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Abstrakt 
Risken att drabbas av sjukdom och bli beroende av vård är stor, och att vara utbildad 

sjuksköterska och bli beroende av vård kan skapa svåra situationer. För att belysa detta 

komplexa och relativt orörda område valdes syftet att undersöka sjuksköterskans upplevelse 

av att vara patient. Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys av en 

biografi och en autobiografi, vilket resulterade i fem kategorier som låg till grund för 

resultatet. Resultatet i studien visar på värdet av att behandla alla patienter som unika 

individer oavsett vilken kunskap eller erfarenhet de kan tänkas ha. Att alla patienter, även 

patienter med sjuksköterskeutbildning, har behov av enkel och tydlig information, bekräftelse 

och stöd. I diskussionen framkom stora brister i dels hur information ges och dels patientens 

möjlighet till delaktighet och egen påverkan i sin vård. Utifrån detta har en slutsats dragit 

gällande värdet i att se den unika individen och stödja patienten utifrån dennes unika 

livssituation för att bidra till en positiv patientupplevelse. Detta genom att involvera patienten 

i samtal, beslut och behandlingar, vilket gäller alla patienter. Alla patienter ska ges samma 

möjlighet att vara delaktig i sin vård, vilket gör att informationen som ges ska vara så tydlig 

att patienten kan vara delaktig i beslut och i sin behandling. 

 

 

      Nyckelord: Sjuksköterska, patient, upplevelse, berättelse, omvårdnad, vårdas, kvalitativ 
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Att drabbas av sjukdom är någonting de flesta kommer att möta under sin livstid. Det kan 

handla om allvarligare sjukdomar, så som cancer eller mindre allvarliga sjukdomar, 

exempelvis infektioner orsakade av bakterieangrepp (World Health Organization [WHO], 

2004). Enligt WHO (2004) varierar antalet insjuknande över tid och ger svårigheter vid 

beräkning av antalet drabbade totalt. De förklarar att prevalensen av sjukdom inte visar på 

vilken grad de drabbades liv påverkas, utan kan vara alltifrån lång tids sjukdomsbörda till en 

lägre sjukdomsbörda under kort tid.  

 

International Council of Nurse’s [ICN] etiska kod för sjuksköterskor beskriver att 

sjuksköterskan har grundläggande ansvarsområden, vilka är att förebygga sjukdom och lindra 

lidande samt främja och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Dessa är 

enligt Kronenfeld (2006) ett komplext, multidimensionellt koncept som innefattar både fysisk 

status och välbefinnande samt att synen på hälsa skiftar över tid och områden. I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att det är 

en komplex uppgift med flera dimensioner att vara sjuksköterska och att arbetet ska präglas 

av ett etiskt förhållningssätt samt bygga på aktuell evidens och beprövad erfarenhet. Att 

arbeta som sjuksköterska innebär ett arbete som grundas i en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. Detta innebär bland annat att utgå ifrån den unika individen, visa omsorg och 

respekt för autonomi, integritet och värdighet, samt tillvarata patientens kunskaper och 

erfarenheter. ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) skriver också att sjuksköterskan 

ska erbjuda vård utan begränsningar och att mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska 

bygga på respekt och hänsyn till den unika individen utifrån dennes behov, värderingar, 

värdighet, vanor och tro. Information ska även ges för att patienten ska kunna vara delaktig i 

processen och kunna ge ett informerat samtycke. 

 

YEO (2013) anser att “Patienter är inte gäster i vår organisation -vi är gäster i deras liv”, och 

att anse att vi är experter inom omvårdnad skapar ofta en ignorans som kan leda till att 

möjligheten att engagera patient och dennes anhöriga minskar. Vårdpersonal har ofta vad som 

behöver genomföras, men om en kommunikation inte skapas med patienten och anhöriga 

missas ofta de outtalade behoven. Vidare menar YEO (2013) också att sjuksköterskan 

behöver vara medveten om sitt bemötande. Genom att visualisera patientens situation och 

utgå ifrån denna har sjuksköterskan större möjlighet att kunna tillvarata tillfället att skapa lugn 

och trygghet för patienten. 
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Cann och Gardner (2011) har funnit att tidigare utformade modeller för patientvård inte 

stämmer med nutidens klimat och att dessa inte längre är hållbara inför framtidens behov. Ett 

ökande antal patienter har kunskap eller vet hur information kan hittas gällande sjukdomar, 

diagnoser och symtom. Detta samtidigt som befolkningen lever längre och ökningen av 

antalet med kronisk sjukdom ökar, ställs ett högre krav på hälso- och sjukvårdens service. 

Utöver detta har Cann och Gardner (2011) funnit att patienter behöver mer stöd för att 

tillgodose grundläggande behov. De menar att de vårdande uppgifterna ska utformas för att 

möta patientens behov gällande exempelvis läkemedel, hygien, assistans vid behov och 

säkerställandet att patienten når larmklockan och har vatten tillgängligt. Problemet växer 

däremot orsakat av att sjuksköterskans uppgifter blivit mer administrativa och tar tid från 

patientmötet vilket kan leda till att brister i patientvården (Cann & Gardner, 2011). 

