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Abstrakt 
När människor blir sjuka kan det normala sättet att uttrycka sig förändras, man kan sakna de nödvändiga 
begreppen, känna sig osäker i sin nya situation eller helt eller delvis ha förlorat talförmågan. Hur den enskilde 
vårdarens bemötande är blir avgörande för hela patientens vårdupplevelse. Många vårdare lyckas men även 
erfaren vårdpersonal kan ha svårigheter att få till en god kommunikation. 
Denna systematiska litteraturöversikt gjordes med syftet att beskriva förhållningssätt som kan främja 
kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Nio artiklar som har vårdar respektive patientperspektiv 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: Att vara närvarande; Att vilja 
förstå; Att kunna uppfatta dolda budskap; Att våga mötas i situationen.
Kommunikation är inte bara ord men ett samspel vårdpersonal kan påverka. Med en levande vårdkultur kan 
engagerade kollegor inspirera varandra. Ökad uppmärksamhet på patientbemötandets möjligheter skulle öka 
förutsättningarna för bättre kommunikation i vårdens vardag. Individanpassad omvårdnad kunde bli mera vanlig, 
andelen nöjda patienter stiga och arbetsglädjen öka. 

Nyckelord: Bemötande, individanpassad, kommunikation, vårdkultur.
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När människor blir sjuka kan det normala sättet att uttrycka sig förändras, man kan sakna de 

nödvändiga begreppen eller känna sig osäker i sin nya situation. Kommunikationen kan 

ytterliggare försvåras då en betydande andel patienter har tillfälliga eller långvariga 

språksvårigheter som följd av operation, trachealbehandling eller hjärnskada (Hemsley et al, 

2001). God kommunikation är en viktig förutsättning för att kunna ge vård av hög kvalitet 

(Hemsley et al, 2001; Kopp, 2001).  Den är även en förutsättning för att patienten skall kunna 

vara delaktig och fatta beslut angående sin behandling. Brister kommunikationen finns risken 

att information inte når fram och patienten känner alltså inte till sina rättigheter än mindre att 

hon/han har något att ta ställning till (Kopp, 2001).

I varje möte vilar en möjlighet till ömsesidighet, en chans att berika varandras liv. Den danske 

filosofen Lögstrup (1994) beskriver detta som ett krav, både outtalat och omedvetet men dock 

ett etiskt krav om att bli tagen på alvar. Den tillit som bjuds i alla mänskliga möten innebär att 

man lägger sitt liv i den andres hand. De gånger det brister i bemötandet av denna tillit sårar 

vi varandra. Eftersom kravet är outtalat blir det svårt att se var problemet ligger. Hos personen 

kan känslor av att vara sviken och förrådd uppstå men den enskilde förmår bara uttala banala 

beskyllningar. Det grälas om och med ord men smärtan som åsamkats släpper inte (Lögstrup, 

1994, s.41-54). Det finns patienter som har kraft att anmäla när de är missnöjda med 

sjukvården. Enligt Kopp (2001) beror en betydande andel av anmälningar till den engelska 

motsvarigheten av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i grunden på dåligt 

bemötande, nonchalans och/eller bristande kommunikation med ödesdigra missförstånd som 

följd.

I en studie (Nyström, 2002) om orsaker till dåligt bemötande, på en akutavdelning med 

erkända problem, beskrev sjuksköterskor och undersköterskor omvårdnadens innehåll som 

konkreta praktiska handlingar exempelvis att hjälpa någon till toaletten eller hämta ett glas 

vatten. Ambitionen att försöka förstå patienternas specifika behov eller hjälpa dem hantera sin 

situation saknades helt. Fynden sammanfattas som en genomgående brist på holistiskt 

perspektiv hos vårdpersonalen. Då rådande vårdkultur innehöll en misstänksam attityd till 

omvårdnadsvetenskap över huvud taget, var intresset för sådan fortbildning låg och 

möjligheterna följaktligen små att införa ett holistiskt perspektiv. Även i en studie (Hemsley 

at al., 2001) om erfarenheter med patienter som har talsvårigheter saknades intresse för 

holistiskt perspektiv hos vårdpersonalen, bara en av deltagarna (n=20) saknade möjligheten 

att utöva holistisk vård. Enligt Nyström (2002) har ett holistiskt perspektiv funnits med i 

Sveriges riktlinjer för sjukvård länge med intentionen att få de olika professionerna att lägga 
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vikt vid den person som är sjuk och anpassa vården efter dennes specifika behov och 

önskemål, trots detta är individanpassad vård ingen självklarhet i patienternas vardag.

Ansvaret för en fungerande kommunikation med patienterna ligger hos vården, 

omvårdnadsansvaret hos sjuksköterskan. Enligt Skärsäter et al. (2007) är vård en färskvara 

som skapas hela tiden i samspel mellan patient och vårdpersonal. Ett dåligt bemötande 

påverkar inte bara upplevelsen i stunden men kan få konsekvenser för det slutliga 

behandlingsresultatet. Vårdpersonal behöver inse att det är de som är gäster i patienternas 

verklighet och inte tvärt om.  De kan bidra med professionell kunskap men det är patienten 

själv som har den viktigaste kunskapen om sina unika upplevelser och önskemål, hur 

hans/hennes liv ser ut och hur det påverkas av behandlingar och sjukdom.

Kommunikation kommer av latinets communicatio [ömsesidigt utbyte] och communico [göra 

gemensamt], kommunikation är att överföra information, en tvåvägsprocess där det sker ett 

utbyte oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Processen bygger på något gemensamt 

till exempel kunskap i samma språk (National Encyklopedin, 2010). Kommunikation används 

för att skapa en delad förståelse. Det finns tre huvudsakliga typer av mänsklig kommunikation 

vid personliga möten varav kroppspråk utgör den största delen följd av röstkvalitén medan 

själva innehållet verkar utgöra den minsta delen (Wikipedia, 2010). Att kommunicera innebär 

inte bara ett utbyte av meddelanden utan också att stå i förbindelse med varandra. Ordet 

förbindelse är enligt Svenska Akademiens ordlista (1982) synonymt med kommunikation.  

