Thesaurus uppslagsverk och i Medline heter denna 

motsvarighet MeSH-termer (Willman & Stoltz, 2002, s. 57).  

 

Litteratursökningen (tabell 1) resulterade i nio vetenskapliga artiklar som var publicerade 

internationellt, mellan åren 1999-2006, och på det engelska språket användes i 

litteraturstudien. Det gjordes inga avgränsningar avseende patienternas ålder, kön, kultur, 

sjukdomsdiagnos eller livsstil med mera. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
SYFTE: Patienters upplevelser av sjuksköterskors omvårdnad på sjukhus 
CINAHL 
Söknummer  *) Söktermer Antal referenser 
1 TSH Patients AND experience AND nursing care 

Artikel: Cultural awareness of Inuit patients´ 
experiences with emergency nursing care. 

6311 st 

2 FT Patients AND experience AND perspective 
AND quality care 
Artikel: Patients´ and relatives´ experiences 
and perspectives of `Good´ and `Not so 
Good´ quality care.  

305 st 
 

3 TSH Inpatients AND experience AND nursing 
care 
Artikel: On being cared for by a nurse. 

60 st 

BLACKWELL-SYNERGY 
1 FT Patients AND experience AND inpatient 

Artikel: Patients´ experiences of being helped 
in an inpatient setting.  

438 st 

2 FT Patients AND lived experience AND nursing 
care AND hospital setting 
Artikel: Caring in nursing: investigating the 
meaning of caring from the perspective of 
cancer patients in Beijing, China. 

412 st 

3 FT Patients AND perception AND nursing care 
AND quality care  
Artikel: Patient satisfaction with nursing 
care: A measurement conundrum. 

345 st 

4 FT Nurse AND patients AND perception AND 
dignity 
Artikel: Nurses´ and patients´ perceptions of 
dignity. 

32 st 

PUBMED  
1 MSH Patients AND nursing care AND hospital 

setting AND perception 
Artikel: Patients´ perceptions of nursing care 
in the hospital setting.  

43 st 

2 MSH Inpatients AND experience AND nurses  
Artikel: It´s the people that make the 
environment Good or Bad. 

37 st 

*) MSH= Mesh termer i databasen PubMed/Medline. TSH= Thesaurustermer i databasen 
CINAHL. FT= Fritextsökning.   
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Kvalitetsbedömning av artiklar 

När de insamlade studierna värderas kritiskt är det viktigt att gå systematiskt tillväga. Ett 

tillvägagångssätt som är systematiskt trovärdigt underlättar tolkningen och 

sammanställningen av bevisen på ett konsekvent och opartiskt sätt. I granskningen av 

studierna ingår bland annat urvalsförfarandet, undersökningsgruppens storlek, de instrument 

som använts och studiens resultatmått. Kvalitetsgranskningen dokumenteras i ett protokoll 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 79). Kvalitetsbedömningen av de kvalitativa studierna 

genomfördes enligt Willman & Stoltz protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod (Willman & Stoltz, 2002, s. 122-123). Vi gav artiklarna ett kvalitetsbetyg, 

låg, medel eller hög. Willman och Stoltz (2002, s. 92) skriver att en kvalitativ studie har hög 

kvalitet när kontext är klart beskrivet och urvalet är motiverat. Urvalsprocessen ska vara 

välbeskriven och innehålla datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. 

Tillförlitlighet och reliabilitet ska vara beskrivet, interaktionen mellan data och tolkning ska 

påvisas samt en metodkritik ska finnas. En kvalitativ studie har låg kvalitet när det är 

bristfälliga formuleringar, dåliga eller otillräckliga beskrivningar, resultatet är ologiskt eller 

obegripligt samt dålig kommunicerbarhet. Fyra av artiklarna gav vi kvalitetsbetyget medel, 

detta eftersom det var bristfälliga beskrivningar av analysen, datainsamlingen samt kontext. 

Beskrivningarna var dock inte så bristfälliga att artiklarna skulle få en låg kvalitet.   

 

Analys 

För att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors omvårdnad på sjukhus har i 

litteraturstudien en kvalitativ manifest innehållsanalys använts, baserad på Downe-Wamboldts 

(1992) analysmetod. Den kvalitativa innehållsanalysen har till syfte att organisera, strukturera 

och skapa mening i insamlad data (Polit & Beck, 2004, p. 570). Analysen kan användas till 

flera olika syften, bland annat till att avslöja personliga åsikter och upplevelser (Downe-

Wamboldt, 1992).  

 

För att få en förståelse för materialet och dess innehåll studerades artiklarna noggrant. Detta 

för att värdera om innehållet överensstämde med litteraturstudiens syfte. Textenheter, som 

kan vara meningar, ord eller hela texter, valdes ut ur artiklarna. Dessa textenheter motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Sedan kondenserades och kodades textenheterna. Kondensering 

innebär att överflödiga ord tas bort och textens kärna tillvaratas. Ett kodningssystem 

utarbetades, artiklarna kodades med bokstäver och textenheterna kodades med bokstaven från 

artikeln samt en siffra. Kondenseringen följde textenhetens kodning. Utifrån kondenseringen 
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skapades textenheter, att-satser. I kategoriseringssteg 1 sammanfördes att-satserna som hade 

liknande innehåll, detta steg resulterade i 41 kategorier, dessa kodades med siffror. 