 

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) beskriver behovet av vård som universellt 

och att den grundläggande delen av vården är respekten för mänskliga rättigheter, kulturella 

rättigheter, rätten till liv, värdighet och till att behandlas med respekt. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, skriver att vård alltid skall ges till alla människor 

på samma villkor och med hänsyn till att alla människor är lika mycket värda samt att den 

som behöver vården mest skall tillhandahålla den först. 

 

Waldow (2009) menar att vårda innebär att se till en annans behov och är ofta associerat med 

personens sårbarhet. Hon förklarar att det har genomförts olika studier som försöker beskriva 

och hitta förklaringar till vårdprocessen och definiera vad det innebär att vårda en annan 

människa. Waldow’s (2009) studie tydliggör problemet att standardisera och trycker på vikten 

av att vård ska bygga på relation, existens och sammanhang. En modell som bygger på ”att 

vara” skapas vid mötet med andra i en samhörighet samt är beroende av det givna 

sammanhanget och omständigheterna.  

 

Enligt Maslowski (2012) blir kraven på patientens delaktighet i sin hälsa och omvårdnad allt 

högre. Tidigare sågs patienter som en mottagare av vård där beslut och behandlingar togs av 

vårdpersonalen medan i dagens samhälle ses patienten, närstående och anhöriga som ett team 

och delaktigheten i vårdprocessen ökar. Waldow (2009) menar att vården är riktad till 

patienten och bör därför, om möjligt, genomföras i ett samspel med denne. Vidare menar 

Maslowski (2012) att sjuksköterskan har en viktig uppgift med att stödja patientens 
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delaktighet och bibehålla en effektivitet och meningsfullhet i omvårdnaden. Patientens 

delaktighet påverkas av olika faktorer, bland annat ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå, 

yngre högutbildade patienter tar ofta en aktivare roll i sin vård. Sjuksköterskan behöver ha en 

medvetenhet om sociala och individuella skillnader som kan påverka delaktigheten, samt 

acceptera individens val av delaktighet då en del vill ta en mer passiv roll i sin vård. 

Ariss (2009) skriver att patienter har en mindre möjlighet att delta i samtal på grund av en 

begränsad kunskap, och detta kan påverka delaktigheten och diskussionen kring problem, 

behandling och sjukdomshantering. Olika modeller för kommunikation har framtagits för att 

underlätta mötet mellan vårdpersonal och patienter som bygger på patientcentrering, där 

patient och vårdgivare har ett jämnlikt deltagande, gemensamt beslutsfattande och en 

gemensam förståelse (Ariss, 2009). Enligt YEO (2013) är utmaningen för vårdpersonalen att 

försöka förstå patienten, att fokusera på vad som har betydelse för patienten istället för vad 

som är fel samt se patienten som en del av lösningen och inte av problemet. Sjuksköterskan 

behöver aktivt engagera patient och dennes anhöriga, försäkra sig om vad de vill ha ut av 

vården samt ständigt reflektera över vad vårdarbetet kan innebär för patienter och anhöriga för 

att kunna tillgodose eventuella behov och önskningar. 

 

Toombs (1993, s. 89) förklarar att sjukdomsupplevelsen är unik och subjektiv, samt att ingen 

sjukdomsupplevelse är den andra lik och som utbildad sjuksköterska är det viktigt att ha detta 

i åtanke vid omvårdnad för att stödja upplevelsen av välbefinnande. Toombs (1993, s. 90) 

förklarar att upplevelsen av att bli patient innebär en förlust av helhet, säkerhet, kontroll, 

valmöjligheter och av världen så som den tidigare upplevts. Vidare förklaras att det är först 

vid sjukdom som kroppen blir närvarande och individen börjar reflektera och objektifiera den. 

 

Att vara utbildad sjuksköterska och behöva vård kan leda till en svår situation, dels genom att 

sjuksköterskan har kunskap sedan tidigare och dels genom att denna främst är en patient som 

ska bli behandlad som andra patienter. Författarna vill öka kunskapen om hur det upplevs att 

vårdas som patient med en sjuksköterskeprofession. Syftet med denna studie är således att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårdas som patient. 
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Metod 

Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie utifrån en biografi och en autobiografi. Fokus 

ligger på att nå människors personliga och unika upplevelser och erfarenheter som förmedlas 

genom berättelser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 195). Dahlborg-Lyckhage (2006, s. 141) 

menar att motiv till att använda sig av narrativer kan vara att skapa en förståelse och kunskap 

för upplevelser, konsekvenser av upplevelser eller mänskliga erfarenheter inom vården. En 

kvalitativ forskningsmetod tillämpas vid användning av berättande information (Polit & Beck, 

2012, s. 739) och vid studering av upplevelser, känslor och beteenden hos människor 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

 

Litteratursökning och urval 

Litteratur som svarar mot syftet söktes i Luleå tekniska universitetsbibliotek med hjälp av 

sökmotorn Primo. Sökorden ”sjukskötersk*” AND ”patient” gav 1476 träffar, med 

begränsningen "böcker" gav det 27 träffar och med begränsningen "svenska" gav det 16 

träffar varav en autobiografi ansågs svara mot syftet, Behöver syster hjälp? en sjuk 

sjuksköterskas egna upplevelser som patient av Ann-Charlott Einerfors (1997). Med 

begränsningen "kursböcker" gav sökorden ”sjukskötersk*” AND ”patient” 3 träffar varav en 

biografi ansågs svara mot syftet, Vården inifrån: när sjuksköterskan blir patient av Petra Lilja 

Andersson (2012). Dessa böcker valdes således ut för att de bäst svarade mot studiens syfte. 