I vården av patienter som inte kan tala blir vikten av att kommunikationen fungerar utöver 

orden extra tydlig. Även erfaren vårdpersonal kan ha svårigheter att få till en god 

kommunikation med patienter som har språksvårigheter, många lyckas dock när de först 

etablerat en god kontakt (Hemsley et al, 2001) eller skapat en förbindelse enligt ovan. Den 

enskilde vårdaren gör alltså skillnad men hur? Syftet med denna studie var att beskriva 

förhållningssätt som kan främja kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. 

METOD 

Att göra en litteraturöversikt liknar övriga kvalitativa studier då det söks efter teman och/eller 

mönster i materialet (Polit & Beck, 2004, s. 106). För att kunna göra en systematisk 

litteraturöversikt krävs att det finns ett tillräckligt antal studier av god kvalitet, därför utgör 

sökning och granskning en betydande del av arbetet (Forsberg & Wengström, 2008, s. 30; 
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Polit & Beck, 2004, s. 89).  En litteraturöversikt skall ge läsaren en överblick av kunskapen 

inom ett område. Den skall summera och kritiskt granska resultat och ge förslag till vidare 

forskning (Polit & Beck, 2004, s. 88, 108).

Litteratursökning

Material har samlats från internationella referee granskade vetenskapliga tidskrifter, 

(Backman, 2007, s. 18, Willman et al., 2006, s. 88). Sökning av artiklarna skedde med hjälp 

av tesaurus, registrerade ämnesord, i två internationella bibliografiska referensdatabaser via 

universitetsbibliotekets service på Internet. CINAHL och PubMed (före detta MedLine) som 

rekommenderas av Polit och Beck (2004, s.111) för sjuksköterskor. 

Vissa svenska ord saknar en direkt motsvarighet på engelska då konsulterades en svensk 

artikeldatabas för användbara begrepp. När exempelvis bemötande relaterades till 

kommunikation hittades det engelska ämnes-/sökbegreppet Nurse-Patient Relation.  På 

liknande sätt motsvarades språksvårigheter via en omskrivning till språkstörningar av 

Language Disorders, kommunikationssvårigheter av Communicative Disorders respektive

Communication Disorders och talsvårigheter av Speech Disorders. Sökhistoriken i 

databaserna presenteras i tabell 1. Dessutom hittades två artiklar bland titlarna i funna 

artiklars referenslistor som enligt Polit och Beck (2004, s. 105) är en lämplig källa för 

kompletterande material.

Tabell 1 Sökhistorik 

Frågeställning: Vilka förhållningssätt kan främja kommunikationen mellan patient och vårdpersonal?
CINAHL 20090901

Söknr. Söktermer Antal träffar
1 MH Communicative Disorders 12552
2 MH Nurse-Patient Relations 13647
3 MH Language Disorders 7273
4 speech   18325
5 MH Speech Disorders 4907
6 3 or 5 7273
7 1 and 2 and 6 22

Preliminärt valda artiklar 8

Fortsättning sid.6
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Tabell 1 forts Sökhistorik 
Frågeställning: Vilka förhållningssätt kan främja kommunikationen mellan patient och vårdpersonal?

PubMed 20090831
Söknr. Söktermer Antal träffar

1 language disorders 42478
2 communicative disorder* 1590
3 Mesh Communication Disorders 43982
4 Mesh Nurse-Patient Relations 25456
5 3 and 4 122
6 Mesh Language Disorders 33569
7 5 and 6 73
8 5 and 6 (med kriterierna: engelska och tyska) 51

Preliminärt valda artiklar 12
Thesaurus benämns olika i respektive databas. Mesh i PubMed motsvaras av subject headings/MH i CINAHL. 

Urval

Den första bedömningen av de (22 + 51) 73 funna artiklarnas relevans skedde med hjälp av 

titel eller abstrakt i enlighet med Polit och Beck (2004, s.103-104). För att behålla 

allmängiltighet i materialet exkluderades artiklar som huvudsakligen behandlade 

rehabilitering, bestämda diagnoser, särskilda hjälpmedel eller barn. En tidsbegränsning 

gjordes genom att acceptera material från och med 1994 vilket gav (8 + 12) 20 preliminärt 

valda artiklar (se tabell 1). Dessa lästes igenom och kännetecken antecknades för var och en 

som en hjälp för det fortsatta arbetet, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2004, s. 106).

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll som medförde 

ställningstagande till: syfte, urval, kontext, metod, etiskt resonemang samt resultat (Willman 

et al., 2006, s. 83-87). Frågorna besvarades med ja eller nej och kvaliteten bedömdes sedan 

efter andelen svar för respektive artikel. De med övervägande nej bedömdes ha kvaliteten låg 

och exkluderades. Slutligen var 9 artiklar redo för analysen, de visas i tabell 2.

Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=9)

Författare 
År

Typ av 
studie

Deltagare
kontext

Metod 
datainsamling/analys

Huvudfynd Kvalitet

Clavel 
(1999).

Kvalitativ omvårdnadsvetenskaplig-
och geriatriklitteratur. 
(n=11)

Litteraturstudie/
latent innehålls analys

Svårtytt tal och 
agitationer är 
kommunikationsf
örsök med dolda 
budskap, ofta 
uttryck för 
konkreta fysiska 
eller psykiska 
behov. 