Kategoriseringssteg 2 sammanförde de att-satserna som sammankommit i kategoriseringssteg 

1 till färre enheter, dessa kodades med romerska siffror. I det tredje kategoriseringssteget 

sammanfördes att-satserna från steg två ytterligare och kodades med färger. I 

kategoriseringssteg 4 framkom slutkategorierna, tre stycken. Efter detta kontrollerades 

kategoriernas definition genom att texten i artiklarna jämfördes med innehållet i kategorierna, 

detta för att innehållet i texten inte ska förloras. Reliabilitet innebär noggrannhet och 

överensstämmelse av informationen som framkommit i studien. Med validitet menas att 

informationen som framkommit i studien är övertygande, trovärdig och välgrundad (Polit & 

Beck, 2004, pp. 35-36). Reliabiliteten och validiteten kontrollerades genom att 

kondenseringarna testades mot syftet, textenheterna och artiklarna, detta för att 

litteraturstudien skulle nå en hög reliabilitet och validitet (Downe-Wamboldt, 1992).  

 
Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9) 
 
Författare 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 

Arnaert & 
Schaack 
(2006) 

Kvalitativ 4 Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ innehållsanalys 

Deltagarna upplevde 
att sjuksköterskorna 
tog bra hand om dem 
samt att de fick 
information. Negativa 
upplevelser var att de 
behövde vänta och att 
de inte hade tid. 

Medel 

      

Attree  
(2000) 

Kvalitativ 41 Intervjuer 
 
Tematisk analys 

Bra omvårdnad 
karakteriserades som 
individuell, 
patientfokuserad och 
relaterad till behoven. 
Sämre omvårdnad 
karakteriserades som 
rutinmässig, 
orelaterad till behoven 
och att den inte 
involverade patienten 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9) 
 
Författare 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 

Higgins 
(2001) 

Kvalitativ 23 Intervjuer 
 
Fenomenologisk metod. 

Patienterna upplevde 
att det var viktigt att 
de fick känna sig 
delaktiga, att de var i 
trygga händer, att 
sjuksköterskorna var 
glada och trevliga 
samt att de brydde sig. 
Negativa upplevelser 
var att de kände sig 
som ett jobb för vissa, 
att de var upptagna 
samt att de inte fick 
uppmärksamhet.  

Hög 

      
Koivisto, 
Janhonen & 
Väisänen  
(2004) 

Kvalitativ 9 Intervjuer med öppna 
frågor 
 
Fenomenologiskmetod 
utifrån Giorgi. 

Patienterna upplevde 
trygghet när en 
sjuksköterska 
närvarade, att det var 
viktigt att få 
information, att de 
lyssnade och 
spenderade tid med 
dem var hjälpfullt.  

Hög 

      
Liu, Mok & 
Wong  
(2005) 

Kvalitativ 20 Intervjuer  
 
Kvalitativ innehållsanalys 

Tre teman utifrån 
patienternas 
upplevelser framkom i 
studien: 
sjuksköterskans 
attityd och ansvar att 
ge emotionellt stöd, 
sjuksköterskans 
kunskap och 
information samt 
sjuksköterskans 
professionella ansvar 
att ge praktiskt stöd.  

Hög 

      

O´Connell, 
Young & 
Twigg 
(1999) 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ  

9/105 Intervjuer/frågeformulär 
 
NUD*IST 
mjukvara/SPSS för 
windows (mjukvara) 
 

Patienterna upplevde 
att de fick vänta på att 
få hjälp och att det var 
brist på information.  

Medel 

      

Schmidt  
(2003) 

Kvalitativ 8 Intervjuer 
 
”The constant 
comparative method” 
sammanfattad av Glaser 
och Strauss. 

Att se den individuella 
patienten, att förklara, 
att svara på och att 
vaka över. 

Medel 
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Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9) 
 
Författare 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 

Shattell, 
Hogan & 
Thomas  
(2005) 

Kvalitativ 20 Intervjuer 
 
Systematisk 
dataanalysmetod utifrån 
Pollio.  

Patienternas positiva 
upplevelser var att 
sjuksköterskorna var 
vänliga, de kände 
trygghet. De negativa 
upplevelserna var att 
sjuksköterskorna inte 
verkade bry sig, inte 
var vänliga och att de 
var upptagna.  

Medel 

      
Walsh & 
Kowanko 
(2002) 

Kvalitativ 9 Intervjuer 
 
Hermeneutisk ansats  

Patinternas 
upplevelser av 
sjuksköterskans 
omvårdnad var: att bli 
bortglömd, att 
sjuksköterskan har tid, 
att bli pressad, att ses 
som en person, att 
kroppen var ett objekt, 
att bli bekräftad, att få 
omtänksamhet. 

Hög 

 

Resultat  
I analysen ingick nio vetenskapliga, internationellt publicerade artiklar, där den äldsta var 

publicerad 1999. Analysarbetet resulterade i tre kategorier (Tabell 3). Resultatet presenteras i 

texten nedan och illustreras med citat. 