Vi använde oss av trunkering med en asterisk (*) istället för ändelsen av ordet sjuksköterska 

för att få upp andra alternativ på böjning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 76). 

Inklusionskriterier som togs med till litteratursökningen var svenskt språk, då det är det språk 

författarna behärskar bäst, samt att materialet skall utgöras av böcker.  

 

Kontext 

I biografin Vården inifrån: när sjuksköterskan blir patient av Petra Lilja Andersson (2012), 

del 1, berättar och intervjuas fem kvinnor som är utbildade sjuksköterskor samt undervisar på 

sjuksköterskeutbildningen, om att vårdas som patienter. Fyra av kvinnorna insjuknade i olika 

typer av cancer och en kvinna skadades allvarlig i en bilolycka. I autobiografin Behöver syster 

hjälp? en sjuk sjuksköterskas egna upplevelser som patient, av Ann-Charlott Einerfors (1997), 

berättar författaren själv om sina fem år som patient. Kvinnan bakom autobiografin 

(Einerfors, 1997) var yrkesverksam sjuksköterska när hon blev patient och så småningom 

tvingades hon sluta arbeta.  
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Datanalys 

I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) har författarna valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats för att värna om personernas berättelser och 

säkerställa att dessa inte förvrängs, och på så sätt undvika tolkningar av texten. Med 

utgångspunkt i deras modell för kvalitativ innehållsanalys startades analysen med att läsa 

igenom utvald litteratur för att få en överblick över materialet och sedan lästes materialet 

igenom mer djupgående. Meningsenheter som svarade mot syftet plockades ut och dessa fick 

sedan en märkning utifrån vilken bok de var tagen ur samt vilken sida för att underlätta 

härledningen till ursprungskällan. Totalt hittades 192 meningsenheter som ansågs svara mot 

syftet. Dessa kondenserades och kodades därefter utifrån sin kärnmening och 7 primära 

kategorier skapades utifrån koderna för att tydliggöra specifika skillnader och likheter. 

Dataanalysen genomfördes således i fem steg, varav sista steget innebar att de primära 

kategorierna samlades i fem slutliga kategorier utifrån liknande sammanhang och presenteras 

i resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Författarna har analyserat material från en biografi och en autobiografi som finns offentligt 

publicerat vilket hindrar att respekten för den mänskliga autonomin blir ett etiskt problem. 

Fördelarna skall alltid jämföras mot och väga över eventuella risker med den tänkta studien 

(Holloway & Wheeler, 2010). Nyttan med denna studie är att kunna fokusera och utforma 

omvårdnadsåtgärder med en större förståelse och respekt för den utbildade sjuksköterskans 

kunskaper och erfarenheter genom att skapa en större förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av att vårdas som patient. 

 

 

Resultat 

Det analyserade materialet utgår enbart från den valda litteraturen. Detta material presenteras 

utifrån kategorier (Tabell 1) vilkas resultat presenteras i brödtext och stärks med citat. 
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Tabell 1 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att uppleva problem gällande roller 

Att se fördelar med att vara utbildad sjuksköterska men ändå ha behov av information 

Att bli bemött som patient, människa och sjuksköterska 

Att uppleva olika känslor vid vård på tidigare arbetsplats 

Att ges möjlighet till delaktighet och egen påverkan 

 

Att uppleva problem gällande roller 

Det beskrivs som svårt att veta sin plats i relationen till en sjukvårdpersonal och ens egen 

profession som sjuksköterska kan tvingas in i ett förutbestämt fack. Ett bemötande som är 

relaterat till professionen är någonting som två kvinnor i biografierna upplevde (Einerfors, 

1997; Lilja Andersson, 2012). De berättar bland annat om hur de fick ta del av områden som 

inte är relevanta i en patientroll och hur det kunde leda till ett dåligt mående. Einerfors (1997) 

förklarar att det ibland kunde vara skönt att bara få vara patient och bli behandlad därefter. 

Det framkommer även situationer där två kvinnor var tvungna att vara starka för andras skull, 

axla ansvaret själv och trösta personalen (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). 

 

Han gjorde några graverande missar som bidrog till att jag mådde riktigt dåligt. Jag fick nu läsa 

direkt i hans dator att jag hade metastaser och cystor i levern. // Det var som att dra ner en gardin 

för ögonen på mig. De där orden på hans skärm har gnagt i mig sedan dess // egentligen minns 

jag inte så mycket mer än att jag fick stå där rakt upp och ner och läsa (Lilja Andersson, 2012, s. 

45) 

 

Det kan även vara svårt att själv hålla isär patienrollern och den professionella rollen i olika 

situationer. Två av kvinnorna berättar, i biografierna, om olika situationer som kunde vara när 

det händer medpatienterna något eller när patienten med en sjuksöterskeprofession kunde 

utföra sjukvårdsåtgärder på sig själv i hemmet (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). Den 

professionella rollen kan bidra till en svårighet i att tillåta sig vara sjuk och ta emot den vård 

som erbjuds. Den information som var nödvändig för att upprätthålla en rak kommunikation 

med personalen, blev svår att hantera utan att ta hjälp av den egna sjuksköterskeprofessionen 

(Einerfors, 1997). 