Medel

Fortsättning sid. 7
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Tabell 2 forts. Artiklar som ingår i analysen (n=9)

Författare 
År

Typ av 
studie

Deltagare
kontext

Metod 
datainsamling/analys

Huvudfynd Kvalitet

Hisker, 
Turowski, 
Wulfert 
Gerlach 
(1994).

Kvalitativ Vardagen på en 
geriatrisk vårdavdelning. 

Deltagande observation 
diskuteras med hjälp av 
neuropsykologisk 
litteratur.  

Vårdpersonal bör 
samtala med, inte 
beklaga, sina 
patienter med 
talsvårigheter. 
Undervisning av 
patienter med 
afasi och deras 
närstående är 
viktig för 
rehabiliteringen.

Medel 

Mayhew, 
Acton, Yauk 
och Hopkins 
(2001)

Kvalitativ Sjuksköterska och 
personer med demens 
(n=5) av Alzheimer typ, 
DAT, i sena stadier, 

Konversationer på ca 15 
minuter filmades och 
analyserades 
fenomenologiskt.

Personer med 
långt gången 
demenssjukdom 
är medvetna om 
sig själva och sina 
nedsatta 
funktioner. De 
kan ge uttryck för 
sitt välbefinnande. 

Hög

Melnechenko 
(2003).

Kvalitativ Publicerad omvårdnads 
litteratur om närvaro.
Artiklar (n=12)
Böcker (n=8)

Explorativ 
litteraturstudie/manifest 
innehållsanalys

Äkta närvaro ger 
sjuksköterskan 
möjlighet att möta 
patienten där 
hon/han befinner 
sig och få kunskap 
om hur patienten 
faktiskt mår samt 
utforma vården 
därefter.  

Medel

Nyström, 
Nydén och 
Petersson 
(2003)

Kvalitativ Människor med 
erfarenheter från att söka 
hjälp i akutvården (n=11) 
utan högsta prioritet. 

Intervjuer/induktivt 
fenomenologisk.

Patienter som inte 
högprioriteras på 
akutmottagningen 
får inte alltid den 
uppmärksamhet 
och den 
omvårdnad de 
borde ha.

Hög

Sundin, 
Axelsson, 
Jansson och 
Norberg 
(2000) a*

Kvalitativ Före detta patienter på 
somatisk vårdavdelning 
(n=10) ombads berätta 
två vårdepisoder från sin 
tid på sjukhuset en 
positiv och en negativ.   

intervjuer/hermeneutiskt
fenomenologisk. 

Samtliga berättade 
flera episoder, 
totalt 90. Patienter 
måste erkännas 
som experter på 
sitt eget lidande.

Hög

Sundin & 
Jansson 
(2003).

Kvalitativ Vårdpersonal (n=5) i 
samspel med stroke 
patienter (n=3), som 
hade afasi, filmades 
under morgonbestyren. 
Vårdarna intervjuades 
direkt efteråt. Senare såg 
de respektive video och 
reflektera över den.

Film och 
intervjuer/fenomenologisk 
hermeneutisk analys

Samarbete och 
gemenskap 
underlättar för-
ståelse.

Fortsättning sid. 8

Hög
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Tabell 2 forts. Artiklar som ingår i analysen (n=9)

Författare 
År

Typ av 
studie

Deltagare
kontext

Metod 
datainsamling/analys

Huvudfynd Kvalitet

Sundin, 
Jansson och 
Norberg 
(2000) b*

Kvalitativ Vårdpersonal som var 
erkänt skickliga i 
kommunikation med 
afasi- och strokepatienter 
intervjuades. 
Sjuksköterskor (n=5) och 
undersköterskor (n=5).

Intervjuer/Fenomenologisk 
hermeneutisk

Kommunikationen 
förs framåt 
tackvare 
gemenskapen 
mellan vårdare 
och patient, när de 
lyckas känna in 
varandra. 

Hög

Sundin, 
Norberg och 
Jansson 
(2001).

Kvalitativ Vårdpersonal som var 
erkänt skickliga i 
kommunikation med 
afasi- och 
strokepatienter. 
Sjuksköterskor (n=2) 
undersköterskor (n=3) 
intervjuades.

Intervjuer/Fenomenologisk 
hermeneutisk

Aspekter som 
underlättar 
förståelse: Att 
framkalla ansvar 
genom 
skröplighet; att 
återskapa 
patientens 
värdighet; att vara 
i en förstående 
sinnesstämning.

Hög

* a respektive b används i löpande text för att hålla isär dessa referenser.

Analys

Då någon statistik över förekomst av visst innehåll saknade intresse i denna litteraturöversikt 

valdes metoden kvalitativ innehållsanalys som enligt Polit och Beck (2004, s. 595) används 

med variation. Manifest innehållsanalys är lämplig när det är kommunikation mellan 

människor som står i fokus och används därför gärna i omvårdnadsforskning. Målsättningen 

är att beskriva valda fenomen samt skapa insikt och kunskap om de studerade fenomenen

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna lästes flera gånger, först för att få ett helhetsintryck av materialet, sedan för att hitta 

relevanta textenheter. De som svarade mot syftet/berörde frågeställningen identifierades, 

kondenserades och kodades efter sitt innehåll varefter de färgmarkerades till underkategorier. 

Dessa slogs i sin tur samman i flera steg till först åtta och slutligen fyra kategorier som var 

varandra uteslutande. Ett tillvägagångssätt som stämmer väl överens med Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ manifest innehållsanalys. De slutgiltiga 

kategorierna presenteras i resultatavsnittet. 