  

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=3)  

Kategorier 

Att känna sig betydelsefull, trygg och säker 

Att inte känna sig betydelsefull 

Att känna sig utanför samt att känna sig delaktig och psykiskt förberedd 

 

Att känna sig betydelsefull, trygg och säker  

I studierna av Arnaert och Schaack (2006); Attree (2000); Liu, Mok och Wong (2005); 

Schmidt (2003); Walsh och Kowanko (2002) hävdade författarna att patienterna var nöjda 

med hjälpen de mottog från sjuksköterskorna. De upplevde att det inte var någonting som var 

något större problem för sjuksköterskorna, utan de var villiga att göra vad som helst för 

patienterna. I två studier (Arnaert & Schaack, 2006; Schmidt, 2003) hävdade författarna att 
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patienterna upplevde att de aldrig behövde vänta på hjälp och att de fick vad de behövde på en 

gång.  

 

If I needed something, I mean, it was just a matter of within a minute somebody 

was there. When I needed medication they were right there, on time. (Schmidt, 

2003, p. 396). 

 

Arnaert och Schaack (2006); Attree (2000); Koivisto, Janhonen och Väisänen (2004); Liu et 

al. (2005); Shattell, Hogan och Thomas (2005) menade i sina studier att patienterna tyckte att 

det var viktigt att få prata med sjuksköterskorna. De ansåg att det var positivt och hjälpfullt att 

sjuksköterskorna pratade, lyssnade och spenderade tid med dem, även om de inte hade någon 

speciell uppgift att utföra. Attree (2000); Higgins (2001) menade att patienterna tyckte att det 

var positivt att de blev satta i fokus och att vara en som räknades. De kände att 

sjuksköterskorna gjorde allt de kunde för dem och bekräftade dem som individer, detta gjorde 

att de kände sig betydelsefulla. 

 

Like they sort of care for you, you know, in a different way (to the family)… you 

can just feel that they care. (Higgins, 2001, p. 119). 

 

I två studier av Attree (2000) och Higgins (2001) beskrev patienterna att de uppskattade när 

sjuksköterskorna visade deltagande, känslor och intresse för patienterna som individ. I tre 

studier (Attree, 2000; Koivisto et al., 2004; Schmidt, 2003) redogjorde författarna för att 

patienterna tyckte att god omvårdnad var när omvårdnaden var individualiserad, 

patientfokuserad samt relaterad till deras behov. Patienterna kände att omvårdnaden de 

mottog var specifik och de visste att den var för dem. Patienterna i flera studier (Koivisto et 

al., 2004; Schmidt, 2003; Walsh & Kowanko, 2002) ansåg att det var viktigt att få sin 

värdighet respekterad och bli behandlad med respekt. Att sjuksköterskorna tog sig tid för dem 

ansåg de var att bli vårdad med värdighet. I en av studierna (Schmidt, 2003) uttryckte en av 

patienterna att det var positivt att bli behandlad respektfullt, med ett namn, en personlighet 

och med behov. 

 

They would speak to you more respectfully. They did not treat you as though you 

were – sounds kind of funny – a patient. You had a name, you had a personality, 

you had needs and you had wants and they saw to that. (Schmidt, 2003, p. 395). 
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Två studier (Higgins, 2001; Liu, Mok & Wong, 2006) beskrev att patienterna tyckte att det 

var viktigt att få och känna stöd av sjuksköterskorna. De beskrev även att det var 

betydelsefullt att sjuksköterskorna uppmärksammade varje patients behov av psykiskt stöd.  

  

It is important for nurses to give patients more psychological support. (Liu et al., 

2006, p. 191). 

 

I flera studier (Attree, 2000; Shattell et al., 2005; Walsh & Kowanko, 2002) redogjordes det 

att patienterna tyckte att sjuksköterskornas handlingar betydde mer än ord. De uppskattade när 

sjuksköterskorna använde sig av småprat och humor för att minska förlägenheter samt att de 

var diskreta när de utförde sitt arbete. Att sjuksköterskorna visade medkänsla för dem och 

delade med sig av personliga detaljer var någonting som patienterna uppskattade. Patienterna 

kände att sjuksköterskorna var där för dem, försökte behaga dem och gjorde dem till deras 

vänner. 

 

I´m going to tell you, when you are hurting and anyone is being nice to you, (it) is 

wonderful, you know. (Shattell et al., 2005, p. 162). 

 

Arnaert och Schaack (2006); Attree (2002); Higgins (2001) har visat att patienterna upplevde 

att de fick en bättre självkänsla när sjuksköterskorna stöttade dem med det de inte själva 

klarade av. De kände även att tilliten och förtroendet utvecklades om de hade samma 

sjuksköterska och upplevde att de blev väl omhändertagna av dem. Koivisto et al. 

(2004) har visat i deras studie att en av patienterna hade haft känslan av att sjuksköterskan 

trott att han pratade nonsens. Vidare uttryckte patienterna i deras studie att det var 

meningsfullt att de kände sig trodda och förstådda av sjuksköterskorna. I tre studier av 

Koivisto et al. (2004); Liu et al. (2005); Schmidt (2003) framkom det att patienterna menade 

att det var viktigt att de fick omsorg, förståelse och empati samt att sjuksköterskorna frågade 

vad de behövde så att de kunde hjälpa dem. Vidare beskrev författarna att patienterna i 

studierna kände att de fick sina fysiska och psykiska behov mötta av skickliga sjuksköterskor. 

Att sjuksköterskorna skötte deras personliga behov samt att de kunde se deras situation 

värderades av patienterna. I studien av Schmidt (2003) beskrev en av patienterna:  

 

They tended to my personal needs. (Schmidt, 2003, p. 395). 
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Liu et al. (2006) hävdade i sin studie att patienterna uttryckte att de behövde få uppmuntran 

och hopp, och att det var viktigt att sjuksköterskorna gav dem detta. Higgins (2001); Liu et al. 