 

Ibland undanhöll patienterna sin profession av fri vilja vilket exempelvis kunde ske på grund 

av att de ville få samma information som övriga patienter, eller för att de övriga patienterna 

skulle betrakta en som medpatient snarare än en patient med en sjuksköterskeprofession. 
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Patientens sjuksköterskeprofession kunde även undanhållas för att medpatienterna skulle bete 

sig mindre avvaktande (Einerfors, 1997). Einerfors (1997) förklarar även att frågor kring 

möjligheten att behålla sitt arbete, eller ens kunna arbeta, skapade en frihetsberövande känsla 

när hon blev beroende av andra för att få ett eget liv. Hon beskriver även upplevelsen av att ha 

en minimerad möjlighet till karriär inom sin profession vilket kan ge upphov till ironiska 

känslor. 

 

Den främsta anledningen är kanske att jag ju oundvikligen, för all personal på avdelningen, är en 

sjuk sjuksköterska, vilket ibland känns skönt att få koppla bort och bara få vara patient (Einerfors, 

1997, s. 15). 

 

Där fanns många förvirrade patienter och jag kunde inte lägga 30 års yrkesverksamhet som 

sjuksköterska bakom mig och bara sitta overksam. Även om jag inte kunde göra någonting fysiskt, 

så malde det i mitt huvud när en av de förvirrade personerna till exempel åt upp sin servett. Jag 

fick kalla på personalen hela tiden (Lilja Andersson, 2012, s. 60). 

 

Jag inser ju att mitt sätt att tala och fråga avslöjar mig ibland. Det har funnits tillfällen då jag har 

spelat "allmoge", för att klara mig undan, eller för att få samma information som alla patienter är 

berättigade till. Men för det mesta är ju personalen medveten om att jag är den jag är, och utifrån 

det kan vi sedan kommunicera (Einerfors, 1997, s. 95). 

 

Att se fördelar med att vara utbildad sjuksköterska men ändå ha behov av information 

Att vara sjuksköterska innebär att besitta en stor kunskap vilken kan användas och utnyttjas 

till ens fördel i en patientroll. I båda biografierna berättar tre av kvinnorna att de hade olika 

strategier och visste hur de skulle gå tillväga för att få som de ville (Einerfors, 1997; Lilja 

Andersson, 2012). Einerfors (1997) beskriver att hon troligtvis fick en bättre förutsättning för 

att försvara sig, fråga och ifrågasätta när hon innehar kunskap som sjuksköterska. 

Omvårdnadskunskapen gav även en insikt och förståelse för exempelvis behandlingar och 

risker. Det innebar i sin tur att mer specifika behandlingar kunde önskas och misstänkta 

diagnoser ställas på sig själv (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). 

 

Einerfors (1997) beskriver också att hon som patient med en sjuksköterskeprofession gärna 

betraktar hur personalen fungerar i sin yrkesroll och att hon kunde känna sig kluven när hon 

insåg att hon själv klarar av en specifik situation bättre än vad vårdgivaren gör. Att inse 

begränsningar i den egna kunskapen är också någonting som Einerfors (1997) beskriver. 
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Flertalet gånger ställdes hon inför situationer där hennes kunskap inte räckte till och behov av 

ny kunskap framkom. Medvetenheten om begränsningar i den egna kunskapen och viljan att 

veta allt och få tillgång till all information beskrivs som någonting positivt. Att genomgå 

undersökningar och delges information skapar möjligheten att studera framsteg inom området 

och utveckla sin tidigare kunskap (Einerfors, 1997). 

 

Jag kunde “koden” och visste vilka knappar jag skulle trycka på - även om jag egentligen aldrig 

trodde att jag hade grav trombocytopeni, eller var orolig för att jag hade fått en lungemboli eller 

något annat allvarligt (Lilja Andersson, 2012, s. 78). 

 

Sjukdomar jag inte ens hört namnen på tidigare seglar in i mitt medvetande. Sakta men säkert går 

det upp för mig hur oändligt lite jag vet och förstår (Einerfors, 1997, s. 48). 

 

Att bli bemött som patient, människa och sjuksköterska 

Två kvinnor i Einerfors (1997) och Lilja Andersson (2012) förklarar att vara patient med en 

sjuksköterskeprofession påverkar bemötandet inom vården, ibland till ens fördel och ibland 

till ens nackdel. Betydelsen av att bemötas utifrån alla olika roller är mycket viktig, och båda 

biografierna lyfter fram att patienterna vill bli bemött informativt i alla sina roller och bli 

respekterad både som patient och sjuksköterska (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012).  