Förtydligande: I denna uppsats har orden: vårdare/vårdpersonal använts för yrkesverksamma inom sjukvården
alla kategorier; Patient för den person som är i behov av vård; Språksvårigheter för olika grader av afasi.
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RESULTAT

Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i tabell 3 och var för sig därefter. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4)
Kategorier
Att vara närvarande

Att vilja förstå

Att kunna uppfatta dolda budskap

Att våga mötas i situationen

Att vara närvarande

Det är närvaron, ett äkta engagemang i gemenskapen som gör kommunikationen levande, 

skiljer den från rent informationsutbyte (Sundin, Norberg, & Jansson, 2001). Att kunna 

erbjuda patienter välkomnande närvaro är det mest effektiva en vårdare kan göra när det 

gäller stöd i bearbetningen av det patienten gått igenom (Melnechenko, 2003). Vårdpersonal

kan kommunicera sin tillgänglighet genom att vara aktivt närvarande med hela sig (Sundin & 

Jansson, 2003). 

Närvaro kan vara ett sätt att kommunikativt känna vad den andre känner och upplever, den 

kan beskrivas som en omvårdnadsintervention i sig. Full närvaro ger vårdpersonal tillgång till 

patientens livsvärld och därmed möjlighet att följa personens upplevelser och 

ställningstaganden samt möjlighet att anpassa vårdarbetet därefter. Det behövs egentligen inte 

mer tid för att kunna vara fullt närvarande, snarare handlar det om att vara fokuserad den tid 

man är tillsammans (Melnechenko, 2003).

Attityder, fokus och rutiner inom sjukvården behöver ändras om närvaro får erkännande som 

vårdkvalitet (Melnechenko, 2003). Nyström, Nydén och Pettersson (2003) anger sådant behov 

av förändring inom akutvården där tempot är högt och stressen tillåts påverka patienterna. 

Sundin, Axelsson, Jansson & Norberg (2000a) återger patientönskemål om uppmärksam och 

engagerad vårdpersonal som är närvarande, kan se den unika personen och ge bekräftande 

kvalitetstid.
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Att vilja förstå  

Vårdpersonal som inte förstår bör inte utgå från att talaren är förvirrad. Att mötas av viljan att 

förstå är bekräftande, stärker förtroendet och känslan av trygghet hos patienterna (Mayhew, 

Acton, Yauk, & Hopkins, 2001). Att bejaka svårtytt tal och agitationer som äkta 

kommunikationsförsök är att visa sin vilja att förstå personen. Kombinationen av observation 

och noga lyssnande kan ofta skapa mening i tillsynes meningslöst prat (Mayhew et al., 2001; 

Clavel, 1999). Enligt Mayhew et al. (2001) kan patienter med demens förstå betydligt mer än 

vad de själva kan göra sig förstådda. De behöver ansvarsfulla personer runt sig som både ser

dem som individer och hjälper dem ur den kategoriska ignorering många utsätts för. En 

ignorans som ytterligare försvårar deras möjlighet att komma till tals.

Patienter med afasi har lättare att göra sig förstådda om de möts av aktiv vilja att förstå, 

exempelvis genom uppmuntran till upprepade talförsök utan tidspress (Hisker et al., 1994; 

Sundin et al., 2000b). Även när talet är helt utom räckhåll är det ett stöd för patienten när 

vårdpersonal visar sin vilja att förstå, det kan vara genom att finnas tillhands eller förmedlas 

med ögonkontakt. Ödmjukhet kan fungera som en ledstjärna för vårdpersonal som vill förstå 

då de genom att acceptera att inte veta allt och förhålla sig öppna låter patienten visa vägen 

(Sundin et al., 2000b; Sundin & Jansson, 2003). Ett sätt att uppmuntra kommunikationsförsök 

och känsloyttringar är när vårdpersonal bjuder på sig själv, visar sin egen sårbarhet och kan 

skämta om den (Sundin et al., 2001). Den faktiska kontakten genom beröring i vårdsituationer 

som exempelvis vid hjälp med morgontoaletten kan också ge en bekräftande närhet som i sig 

uppmuntrar till kommunikationsförsök (Sundin & Jansson, 2003). 

Väntetiden kan bli lång och plågsam för människor som söker vård då en öppen inställning 

med vilja att förstå inte är självklar hos vårdpersonal utan helt beroende av de enskilda 

individernas kunskaper. Risken att bli nonchalerad är reell om man påkallar uppmärksamhet 

på akuten utan att vara i direkt livsfara, därför väljer patienter ofta att lida i tysthet (Nyström 

et al., 2003). 

Att kunna uppfatta dolda budskap

Viktiga budskap är inte alltid uppenbara. De kan döljas under olika bortförklaringar 

exempelvis när patienter ursäktar vårdpersonal vid brister i vården (Nyström et al., 2003). Det 

är en vanlig strategi för att skydda den egna integriteten att dölja sina verkliga behov, sänka 
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förväntningarna på vården och finna ursäkter för vårdpersonals agerande (Nyström et al., 

2003; Sundin et al., 2000a). 

Budskap kan också vara dolda bakom språksvårigheter eller demens. Sundin et al. (2000b; 

2001) och Sundin och Jansson (2003) menar att gemenskapen som byggs upp mellan 

vårdpersonal och patient är en förutsättning för att de ordlösa budskapen skall nå fram, ofta 

förstärks de av fysisk kontakt. De vårdare som var erkänt skickliga i kommunikation med 

strokepatienter talade aldrig om dem som grupp. De talar istället med ödmjukhet om de speci-

fika personer saken gäller och om den relation som växer sig starkare ju mer de lär känna 

varandra. En kreativ närhet underlättar den ordlösa kommunikationen. Men att samtidigt hålla 

ett säkerhetsavstånd är också viktigt då båda personers integritet skall skyddas, missförstådd 

intimitet och andra förvirrande budskap undvikas (Sundin et al., 2000b). 