(2006); Shattell, Hogan och Thomas (2005) hävdade i sina studier att sjuksköterskor som var 

glada, trevliga och skämtsamma fick patienterna att må bättre och gav dem en bra känsla. En 

vänlig sjuksköterska fick en av patienterna i en av studierna (Shattell et al., 2005) att se 

framemot när hon kom in på salen. 

 

Matter of fact, the reason that I guess I was willing to get up, and stand up on the 

left leg, after the operation, was the fact the nurses were nice to me. (Shattell et 

al., 2005, p. 162). 

 

I två studier (Higgins, 2001; Liu et al., 2006) påstod författarna att patienterna tyckte om 

sjuksköterskor som hade en bra inställning, ett leende och en mjuk röst. En tilltalande attityd 

hos sjuksköterskorna var viktigt för känslan av välmående. För patienterna var det betydande 

att sjuksköterskorna var vänliga och visade dem omsorg. Sjuksköterskornas attityder, 

ansiktsuttryck och vad de sa var betydelsefullt och sättet de talade till patienterna värmde 

några av patienternas hjärtan.  

 

A nurse smiling face gives me strength to struggle with cancer. (Liu et al., 2006, 

p. 191).  

 

Liu et al. (2005) har visat i sin studie att patienterna kände sig avslappnade och säkra när 

sjuksköterskorna hade förklarat syftet med situationen för dem. I flera studier (Arnaert & 

Schaack, 2006; Higgins, 2001; Koivisto et al., 2004; Schmidt, 2003; Shattell et al., 2005) 

beskrev författarna att patienterna kunde känna trygghet och säkerhet när en sjuksköterska var 

närvarande. Patienterna kände att de höll ett öga på dem och även tittade till dem under 

nätterna. Sjuksköterskornas kompetens gjorde att de kunde känna sig trygga i deras händer. 

Arnaert och Schaack (2006); Attree (2000); Liu et al. (2005); O´Connell, Young och Twigg 

(1999) beskrev att patienterna var nöjda med sjuksköterskornas sätt att utföra sitt arbete med 

skicklighet utan att orsaka onödig smärta. Patienterna var även tillfreds med 

sjuksköterskornas kunskap och erfarenhet i omvårdnaden. 

 



 14 

If you give me an adequate explanation, I will feel more secure and safe. (Liu et 

al., 2005, p. 193).  

 

Nurses have rich knowledge, skills and experiences. I was satisfied with their 

services. (Liu et al., 2005, p. 193). 

 

Att inte känna sig betydelsefull  

I flera studier (Attree, 2000; Higgins, 2001; Koivisto et al., 2004; Walsh & Kowanko, 2002) 

beskrev författarna att patienterna inte kände sig viktiga eller betydelsefulla för 

sjuksköterskorna, de upplevde att sjuksköterskorna inte verkade intresserade av dem som 

personer utan att det de gjorde bara var ett jobb för dem. Vidare kände patienterna i studierna 

att sjuksköterskorna gjorde sitt arbete runt omkring dem snabbt för att hinna vidare. Schmidt 

(2003) beskrev i sin studie att patienterna kände sig som en diagnos eller ett rumsnummer, 

detta gjorde att de inte var nöjd med omvårdnaden, och ansåg att den var opersonlig.  

 

I would say I was not satisfied with my care, and would probably make me say 

that would be because I was a room number and nothing more. (Schmidt, 2003, p. 

396).  

 

I studierna av Attree (2000); Shattell et al. (2005) upplevde patienterna att en del 

sjuksköterskor inte verkade bry sig om att de behövde hjälp och att en del av sjuksköterskorna 

inte ens var vänliga. Patienterna i studierna ansåg även att sjuksköterskorna varken lyssnade 

eller pratade med dem, en del var helt tysta. O´Connell et al. (1999) beskrev i sin studie att 

patienterna upplevde att en del sjuksköterskor inte gav samma omvårdnad eller 

uppmärksamhet och var inte lika kompetenta som andra sjuksköterskor. Shattell et al. (2005) 

visade i sin studie att patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte mötte deras sociala eller 

mentala behov. Författarna klargjorde vidare att patienterna inte tyckte att sjuksköterskorna 

var hjälpfulla. Detta påvisade även Schmidt (2003); Attree (2000) i sina studier, där 

patienterna uttryckte att de inte fick tillräckligt med hjälp av sjuksköterskorna. 

 

I needed a lot help, I was helpless… very weak… but I didn´t get enough help 

here... no-one seemed to care. (Attree, 2000, p. 461). 
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Enligt Attree (2000) och Schmidt (2003) framkom det att patienterna upplevde att de blev 

behandlade som en i gruppen och inte individuellt, som en unik individ. Detta fick patienterna 

att känna att de inte fick personlig omvårdnad. 

 

Arnaert och Schaack (2006); Higgins (2001); O´Connell et al. (1999); Schmidt (2003) visade 

i sina studier att patienterna hade negativa upplevelser av att behöva vänta. Att behöva vänta 

länge på att sjuksköterskorna svarade på klockan samt för att få hjälp skapade irritation hos 

patienterna. Schmidt (2003); Higgins (2001); Walsh och Kowanko (2002) har visat i sina 

studier att patienterna kände sig bortglömda samt att de inte fick någon uppmärksamhet av 

sjuksköterskorna.  