Stöd från personalen att känna hopp och få tillåtelse att se möjligheter bidrog, enligt två av 

kvinnorna,  till en upplyftande känsla och upplevelsen av hopp kan antingen stödjas eller 

försvåras beroende på vårdpersonalens attityder. Att tillåtas se möjligheter ledde till 

upplyftande känslor (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). Två av kvinnorna i Lilja 

Andersson (2012) biografi beskriver upplevelser som att dels vilja dö men samtidigt vilja 

kämpa vidare, att vilja få hjälp att slippa dö och att snarare känna ledsamhet för att inte kunna 

fortsätta leva än rädsla inför att dö. Två av kvinnorna beskriver dessutom den positiva känslan 

av de små sakerna, att få te serverat i en porslinmugg, att få håret tvättat eller bara få ett 

bekräftande genom ögonkontakt eller en kram bidrog till denna positiva känsla (Lilja 

Andersson, 2012).  

 

Närvarande, empatiska och förutsättningslösa bemötanden bidrog till att patienterna upplevde 

glädje och kände sig stärkta (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012) och ett lugnt bemötande 

kunde avspeglas på patienten så denne kände sig lugn trots en potentiellt livshotande situation 

enligt tre av kvinnorna i Lilja Andersson (2012) autobiografi. Einerfors (1997) och tre 
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kvinnor i Lilja Andersson (2012) autobiografi beskriver att trygghet skapas av kontinuitet i 

vården, och att de fick ett ökat förtroende för vården genom att bli sedd som en unik individ 

och bemött utifrån sin unika situation av närvarande personal. De beskriver att de oftast fått 

ett sådant bemötande och Einerfors (1997) beskriver att det ibland kan upplevas som att det 

goda bemötandet grundar sig i vårdarens vetskap om patientens sjuksköterskeprofession. Att 

sjuksköterskan tog sig tid att finnas tillgänglig och närvarande i stunden bidrog till minskad 

oro, medan frånvarande och osynliga sjuksköterskor bidrog till en upplevelse av att 

helhetssynen gick förlorad enligt fyra av kvinnorna i Lilja Andersson (2012).  

 

Värdet av att bli lyssnad till och trodd är viktiga faktorer och tre kvinnor beskriver att vid 

möten där vårdpersonalen lyssnade och tog funderingar i beaktning skapades förtroende och 

glädje, samtidigt som ilska och ledsamhet präglade möten där vårdpersonalen inte lyssnat 

enligt tre av kvinnorna i biografierna (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). Lilja 

Andersson (2012) beskriver tre kvinnors upplevelse av att söka bekräftelse hos 

vårdpersonalen muntligt, i deras ansiktsuttryck och i deras kroppsspråk och att avsaknad av 

bekräftelse även det ledde till ledsamhet och ilska (Lilja Andersson, 2012). Att inte bli sedd 

som en värdig människa, uppleva ett nonchalant bemötande eller att inte bli bemött med 

empati gav en upplevelse av ett dåligt bemötande enligt två kvinnor i Einerfors (1997) och 

Lilja Andersson (2012) biografier. Fem kvinnor i Lilja Andersson (2012) berättar att ett sämre 

bemötande på grund av professionen kunde uppstå när personalen exempelvis inte gav lika 

information som till de övriga patienterna efter att denna personal fått vetskap om patientens 

profession. Det dåliga bemötandet kunde även visa sig genom brist på motivering utifrån ens 

unika helhetsbild och genom att inte bli involverad i samtal (Lilja Andersson, 2012; Einerfors, 

1997). Att uppleva kränkning av integriteten kan ske vid olika vårdsituationer och det 

beskrivs, av två av kvinnor, bland annat som ett utelämnande vid hjälp med hygien och som 

att någon tassar i ens innersta vid undersökningar (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012).  

 

Både Einerfors (1997) och en kvinna i Lilja Andersson (2012) autobiografi berättar om 

upplevelser av att personalen hade förutfattade meningar eller förväntningar. En kvinna i Lilja 

Andersson (2012) beskriver det även som att vårdpersonalen upplevdes ha en mall för hur 

patienterna vill ha sin vård och i flera fall handlar det om en kamp och att behöva slåss för sin 

vilja. Einerfors (1997) beskriver att de outtalade förväntningar som upplevdes även kunde 
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vara stärkande och stödjande i svåra situationer, exempelvis inför behandlingar eller 

undersökningar. 

 

Personalen är nu mycket tillmötesgående och jag funderar på om de möjligtvis hunnit läsa sig till 

min profession (Einerfors, 1997, s. 67). 

 

En sjuksköterska har varit särskilt viktig för mig. // Hon har bekräftat mig oerhört mycket. // Hon 

skapar tillit hos mig och hon är närvarande. Hon sätter sig ner och är helt och hållet närvarande i 

stunden. Hon inger hopp, utan att måla upp några falska förespeglingar (Lilja Andersson, 2012, s. 

39). 

 

Jag sa ifrån att jag ville äta på mitt rum, men fick ständigt till svar att: “vi äter i matsalen”. Då 

svarade jag att då behöver jag inte ha någon mat. Det slutade med att jag vann, efter två veckors 

kamp (Lilja Andersson, 2012, s. 60). 