Utan att tänka kan en del vårdpersonal nästan automatiskt uppfatta dolda budskap genom att

känna sig fram till vad patienten vill (Sundin et al., 2000b). Viss vårdpersonal är noga med att 

markera jämlikheten mellan sig och den andre genom sitt kroppsspråk exempelvis genom att 

gå ner på huk för att hålla sitt ansikte i samma nivå som patientens i en omvårdnadssituation 

(Sundin et al., 2000b). Den tysta dialog som kan föras genom att ”beröra” varandra med 

ögonkontakt är kraftfull och sparas därför oftast till avgörande tillfällen när orden av olika 

orsaker inte räcker till (Sundin & Jansson, 2003). 

En mellanmänsklig hjälpsamhet finns ofta tillhands även hos patienter med senare stadier av 

demens, även om den är dold under uttrycksvårigheter och därför sällan uppmärksammas 

(Mayhew et al., 2001). Gemenskap stärker personerna som ingår i den. God stämning i 

vårdteamet med stöd och bekräftelse kollegor emellan underlättar arbetet, liksom även patient 

och vårdpersonal bekräftar varandra (Sundin et al., 2001; Sundin et al., 2000b). En kram och 

lite tårar efter gemensamma ansträngningar blir en bekräftelse på att man lyckats. Att bekräfta 

varandra kan vara enklare genom beröring, en smekning på kinden eller ett lätt tryck i handen 

väljs därför ofta även om det finns ord att tillgå. Beröring är kommunikation (Sundin et al., 

2000b).

Att våga mötas i situationen 

När vårdpersonal bejakar känsloyttringar i situationen och anpassar sina 

omvårdnadshandlingar efter dem höjs livskvaliteten för såväl patient, som närstående och 
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vårdaren själv (Clavel, 1999; Mayhew et al., 2001). Ansvarskänslan stärks hos vårdpersonal

när de tar till sig patienternas utsatthet och sårbarhet, när de lever sig in i situationen vill de 

erbjuda den bästa tänkbara vården (Sundin et al., 2001). 

När vårdpersonal tar samma hänsyn till patientens känslor i situationen som till själva målet 

med omvårdnadshandlingen underlättas kommunikationen även den ordlösa. Vårdpersonal

kan bryta isoleringen och minska lidandet genom att möta och försöka förstå den sjuka 

människan och hennes upplevelser. Lyckas det blir det en värdefull gåva till patienterna 

(Mayhew et al., 2001; Sundin et al., 2000b). Hos dem med stroke kan depressionstendenser 

motverkas som annars skulle ha negativ inverkan på rehabiliteringen (Sundin et al., 2000b). 

Omvårdnadsvetenskapens horisont har vidgats genom att se till individen i patienten, se 

människan som fri och med inneboende utvecklingsmöjligheter oavsett situation 

(Melnechenko, 2003). 

Att få känslomässigt stöd i gemenskapen med vårdpersonalen, uppmuntras till att ge uttryck 

för sina tankar och känslor är viktigt för att hitta motivation och kraft till sin rehabilitering 

(Hisker, Turowski, Wulfert, & Gerlach, 1994; Sundin et al., 2000b) men för att människor 

med afasi skall känna det meningsfullt att öva sitt tal krävs också ett engagemang i de 

närstående. De närstående behöver kunskap och stöd för att våga möta och bejaka för dem 

främmande kommunikationsförsök (Hisker et al., 1994).

På vilken nivå rehabiliteringsövningar skall läggas måste varsamt anpassas till patientens 

resurser för dagen, de skall föra till framsteg inte minska självförtroendet. Personerna skall 

känna att de kan delta i det sociala utan tvång på aktiv tal- eller annan träning (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2001). Samtidigt är det en betydelsefull insats att skapa en lugn 

miljö utan distraherande intryck, då ökar möjligheterna att lyckas med den avgörande 

språkträningen (Hisker, 1994; Clavel, 1999). 

Uppmärksamma och engagerade vårdare är vad patienterna önskar, dessa två egenskaper är 

samtidigt nödvändiga för att våga möta den lidande och stanna vid hennes sida (Sundin et al., 

2000a). Det kan vara tungt att möta patientens svåra känslor. Hos dem som inte kan göra sig 

förstådda i högsta grad, när desperationen stiger i patientens blick blir det smärtsamt även för 

vårdaren (Sundin, Jansson, & Norberg, 2000). 
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DISKUSSION

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva förhållningssätt som kan främja 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Resultatet gav fyra kategorier: Att vara 

närvarande; Att vilja förstå; Att kunna uppfatta dolda budskap; Att våga mötas i situationen.

Tid och ett inre lugn krävs för att vara närvarande och ägna den nödvändiga stunden till 

kommunikation av det slag som behövs. Av resultatet framgår att äkta närvaro även förmedlar 

tillgänglighet och trygghet. Liknande erfarenheter beskrivs av Nyström (2009) i en studie där 

vårdpersonals närvaro både motverkar isolering, bekräftar patienterna och förmedlar tillit till 

deras inneboende förmågor att hantera existentiella utmaningar. Bernardo (1998) menar att 

omvårdnadsvetenskapens teoretiska begrepp, närvaro, behöver befästas i verklighetens vård. 

Han menar att den ökande användningen av teknologi inom sjukvården skulle kunna avlasta 

personalen och därmed ge större möjligheter att utveckla omvårdnadens innehåll. 

I resultatet framkommer det att vårdpersonal kan välja att vara äkta närvarande oberoende av 

tidsresurser, att det är en handling i linje med andra interventioner. Dalgaard & Delmar (2008) 

däremot menar att det är en fråga om organisation, då det kan skilja stort på den faktiska tid 

vårdpersonal disponerar för närvaro och kommunikation med sina patienter, även om 

arbetstiden är den samma.