 

They made my visit at the hospital feel, kind of like, you were placed in a room 

and forgotten. (Schmidt, 2003, p. 397). 

 

Walsh och Kowanko (2002) beskrev i sin studie att patienterna upplevde att de inte fick 

tillräckligt med tid på sig när de duschat, de kände att de blev pådrivna. I flera studier (Attree, 

2000; Higgins, 2001; Koivisto et al., 2004; Shattell et al., 2005) upplevde patienterna att 

sjuksköterskorna var för upptagna, med bland annat pappersjobb, för att hinna spendera tid 

med dem. Sjuksköterskorna hann aldrig heller sitta ner och prata med patienterna. Patienterna 

kände att de var tvungna att ta vara på sig själva eftersom sjuksköterskorna var upptagna när 

de kallade på dem.  

 

You just need to take care of yourself because they… are so busy doing 

paperwork. (Shattell et al., 2005, p. 164).  

 

Att känna sig utanför samt att känna sig delaktig och psykiskt förberedd 

Attree (2000) påstod i sin studie att patienterna upplevde det negativt att känna sig utanför och 

att inte vara involverad i sin egen omvårdnad. En av patienterna kände sig utfryst när hon 

upplevde att de talade om henne och inte till henne.  

 

They talked about me… not to (me). (Attree, 2000, p. 461). 

 

Attree (2000); Schmidt (2003) redogjorde i sina studier att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna var dåliga på att informera om vad som pågick och att de inte fick veta vad 
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de gjorde. Koivisto et al. (2004) menade i sin studie att patienterna upplevde att de inte fick 

veta varför de fick biverkningar av medicinen och att det inte var någon där som berättade det 

för dem. I en studie av O´Connell et al. (1999) beskrev författarna att patienterna kände att det 

var brist på information om vilka möjligheter som fanns för dem efter utskrivningen.  

 

Well, she´d come in and she´d put the bag up and adjust the flows, and leave. She 

wouldn´t tell me what it was, she wouldn´t tell me, you know `Well, this will be 

about 15 minutes before it´s done´. They just didn´t do that. (Schmidt, 2003, p. 

396).  

 

Attree (2002); Liu et al. (2005) hävdade i sina studier att patienterna upplevde det viktigt att 

få information och svar på deras frågor. De ville få bra råd och saklig information om 

sjukdomen, diagnosen och behandlingen. Arnaert och Schaack (2006); Attree (2000); Liu et 

al. (2005) beskrev att det var uppskattat av patienterna när de fick veta vad sjuksköterskorna 

skulle göra och att de förklarade syftet. Attree (2000); Liu et al. (2005) påstod i sina studier att 

patienterna upplevde att få förklaringar och att ha en öppen kommunikation med 

sjuksköterskorna var betydelsefullt.  

 

I was grateful that she (nurse) took time to explain this (why an intravenous 

catheter was needed) to me. (Arnaert & Schaack, 2006, p. 101).  

 

I flera studier (Attree, 2000; Koivisto et al., 2004; Liu et al., 2005; Schmidt, 2003; Walsh & 

Kowanko, 2002) beskrev författarna att patienterna upplevde det betydelsefullt när de fick 

veta vad som hände i olika situationer och att sjuksköterskorna förklarade varför. När 

sjuksköterskorna förklarade syftet för olika situationer i omvårdnaden kunde patienterna 

känna sig mer avslappnade, patienterna kände dessutom att om de blev förvarnade om en 

händelse kunde det främja deras känsla av värdighet. 

 

They let you know what´s going on all the time… and what they´re going to do,... 

they kept explaining... what was going on. (Attree, 2000, p. 460).  

 

Attree (2000) beskrev i sin studie att patienterna kände att det var viktigt att få information för 

att kunna planera inför framtiden. Liu et al. (2005) har i sin studie visat att det var 



 17 

betydelsefullt när sjuksköterskorna mötte deras behov av kunskap och information, detta så att 

de kunde vara psykiskt förberedda på kommande händelser.  

 

I haven´t got a clue, I needed to know… to make plans in advance. (Attree, 2000, 

p. 462). 

 

Patienterna i studierna av Attree (2000); Higgins (2001) beskrev att de tyckte att det var skönt 

och bra att de blev tillfrågade om vad de tyckte samt att de fick möjligheten att göra val. Detta 

gjorde att patienterna kände sig involverade och delaktiga i deras egen omvårdnad.  

 

Nice to be involved… given the opportunity to choose. (Attree, 2000, p. 459). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors 

omvårdnad på sjukhus. Litteraturstudien resulterade i tre kategorier; att känna sig 

betydelsefull, trygg och säker, att inte känna sig betydelsefull samt att känna sig utanför samt 

att känna sig delaktig och psykiskt förberedd. 

 

Resultatet i kategorin att känna sig betydelsefull, trygg och säker visade att patienterna var 

nöjda med hjälpen de fick av sjuksköterskorna. Patienterna upplevde även att de aldrig 

behövde vänta på hjälp och att de fick vad de behövde på en gång. Det var betydelsefullt för 

patienterna att få tala med sjuksköterskorna och det var hjälpfullt att de lyssnade samt 

spenderade tid med dem. Det var även av betydelse för patienterna att känna stöd av 

sjuksköterskorna och att de uppmärksammade varje patients behov av psykiskt stöd. 