 

 Att uppleva olika känslor vid vård på tidigare arbetsplats 

Det förklaras, av två kvinnor i Lilja Andersson (2012) autobiografi, som en annorlunda 

upplevelse att vårdas på sin tidigare arbetsplats samtidigt som det ger en trygghet och en 

härlig känsla att känna igen såväl arbetsplats som personal. Enligt Einerfors (1997) kan 

känslor av bitterhet och ironi uppkomma när den sjukvård som hon tidigare jobbat med för att 

hjälpa andra, inte kan hjälpa henne själv när hon behöver det. Även känslor av skam över 

sjukvården kan framstå när det, ur medpatienternas berättelser, kommer fram hur vården 

behandlar människor samtidigt som känslor av stolthet infinner sig när sjukvården räddar liv 

och hjälper människor i behov av vård (Einerfors, 1997). 

 

Så småningom kom jag upp till centraloperationen, och det var en konstig känsla. Jag hade ju 

arbetat där. Det var välbekant, och jag kände mig väl omhändertagen och fullständigt trygg (Lilja 

Andersson, 2012, s. 52). 

 

Att ges möjlighet till delaktighet och egen påverkan 

Alla kvinnorna i biografierna påstår att få delta i planeringen av vården och att bli tillfrågad 

om sin åsikt skapar en upplevelse av delaktighet, men förlust av kontroll och möjlighet att 

påverka situationen samt att uppleva maktlöshet var någonting gemensamt vid upplevelsen av 

att vårdas som patient (Einerfors, 1997; Lilja Andersson, 2012). Einerfors (1997) beskriver 
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bland annat obehaget av att inte ha kontroll över sin egen kropp och att inte kunna styra sig 

själv under en muskelundersökning. 

 

Att vänta på ett svar eller besked beskrivs av tre kvinnor som otäckt, oroande, förtvivlande 

och ledsamt, och det beskrivs även som något som kan göra en galen (Einerfors, 1997; Lilja 

Andersson, 2012). Einerfors (1997) förklarar att oro var en känsla som infann sig varje gång 

vid väntan på ett svar eller ett besked. Hon förklarar att oron kunde komma direkt vid ett 

ingrepp eller inför olika eventuella biverkningar som undersökningar kan tänkas ha. Att ses 

som svag, sjuk och sårbar gjorde att hon avhöll sig från att söka hjälp (Einerfors, 1997). 

 

De hade planeringsmöten varje torsdag. De mötena ville jag vara med på, för de handlade om mig 

och mitt liv. Men det fick jag inte med motiveringen att patienterna brukar bli så ledsna (Lilja 

Andersson, 2012, s. 61). 

 

Och det ska alla veta som arbetar med vård, att människor som väntar på besked, de befinner sig i 

ett särskilt tillstånd. Väntan kan göra en galen på något sätt (Lilja Andersson, 2012, s. 41). 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårdas som 

patient. En sjuksköterska har förkunskaper och erfarenheter som skiljer sig från andra 

patienter och att vara en utbildad sjuksköterska i behov av vård kan leda till en svår situation 

som patient men även för den personal som vårdar. Resultatet i studien skapade fem 

kategorier, vilka är; Att inte kunna hålla isär rollerna och att medvetet undanhålla eller 

förlora professionen, Att se fördelar med att vara utbildad sjuksköterska men ändå ha behov 

av information, Att bli bemött som patient, människa och sjuksköterska, Att uppleva positiva 

och negativa med att vårdas på sin tidigare arbetsplats och Att ges möjlighet till delaktighet 

och egen påverkan. 

 

Denna studies resultat visar att det kan vara svårt att inte tillämpa sjuksöterskeprofessionen 

när något händer medpatienterna eller när patienten med sjuksköterskeprofession kunde utföra 

sjukvårdsåtgärder själv i hemmet. Agretelis, DeMarco och Picard (2004a, 2004b) och Zeitz 

(1998) tar alla upp svårigheter med att tillåta sig vara enbart patient på grund av sin 

sjuksköterskeprofession. Agretelis et al. (2004a) berättar om situationer där det blev en krock 
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mellan rollerna, till exempel tog en del med sig pappersarbete från arbetsplatsen till sin 

behandling eller blandade sitt eget läkemedel. Enligt Agretelis et al. (2004a) skapade detta en 

upplevelse av att vara sin egen sjuksköterska vilket bidrog till en bevarad känsla av kontroll 

och oberoende.  

 

Att ha svårigheter med att tillåta sig att vara sjuk och ta emot den vård som erbjuds på grund 

av sin sjuksköterskeprofession är något som framgår i denna studie. Agretelis et al. (2004b) 

menar att ta kontroll över behandlingen beskrivs som en strategi för att tillmötesgå ett inre 

krav på att kunna hantera situationen utifrån sin profession. De förklarar även att patienten 

med en sjuksköterskeprofession upplevde ett ansvar att föra vidare information mellan olika 

vårdgivare vilket skapade ambivalenta känslor. Vidare skriver Agretelis et al. (2004b) att 

patienten med en sjuksköterskeprofession såg sig mer som sjuksköterska än patient vilket 

skapade svårigheter vid tillgodoseendet av behov av stöd i patientrollen. 

 

I denna studies resultat står det beskrivet om situationer där patienterna med en 

sjuksköterskeutbildning var tvugna att vara stark för andra personers skull. Agretelis et al. 