I resultatets kategori att vilja förstå framkommer det att de förväntningar på och möjligheter 

till kommunikation vårdpersonal tillhandahåller spelar en avgörande roll för vad som kommer 

till stånd och hur hela vårdsituationen upplevs. Detta kan belysas med att patienter med afasi 

beskriver att det är avgörande om vårdpersonal märker och litar på deras 

kommunikationsförmåga eller ej (Nyström, 2009). Gordon, Ellis-Hill och Aschburn (2009) 

pekar på asymmetrin i vårdrelationen, när de visar att vårdpersonal tenderar att styra ämnesval 

i kommunikationen så att patienter får minimala möjligheter att säga sitt även när ett samtal 

pågår.

Dalgaard och Delmar (2008) relaterar till en vårdkultur med pressat tidsschema och menar att 

en sådan kan medföra att vårdpersonal avskärmar sig som ett försvar mot stress. Att de kan 

utveckla en okänslighet som hindrar dem att upptäcka de patientbehov som skulle ta tid att 

tillfredställa. När patienter omges av en sådan vårdkultur ges inget utrymme för 

förväntningar, de tvingas följa stela rutiner och fråntas möjligheten att ha inflytande på sin 

dag (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). En annan form av vårdpersonals 
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avskärmning som ger osäkerhet och till och med rädsla hos patienter med talsvårigheter är när 

vårdpersonal helt väljer bort att tala till dem (Nyström, 2009).

Det händer också att patienter faktiskt inte vågar ha någon egen åsikt eller påtala sina behov, 

de litar i stället helt på vårdarnas yrkeskunskap. Detta kommer sig enligt Kasén et al. (2008) 

av den konstanta ojämlikheten i vårdrelationen vilken vårdpersonal behöver bli mer medvetna 

om. 

I resultatet framkommer att en vårdkultur utan förankring i någon värdegrund gör 

vårdkvaliteten starkt beroende av enskildas insatser. Möjligheten att göra sådana enskilda 

insatser i linje med egna ideal är dock begränsad av oskrivna regler på många håll medan det 

på ”hemlika” vårdavdelningar går bättre (Rytterström, Cedersund & Arman, 2009). Kasén et 

al. (2008) skriver att man behöver bli medveten om sina rutiner i teamet för att kunna 

utveckla en vårdkultur som bottnar i en gemensam värdegrund. Även ett kontinuerligt 

reflekterande och en ledare som anger riktning är viktigt. Förutsättningar borde finnas 

eftersom svenska sjuksköterskor, enligt Bahtsevani, Willman, Rohlin och Levi (2005), har en 

positiv attityd till att använda ny forskning.

I kategorin Att uppfatta dolda budskap framkom svårigheter med att förmedla missnöje med 

vårdkontakter eftersom patienter ville känna sig allierade med vårdpersonal. Denna brist i 

kommunikationen blir än alvarligare då deras reella utvärdering sällan efterfrågas i 

utvärderingsinstrument och därmed förblir dold. Patienter och närstående har kriterier för 

”god” respektive ”icke god” vård som sällan återfinns i instrument för utvärdering av 

vårdkvalitet enligt Attree (2001). Frågeformulären har ofta en teknisk professionell karaktär 

och ger därmed tvivelaktiga resultat, exempelvis den gängse tolkningen att patienter värderar 

den tekniska delen av vården högst vilket är felaktigt (Attree, 2001).

Att dolda budskap kräver en särskild medvetenhet beror på att de är just dolda. Har patienten 

inga språksvårigheter utgår vårdpersonalen ofta från det som faktiskt sägs - och kan gå miste 

om stora mängder viktig information. När patienter har kommunikationsnedsättningar blir 

behovet tydligare men sjuksköterskor bör alltid kunna bygga vidare på de signaler som givits, 

få sin tolkning bekräftad och utforma mål och interventioner därefter. En förutsättning för 

detta är förmågan att kunna sätta en annan människa i fokus (Travelbee, 2001, s. 152). Alla 

omvårdnadssituationer förmedlar budskap oberoende av om det talas eller ej. Detta 
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”kommunikations innehåll” är det viktigt att vårdare medvetet utvecklar eftersom såväl viljan 

att hjälpa som eventuell likgiltighet ofelbart uppfattas av patienten (Travelbee, 2001, s. 139-

153).

Resultatet berättar om beröring som kan förstärka det sagda och i vissa fall ersätta talet. Detta 

styrks av Routasalo & Isola (1996) som visar att beröring är kommunikation särskilt när det 

gäller känslobudskap. Non verbal kommunikation är dock inte bara beröring eller kroppsspråk 

utan framför allt ett samspel, en förmåga att kunna dela med och känna in varandra. Ett sätt att 

utan ord vila i den ömsesidiga förståelse och kontakt som kan byggas upp mellan patient och 

vårdare (Travelbee, 2001, s. 214).

I resultatets Att våga mötas i situationen beskrivs glimtvis den komplexitet som vårdpersonal

träder in i när de följer sina patienter genom smärta och lidande men också den styrka som 

ligger i ömsesidig bekräftelse. Det nakna tydliga budskap som speglas i blicken på en 

människa i nöd behövs det sällan skolning för att se men för att våga mötas i situationen och 

stanna kvar med den lidande krävs både mod och ödmjukhet. Verktyg till detta menar Kralik, 

Visentin & van Loon (2006) finns i kunskap om den utvecklingspotential som ligger i svåra 

livssituationer, den transition som alltid följer med svår sjukdom och levnadskriser. Att en 

bekräftelse av sjuksköterskans yrkesroll samtidigt är möjlig kan belysas av Eriksson (1992) 

som slår fast att äkta omvårdnad inte bara är abstrakta idéer utan ett konkret arbete i 

verkligheten. Omvårdnadsteorier som tagits fram under slutet på 1900-talet har mognat och är 

klara att föras ut men innebär också en nödvändig tillbakagång till omvårdnadens ursprung, 

att lindra lidande: ”the patient's experiences of suffering, poor health, and illness are the starting point of the 

clinical paradigm” (Eriksson, 1997).