Patienterna fick en bra känsla av glada, trevliga och skämtsamma sjuksköterskor. En 

tilltalande attityd var viktig för känslan av välmående, patienter kunde känna trygghet och 

säkerhet när en sjuksköterska närvarade.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att patienterna upplevde att det var positivt att 

sjuksköterskorna pratade, lyssnade och tog sig tid för dem. Detta överensstämmer med vad 

Rudolfsson, Hallberg, Ringsberg och Von Post (2003) fann i deras studie, där patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna tog sig tid för dem genom pre-, intra- och postoperativa samtal. 

Sjuksköterskorna visade patienterna att de hade tid för dem genom att besöka dem före, vara 

närvarande under samt efter operationen. Sjuksköterskorna visade även patienterna att de 

hade tid för dem genom att de förklarade vad som skulle hända under operationen och efteråt 

förklarade de vad som hade hänt. Detta ledde till att patienterna upplevde en tillfredsställelse i 

mötet med sjuksköterskor som tog sig tid för dem samt att möta en sjuksköterska som inte 

verkade vara under stress. I studien av Ahmad och Alasad (2004) framkom det att patienterna 

ansåg att tiden sjuksköterskorna spenderade med dem var tillfredsställande. Enligt Rose 

(1998) behöver även anhörigvårdare omtänksamhet, känslighet och tid av en god lyssnare för 

att kunna ventilera sina känslor. Människor behövde tid för att kunna prata öppet och själva 

kunna gå fram och tillbaka mellan förståelse och acceptans i svåra situationer. Vidare beskrev 

Rose (1998) att problem kan undvikas genom att planera framåt i tiden. Detta kan inkludera 

att införa konkreta omvårdnadsrutiner. 
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I resultatet av litteraturstudien framkom det även att patienterna upplevde att det var viktigt att 

de fick stöd och att sjuksköterskorna var där för dem. Patienterna kände att de fick en bättre 

självkänsla när sjuksköterskorna stöttade dem. Detta kan jämföras med vad Landmark, 

Strandmark och Wahl (2002) beskrev i deras studie, där det framkom att patienter med 

allvarlig sjukdom i första hand var i behov av känslomässigt stöd för att de skulle kunna klara 

av att bibehålla självkänslan. I studien av Rudolfsson et al. (2003) framkom det att patienterna 

kände sig lättade när de pratade med sjuksköterskan om procedurerna som skulle följa 

operationen. De kände en lättnad över att sjuksköterskorna skulle närvara och ge dem stöd 

under operationen. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna överförde sitt lugn till dem 

medan de talade om operationen. Samtalet hölls utan stress och sjuksköterskan förklarade 

allting lugnt och sakta. Om det var någonting som patienterna upplevde var fel eller om de 

oroade sig över någonting visste de att de hade stöd av sjuksköterskan och att de kunde vända 

sig till henne. Wilkes, White och O´Riordan (2000) beskrev att känslan av att ha kontroll var 

väldigt viktig för närstående och även de behövde stöd. Sjuksköterskor såg behovet av 

kommunikation mellan behandlingshemmet och de närstående så att de var medvetna om 

bland annat sjukdomsutveckling och bieffekter av behandlingar. Detta gjorde att de 

närstående kunde hålla sig uppdaterade, ha kontroll och känna att de fick stöd. Roe, Whattam, 

Young och Dimond (2001) beskrev i deras studie att vårdpersonal ska uppmuntra 

pensionärerna till att planera för sin framtid, bejaka deras önskningar samt ta reda på vilken 

hjälp som finns tillgänglig för dem. Trevliga och positiva upplevelser belystes när 

vårdpersonalen och de äldre skapade vänskap som också tillgodosåg kamratskap och socialt 

stöd.  

 

I resultatet av litteraturstudien framkom även att patienterna kunde känna sig trygga när en 

sjuksköterska var närvarande. De kände sig även trygga när sjuksköterskorna höll ett öga på 

dem och tittade till dem om nätterna. Patienterna upplevde att de var tillfreds med 

sjuksköterskorna och deras kompetens, deras erfarenhet fick patienterna att känna sig trygga i 

deras händer. Detta kan jämföras med studien av Rudolfsson et al. (2003) där det framkom att 

patienternas känslor av osäkerhet försvann under det preoperativa samtalet när de talade med 

sjuksköterskan. Hon gav dem klara förklaringar om vad som skulle hända under operationen. 

Patienterna kände sig avslappnade och lugna när sjuksköterskan lovade att hon skulle vara 

med dem under operationen. Irurita (1999) beskrev i sin studie att patienterna uttryckte ett 

behov av att kunna lita på att sjuksköterskorna skulle vara där för dem när de behövde det. De 

ville även att sjuksköterskorna skulle komma in och titta till dem även om de inte hade 
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någonting viktigt att utföra. Hupcey (2000) menade att ha förtroende för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal på avdelningen var grundläggande för att patienterna skulle känna sig 

trygga. Att få veta, återfå kontroll, hopp och tillit är alla exempel som berör tryggheten. Om 

patienterna kände brist på trygghet genom perioder av förvirring kände de sig otrygga. Om 

deras behov möttes upplevde patienterna trygghet. Irurita (1999) beskrev att patienterna ansåg 

att den viktigaste faktorn för att de skulle kunna återfå kontroll samt öka känslan av trygghet 

var att ha tillgång till en larmklocka och att någon svarade på den med detsamma. Det som 

gjorde att patienterna kände sig otrygga var när de inte fick respons av sjuksköterskorna.  