(2004b) förklarar detta som något som kan uttryckas genom ett behov av att behålla en normal 

vardag för sina anhöriga trots sjukdomens biverkningar (Agretelis et al., 2004b). Även Zeitz 

(1998) skriver om upplevelsen av att behöva vara stark för andra, till exempel situationer där 

patienter med en sjuksköterskeprofession upplevde ett behov av att fungera som stöd till 

medpatienter när vårdpersonal inte fanns tillgänglig. 

 

Att patienten med en sjuksköterskeprofession med fördel kan dra nytta av sin kunskap när 

denne hamnar i just en patientroll, exempelvis för att få sin vilja igenom, kunna ifrågasätta 

samt försvara sig, är något som framkommer i denna studie. Connor och Duke (2008) 

beskriver att den kompetens som patienterna med en sjuksköterskeprofession hade skapade en 

större möjlighet att skapa diskussioner eller ställa relevanta frågor kring diagnos och vald 

behandling, samt större möjlighet att påverka vården. I resultatet i denna studie går det att 

utläsa att patienter med den kompetens som följer med sjukskötersyrket även innebär kunskap 

och erfarenheter om diagnoser, behandlingar och så vidare. Relaterat till denna kunskap 

beskriver Zeitz (1998) och Agretelis et al. (2004b) att patienterna med en 

sjuksköterskeprofession till exempel kunde känna en ökad rädsla och paranoia på grund av att 

de förväntade sig det värsta av sjukdomen. 
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I denna studies resultat framgår det även att i många fall var informationen bristfällig och 

kunde innefatta svåra latinska fraser vilket försvårade möjligheten att vara delaktig. Detta går 

även att finna i Eriksson och Svedlund (2005) och Ahlström, Malm, Nygårdh och Wikby 

(2011) studier som tar upp att bristande och inkonsekvent information, given med ett 

medicinskt fackspråk, skapar svårigheter för patienten att ta till sig informationen och vara 

delaktig i sin egen vård.  

 

I denna studie framgår det att en av patienterna med en sjuksköterskeprofession flera gånger 

kom att ställas inför situationer där dennes kunskaper inte räckte till. Ahlström et al. (2011) 

skriver att patientens möjlighet att ta till sig informationen och förstå denna är viktigt för att 

kunna bli delaktig i beslut gällande den egna vården och uppleva sig respekterad. I enlighet 

med detta poängterar Ahlström et al. (2011) att det är viktigt att vårdgivarna initierar 

informationsgivningen som leder till kunskap om sjukdomen och bidrar till förståelse av 

sjukdomen, och att det kan upplevas oseriöst när informationen är svårförstådd. 

 

I resultatet till denna studie beskriver patienterna att ett bemötande och att bli respekterad som 

både patient och sjuksköterska av närvarande, empatisk och varm personal är viktiga faktorer 

i upplevelsen av att vårdas som patient. Det finns även beskrivet att patientens 

sjuksköterskeprofession påverkar bemötandet från vårdpersonalen på olika sätt, och i likhet 

med personerna i denna studies ansåg även patienterna i Connor och Duke (2008) studie att 

deras sjuksköterskeprofession fanns dokumenterad och påverkade bemötandet. De skriver att 

majoriteten av patienterna upplevde detta som positivt genom att vårdgivarna gav mer tid och 

energi åt dem, samt att de snabbare fick kontakt med vården och behov tillgodosedda. 

Däremot var det inte alltid uppskattat att få priviliegier orsakade av professionen (Connor & 

Duke, 2008; Zeitz, 1998) och att patienternas erfarenhet ibland kunde bidra till att pinsamma 

situationer uppkom då vårdgivaren hade mindre erfarenhet än patienten (Connor & Duke, 

2008). 

 

I denna studie framkom det att när patienterna fick möjlighet till kontinuitet i vården och fick 

ett bemötande utifrån den egna unika situationen skapades positiva känslor, så som trygghet, 

minskad oro, upplyftande och stärkande känslor, samt ökat förtroendet för vården. Positiva 

känslor uppkom även när patienterna tilläts känna hopp vilket kunde stödjas eller försvåras av 



16 

 

personalens attityder vid olika bemötanden. I enlighet med detta beskriver Eriksson och 

Svedlund (2005) hoppet som skapande av styrka, att se det positiva trots svårigheter i en oviss 

framtid. Zeitz (1998) och Ahlström et al. (2011) förklarar att när patienterna blev bemötta och 

bekräftade som en individ underlättades skapandet av en trygg relation till vårdgivaren. 

Vidare förklarar Zeitz (1998) att ett gott bemötande kan i många lägen bidra till en positiv 

patientupplevelse trots att det vårdtekniska inte är perfekt. Att endast hålla handen och lyssna 

gjorde stor skillnad i den tillit som gavs till vårdgivaren (Zeitz, 1998), och förseningar, 

inställda möten och väntan på exempelvis smärtlindring bidrog till bristande förtroende 

(Eriksson & Svedlund, 2005). Zeitz (1998) förklarar att när patienten delgavs tid så uppstod 

en bättre relation, och när patientens behov blev bemötta blev upplevelsen positiv.  