Interventions förslag

Utbildning för vårdpersonal, gärna i tvärprofessionella grupper. Etik och bemötande är viktiga 

ämnen att arbeta med för att nå en gemensam värdegrund. Ett första steg mot att förhindra 

vårdlidande är enligt Kasén et al. (2008) att medvetet reflektera över rådande vårdkultur och 

människobild. De individuella förhållningssätt som vårdpersonal bemöter sina patienter 

utifrån kan bara den enskilde själv förbättra men inspiration och stöd till en sådan inre 

förändring kan nya idéer och engagerade kollegor bidra med. Gordon et al. (2009) menar att 

ledning och tongivande yrkesgrupper bör verka för en aktiv utveckling av vårdkulturen. Med 

en löpande dialog inom team och enhet kan man sedan hålla vårdkulturen levande och 
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gemensamt sträva mot samma mål till glädje för alla patienter oavsett vad som fört till deras 

behov av vård. 

Metoddiskussion

I en systematisk litteraturöversikt bör alla studier i ämnet ingå (Forsberg & Wengström, 2008, 

s.29-32, Willman et al., 2006, s.90) men då endast två databaser valts och begränsningar av 

publiceringen gjordes till de senaste femton åren lever den här översikten inte upp till detta. 

Då bristerna tydligt redovisats kan detta dock bli en styrka, eftersom ett sätt att visa på 

trovärdighet är att lägga tillräcklig tid på arbetet (Polit & Beck, 2004, s. 430) och 

omfattningen anpassats till den givna tidsramen. Att ta hjälp av Goodmans steg gav struktur 

och rekommenderas av Stoltz, Udén och Willman (2004) vid arbete med systematiska 

litteraturöversikter.

Det är möjligt att andra eller kompletterande sökord skulle ha givit värdefulla sökträffar. 

Exempelvis verkar begreppet kommunikationsnedsättningar/Communication impairments 

relevant men var obekant tidigare. Å andra sidan var det inte olika grader av nedsättningar 

utan förhållningssätt som kunde främja kommunikationen mellan patient och vårdpersonal

som skulle beskrivas. Det är heller inte antal utan relevans och kvalitet hos referenserna som 

är avgörande (Polit & Beck, 2003, s. 91).

Valet att presentera resultat och diskussion övervägande i presens gjordes med stöd av 

Backman (2007, s. 43), då en kvalitativ designad litteraturöversikt kan skrivas på ett 

inbjudande och konverserande sätt jämfört med en kvantitativ som brukar vara mindre 

personlig (Polit & Beck, 2004, s. 111). Missförstånd vid översättning kan förekomma 

eftersom alla artiklarna i analysen var skrivna på andra språk än svenska. 

Kvalitativ innehållsanalys kan göras på två sätt. Med en manifest ansats analyseras vad som 

faktiskt står i texten medan man med en latent tolkar den underliggande meningen

(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet kan alltid diskuteras när det gäller tolkningar 

och eftersom denna kunskapsöversikt gjorts enskilt föll valet på den textnära manifesta

ansatsen. Den gängse kondenseringen av textenheter prövades i början av analysarbetet men 

valdes sedan bort, i stället har jag kontinuerligt återgått till originaltexten vilket ökar 

tillförlitligheten. Först vid sammanställningen har översättning och sammanfattningar gjorts.
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Materialet gav både vårdare- och patientperspektiv, erfarenhet inom vård har ytterliggare 

bidragit med ett personligt perspektiv samt utan tvekan varit till hjälp i sökandet efter 

intressant material och relevanta textenheter. Både förståelse och kritisk inställning krävs vid

bearbetning av vetenskapliga rapporter (Polit & Beck, 2003, s. 103). Nackdelen med egna 

erfarenheter är dock den förförståelse för ämnet som kan medföra brister i framställningen, en 

del fynd förtjänar att utvecklas mera.

Som författare finns alltid risken att bli hemmablind i sitt material, både det bearbetade och 

den egna texten. Att andra personer läser, granskar och kommer med konstruktiva 

kommenterar blir då extra viktigt (Willman et al, 2006, s.50; Backman, 2008, s.147). Detta 

har kursens upplägg bidragit med genom att flera seminarier med opponent- respondentskap 

har hållits under arbetets gång. Brister kan dock finnas kvar eftersom arbetet med en 

systematisk litteraturöversikt är en ny erfarenhet.

SLUTSATS

Med äkta närvaro och viljan att förstå kan vårdpersonal öva upp sin förmåga att tyda även de 

dolda budskapen från sina patienter. Att som vårdpersonal se den unika personen bortom 

diagnos och eventuell funktionsnedsättning ger kraft att möta den enskilde patienten i den 

situation som är.

Eftersom sjuksköterskor välkomnar lättillgängliga beskrivningar av forskningsresultat är min 

förhoppning att denna uppsats kan inspirera kollegor. Med ökad uppmärksamhet på 

patientbemötandets möjligheter skulle förutsättningarna öka för bättre kommunikation i 

vårdens vardag. Individanpassad omvårdnad kunde bli mera vanlig, andelen nöjda patienter 

stiga och arbetsglädjen öka. 