 

I kategorin att inte känna sig betydelsefull framkom det att patienterna upplevde att en del 

sjuksköterskor inte verkade bry sig om att de behövde hjälp, och att en del inte ens var vänliga 

mot dem. Patienterna hade upplevelser av att inte känna sig viktiga eller betydelsefulla för 

sjuksköterskorna. Patienterna upplevde det negativt att behöva vänta, de kände även att de 

blev bortglömda samt att de inte fick någon uppmärksamhet av sjuksköterskorna. Det 

framkom även att patienterna upplevde att de var tvungna att ta vara på sig själva.  

 

I resultatet litteraturstudien framkom det att patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte 

verkade bry sig om att de behövde hjälp och att de inte kände sig betydelsefulla för dem. 

Detta kan jämföras med studien av McCabe (2003) där det framkom att patienterna upplevde 

att sjuksköterskorna var oempatiska, vilket fick patienterna att känna sig frustrerade och de 

kände att ingen brydde sig om dem. Det framkom även att patienterna inte klandrade 

sjuksköterskorna för att de hade mycket att göra, men detta resulterade i att patienterna kände 

att allt annat var mycket viktigare än dem. De gillade inte heller att störa sjuksköterskorna när 

de trodde att de var upptagna. Detta till skillnad från studien av Ahmad och Alasad (2004) 

som visade att patienterna upplevde att sjuksköterskorna uppmärksammade deras behov av 

hjälp som de och deras närstående behövde. Patienterna upplevde även att de blev behandlade 

som unika individer. Roe et al. (2001) beskrev i deras studie att patienterna kände att det var 

svårt att fråga efter hjälp, även när de kände att de behövde den. En kvinna på ett 

serviceboende ringde inte alltid efter hjälp eftersom hon kände att personalen var otillgängliga 

eller upptagna med annat. Pensionärers syn på att få hjälp var både positiv eller negativ. En 

del tyckte inte om den minskade självständigheten som de kände när de var oförmögna att 

göra saker på egen hand, men menade att om de behövde hjälp skulle de acceptera den och 

vara tacksamma. En kvinna i studien menade att det var underbart att få hjälp, hon såg 

fördelarna och tyckte att få hjälp var en god sak eftersom hon var så rädd att hon skulle halka i 
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duschen. En man sa att han var nöjd med att få hjälp, det gjorde honom ingenting, utan det 

gav honom och hans fru självförtroende.  

 

I vårat resultat av litteraturstudien framkom det att patienterna upplevde det negativt att 

behöva vänta och att de kände sig bortglömda. I studien av Fitzsimons, Parahoo och Stringer 

(2000) framkom det att patienter kände osäkerhet över hur länge de skulle behöva vänta på ett 

nytt organ. Många kände att de inte kunde gå vidare med sitt liv och kunde inte planera inför 

framtiden. Patienterna kände även vanmakt. Vanmakten berodde på osäkerheten av hur länge 

de skulle behöva vänta. De kände även vanmakt över att de upplevde att de inte hade kontroll 

över sitt eget liv. Många patienter upplevde känslor av ilska och frustration över den långa 

väntetiden för operation samt bristen på besked om hur länge de skulle behöva vänta. I 

studien av Ahmad och Alasad (2004) upplevde däremot patienterna att de inte behövde vänta 

länge på att få hjälp, det tog kort tid för sjuksköterskorna att komma när de larmade och 

behövde hjälp.  

 

I kategorin att känna sig utanför samt att känna sig delaktig och psykiskt förberedd framkom 

det att patienterna tyckte det var viktigt att få information och svar på frågor. Även att få bra 

råd och saklig information var betydelsefullt. Patienterna tyckte att det var bra att de blev 

tillfrågade om vad de tyckte och fick möjlighet att göra val, då kände de sig delaktiga i sin 

egen omvårdnad. Att känna sig utanför och att inte vara involverad i sin egen omvårdnad gav 

patienterna en negativ känsla. Vissa av patienterna upplevde att sjuksköterskorna var dåliga 

på att ge dem information.  

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att patienterna upplevde det positivt att få 

information och att vara delaktig i sin egen omvårdnad. Detta kan jämföras med studien av 

Ahmad och Alasad (2004) där de beskrev att patienterna upplevde omvårdnaden som positiv 

när sjuksköterskorna informerade dem om vad som skulle hända. Doherty och Doherty (2005) 

beskrev i deras studie att patienterna kände att informationen var väldigt viktig för dem och 

att den möjliggjorde att de kunde prata mer självsäkert med läkaren. Wilkes et al. (2000) 

påstod i sin studie att få information var betydelsefullt för närstående när de skulle ta beslut 

angående finansiering och behandling. Närstående behövde information för att de skulle 

kunna vara förberedda inför att vårda deras sjuka närstående. Många närstående ville ha 

information om var de kunde få hjälp när de behövde det, terapier, tillgängliga läkemedel och 

dess bieffekter. Vidare beskrev Wilkes et al. (2000) att tillhandahållandet av information 
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minskade närståendes rädsla och ökade deras känsla av kontroll, det stärkte dem. Patienterna 

beskrev ofta att de inte hade kunnat överleva upplevelsen utan sjuksköterskornas vilja att 

förse dem med information.  