Förslag till vidare forskning

Vården skall vara individanpassad till patienten, men är vårdpersonal beredda att ta steget 

fullt ut och vårdanpassas som individer? När är kommunikationen god inom vårdteamet och 

när pratas det bara? Vad krävs för att vårdpersonal skall kunna bekräfta varandra i vardagen

även utanför den egna yrkesgruppen? Dessa frågor vore angelägna att undersöka eftersom de 

påverkar alla personer verksamma inom vården och därigenom även våra patienter.



18

Referenser
Artiklar markerade med* ingick i analysen.

Attree, M. (2001). Patients and relatives experiences and perspectives of ’good’ and ’not so 

good’ quality care. Journal of Advanced Nursing, 33 (4), 456-466. 

Backman, J. (2007). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Bahtsevani, C., Willman, A., Rohlin, M., & Levi, R. (2005). Evidensbaserad vård - att 

använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet. Omvårdnadsmagasinet, 5, 2-8.

Bernardo, A. (1998). Technology and true presence in nursing. Holistic Nursing Practice, 

12(4), 40-49.

* Clavel, D. S. (1999). Vocalizations among cognitively impaired elders. What is your patient 

trying to tell you? Geriatric Nursing, 20 (2), 90- 93.

Dalgaard, K., & Delmar, C. (2008). The relevance of time in palliative care nursing practice. 

International Journal of Palliative Nursing, 14 (10), 472-476.

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications and issues. Health care 

for women international, 13, 313-321.

Eriksson, K. (1992). The alleviation of suffering- The idea of caring. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 6 (2), 119-123.

Eriksson, K. (1997). Understanding the world of the patient, the suffering human being: the 

new clinical paradigm from nursing to caring. Advanced Practice Nursing Quarterly, 3 (1), 8-

13.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008).  Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur.



19

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: con-

cepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.  Nurse Education Today, 24, 105-

112.

Gordon, C., Ellis-Hill, C., & Ashburn, A. (2009). The use of conversational analysis: nurse-

patient interaction in communication disability after stroke. Journal of Advanced Nursing. 65

(3), 544-553.

Hemsley, B., Sigafoos, J., Balandin, S., Forbes, R., Taylor, C., Green, V. A.

& Parmenter, T. (2001). Nursing the patient with severe communication impairment. 

Journal of Advanced Nursing, 35 (6), 827-835.

* Hisker, B., Turowski, G., Wulfert, M. och Gerlach, A. (1994). Pflegeprobleme bei Patienten 

mit Aphasien. Pflegezeitschrift, 47 (3), 149- 153.

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av vården -

vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88 (28), 2, 4-8.

Kopp, P. (2001). Professional nurse study. Better communication with older patients. 

Professional Nurse, 16 (8), 1296- 1299.

Kralik, D., Visentin, K., & van Loon, A. (2006). Transition: a literature review. Journal 

compilation. 320- 327. 

Lögstrup, K. E. (1995). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos.

* Mayhew, P. A., Acton, G. J., Yauk, S. och Hopkins, B. A. (2001)Communication from in-

dividuals with advanced DAT: Can it provide clues to their sense of self-awareness and well-

being? Geriatric Nursing, 22 (2), 106-110. 

* Melnechenko, K. L. (2003). To make a difference: Nursing presence.  Nursing Forum, 38

(2), 18-24.

National Encyklopedin. (2010). Kommunikation [WWW document]. http://www.ltu.se/lib.



20

Nyström, M. (2002). Inadequate nursing care in an emergency care unit in Sweden: Lack of a 

holistic perspective.  Journal of Holistic Nursing, 20 (4), 403-417.

Nyström, M. (2009). Professional aphasia care trusting the patient’s competence while facing 

existential issues: Journal of Clinical Nursing, 18, 2503 - 2510.

* Nyström, M., Nyde´n, K. och Petersson, M. (2003) Being a non-urgent patient in an emer-

gency care unit - a strive to maintain personal integrity.  Accident and Emergency Nursing, 

11, 22-26.

Polit, D., & Beck, C. T (2004). Nursing Research Principles and Methods, 7/th Edition. Phia-

delphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Routasalo, P., & Isola, A. (1996). The right to touch and be touched. Nursing Ethics, 3, 164-

176. 

Rytterström, P., Cedersund, E., & Arman, M. (2009). Care and caring culture as experienced 

by nurses working in different care environments: A phenomenological - hermeneutic study. 

International Journal of Nursing Studies, 46, 689-698.

Skärsäter, I., Palm Ernsäter, T., Edwinsson, J., Hommel, A., Olsson, J., Wijk, H. & Anders-

son-Gäre, B. (2007). Kvalitetsutveckling av omvårdnad. Omvårdnadsmagasinet, 6, 2-7.

Stoltz, P., Udén, G. och Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly 

person at home – a systematic literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, 

111–119.

* Sundin, K., Axelsson, K., Jansson, L. & Norberg, A. (2000.) Suffering from care as ex-

pressed in the narratives of former patients in somatic wards. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 14, 16-22. (I löpande text: Sundin et al., 2000a)



21

* Sundin, K. & Jansson, L. (2002). Understanding and being understood as a creative caring 

phenomenon -   in care of patients with stroke and aphasia. Journal of Clinical Nursing, 12, 

107-116.

* Sundin, K., Jansson, L. & Norberg, A. (2000). Communicating with people with stroke and 

aphasia: understanding through sensation without words. Journal of Clinical Nursing, 9, 481-

488. (I löpande text: Sundin et al., 2000b)

* Sundin, K., Norberg, A. & Jansson, L. (2001). The meaning of skilled care providers rela-

tionships with stroke and aphasia patients. Qualitative Health Research, 11, 308- 321.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (1982). Stockholm: Norstedt

Travelbee, J. (2001). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Willman, A., & Stoltz, P. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