 

I resultatet i vår litteraturstudie framkom det att patienterna inte kände att de var delaktiga i 

deras omvårdnad och att sjuksköterskorna var dåliga på att ge dem information. Detta kan 

jämföras med studien av McIntosh och Shaw (2003) där patienterna beskrev att de hade fått 

för lite eller ingen information alls av deras läkare. De upplevde att bristen på information var 

väldigt frustrerande eftersom de var angelägna att få information om vad som kunde hjälpa 

dem att klara av deras värk. En stor orsak till patienternas missnöje och frustration var att de 

inte fick någon diagnos. Ahmad och Alasad (2004) beskrev i deras studie att patienterna 

upplevde omvårdnaden som negativ när sjuksköterskorna inte förklarade för dem när 

någonting var fel med dem. De var missnöjda med informationen som de inte tyckte var 

tillfredsställande. Det var viktigt för patienterna att sjuksköterskorna höll dem väl informerade 

eftersom den var en viktig del för att de skulle kunna vara delaktig i beslut som handlade om 

deras omvårdnad. Roe et al. (2001) beskrev att ett vanligt förekommande problem bland äldre 

var att de kände sig osäkra på var de kunde vända sig för att få information om hjälp och 

vilken service som fanns tillgänglig för dem. Hupcey (2000) beskrev i sin studie att patienter 

har varierade och olika behov av information. Om patienter inte förstod informationen kunde 

de vägra motta behandling och känna sig rädda. Rose (1998) beskrev att anhörigvårdare inte 

bör bli överösta med information, den bör inte ges för snabbt och ska inte ges i facktermer 

eftersom detta kan få en motsatt effekt för den som mottar informationen och få denne att 

känna sig mer osäker på vad som händer.  

 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) menade i deras studie att information 

utgjorde grunden för patienternas deltagande i deras egen omvårdnad. Behovet av information 

innefattade patientens rättigheter. Att välja mellan olika alternativ och att ta beslut är baserat 

på tillräcklig och riktig information. Patienterna som gjorde val var mer involverade i sin egen 

omvårdnad än de som inte gjorde det. Wilkes et al. (2000) beskrev i deras studie att 

information kunde ges till patienterna i många olika former, antingen i broschyrer eller 

muntligt. Informationen skulle ges till patienterna när behovet fanns. Tillfredsställd 

information ska innehålla detaljer om sjukdomen, symtom, prognos och bieffekter av 

behandlingen samt vilka resurser som finns tillgängliga för patienterna. Tonvikten ska läggas 

på muntliga förklaringar och användandet av tryckt material ska användas minst. När tryckt 
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information ändå används ska den fokusera på specifika ämnen och överensstämma med 

behoven som patienterna eller de närstående har.  

 

I litteraturstudien har en kvalitativ manifest innehållsanalys använts. Utifrån den kvalitativa 

manifesta innehållsanalysen kunde patienters upplevelser belysas ur ett inifrånperspektiv. 

Genom att använda manifest innehållsanalys innebar det att analysen baserades på det texten 

verkligen sa, och egna tolkningar av den undveks, därmed uppnås trovärdighet. Validiteten 

och reliabiliteten i denna litteraturstudie har stärkts genom att vi vid upprepade tillfällen 

återgått till ursprungstexten för att kontrollera att innehållet inte gått förlorat och att materialet 

svarade mot syftet. En kvalitetsgranskning har gjorts av artiklarna som ingått i resultatet, detta 

för att nå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Fördelen och styrkan med 

litteraturstudien är att den ger ett inifrånperspektiv och kan ge förståelse för patienters 

upplevelser och situation på sjukhus och kan därmed hjälpa sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal att utföra patienternas omvårdnad på bästa sätt, utifrån deras individuella behov. 

En annan fördel är att litteraturstudien är överförbar. Med detta menar Holloway & Wheeler 

(2004, p. 255) att resultatet kan överföras till liknande situationer 

 

Svagheter med studien är att de vetenskapliga artiklarna som har använts var på engelska. Det 

finns därför en risk att information samt språkliga nyanser har förlorats. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna värderades enligt ett granskningsprotokoll utifrån 

Willman och Stoltz (2002, s. 122-123). På grund av begränsade kunskaper av 

kvalitetsgranskning finns risken att det gjorts felbedömningar av artiklarnas kvalitet.  

 

Slutsatser 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att patienter anser att det är viktigt att de får vara 

delaktiga i sin egen omvårdnad och att de får information om vad som händer runt omkring 

dem. Att vägleda patienterna till att ta egna beslut och informera dem om deras omvårdnad 

kan få patienterna att känna sig mer involverade. Att få information och att få veta vad 

sjuksköterskan gör är en förutsättning för att patienterna ska kunna känna sig trygga. Att göra 

patienterna involverade i sin egen omvårdnad kan öka deras känsla av trygghet och minska 

känslan av frustration och ilska som kan uppkomma vid brist på information. Vård på sjukhus 

innebär att människor på grund av sjukdom kommer bort ifrån sin trygga vardagsmiljö. Det 

kan upplevas omtumlande för patienten och därför är det av betydelse att bli väl bemött och få 
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god omvårdnad. Vi anser att det finns ett behov av mer forskning om sjuksköterskors 

bemötande gentemot patienter, och även de närstående. 
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