 

I denna studie framkom det att avsaknad av bekräftelse och att inte bli lyssnad på av 

personalen är något som ledde till negativa känslor, exempelvis ledsamhet, besvikelse, ilska 

och oro. I enlighet med det förklarar Ahlström et al. (2011) värdet i att få sin röst hörd, att inte 

behöva kämpa för uppmärksamhet och bekräftelse, värdet i att inte ses som en börda. De 

förklarar att när personalen såg patienterna, tog sig tid att prata och verkligen lyssna på vad 

patienten hade att säga upplevdes en känsla av att vara bekräftad. När vården var tillgänglig 

när helst patienten behövde den skapades en upplevelse av patientfokusering och patienterna 

upplevde sig tagna på allvar (Ahlström et al., 2011).  

 

Denna studies resultat visade även att brister i omvårdnaden och i bemötandet ledde till 

negativa känslor, och att inte bli sedd som en värdig människa gav en upplevelse av dåligt 

bemötande. Eriksson och Svedlund (2005) skriver att behovet av bekräftelse är avgörande för 

upplevelsen av att vara patient, och att exempelvis bli ifrågasatt, försummad, inte trodd eller 

sedd skapade negativa känslor och en upplevelse av att behöva skrika för uppmärksamhet. De 

förklarar att patienterna kände sig små och maktlösa i möten som skapade osäkerhet och 

kränkning, samtidigt som stunder av bekräftelse, stöd till hopp och vilja att leva inträffade. 

 

Att kontinuitet bidrog till en bättre relation mellan patient och personal och ett ökat förtroende 

till vården finns beskrivet i denna studies resultat, vilket överrensstämmer med Eriksson och 

Svedlund (2005) som förklarar att patienterna upplevde missnöje när vården saknade 

kontinuitet och Zeitz (1998) skriver att patienter som haft kontinuitet i vårdpersonal fick en 

positivare patientupplevelse och ökad känsla av bekräftelse. Brist på kontinuitet bidrog till 
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känslan av att bli förbisedd (Zeitz, 1998). I denna studie framkom det även att när patienterna 

inte blev sedd, fick ett nonchalant bemötande eller bemött med bristande empati skapades en 

upplevelse av dåligt bemötande. I likhet med detta skriver Ahlström et al. (2011) att 

nonchalans upplevdes när vårdpersonalen planerade vården utan att låta patienten påverka och 

när vårdpersonalen hade brist på tid och medlidande, samt inte behandlade dem som individer 

bidrog till känslor av obehag. Zeitz (1998) lyfter hur bekräftande av känslor och tillåtelse att 

ge uttryck för känslor bidrog till lättnad och trygghet samt att tydlig och tillräcklig 

information gav en känsla av kontroll. Connor och Duke (2008) och Agretelis et al. (2004b) 

beskriver båda de brister i information som patienterna med en sjuksköterskeprofession fick. 

De förklarar att informationen skiljde sig mot den information de andra patienterna fick, 

exempelvis fick patienterna med en sjuksköterskeprofession en mer omfattande information 

på ett medicinskt språk, vilket Agretelis et al. (2004b) menar berodde på de förutfattade 

meningar som vårdgivarna hade om patienternas kunskap. Detta framkom även i denna 

studie, att personalens förutfattade meningar angående patienternas kunskap bidrog till att 

påverkan på bemötandet och att informationen skilde sig från andra patienters. 

 

Studien fann att upplevelsen av att vårdas på den tidigare arbetsplatsen beskrivs utifrån den 

stolthet de kände mot yrket och tryggheten av att vårdas på en välbekant avdelning.  Samtidigt 

som upplevelse av att känna skam mot yrket beskrivs utifrån hur medpatienter blev bemötta 

och behandlade, vilket skapade en känsla av skam mot yrket och sin profession. I motsatts till 

detta beskriver Connor och Duke (2008) den negativa sidan med att vårdas på sin tidigare 

arbetsplats med den ökade känslan av sårbarhet. De förklarar den annorlunda känslan av att 

vandra omkring i patientkläder på arbetsplatsen och att vara ofräsch.  

 

Det framgår i resultatet att delaktighet och möjligheten till att påverka den egna vården var en 

viktig del för att kunna uppleva kontroll. Connor och Duke (2008) beskriver att den 

kompetens som en verksam sjuksköterska har bidrar till en ökad möjlighet till att vara 

delaktig och påverka den egna vården för en patient med sjuksköterskeprofession. Agretelis et 

al. (2004a) skriver att majoriteten av patienterna i deras studie påverkade 

behandlingstillfällena för att kunna fortsätta sitt arbete, vilket gav en ökad känsla av kontroll.  

 

Det finns även beskrivet i denna studies resultat att förlust av kontroll och maktlöshet är något 

som uppstår när en sjuksköterska blir patient. I enlighet med detta skriver Zeitz (1998) att 
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sjuksköterskerollen innehar kontroll och makt över situation och information vilket innebär en 

förlust av kontroll i patientrollen. En strategi för att kunna hantera situationen var möjligheten 

att förbereda sig på att vara patient och tillgodogöra sig information.  

 

Det samlade resultatet som är funnet i studien visar på vikten av att se den unika individen i 

dennes unika situation. Studien fann att patienterna i denna studie upplevde behov av 

information, möjlighet till delaktighet och egen påverkan. Med utgångspunkt i detta förklarar 

Balogh et. Al (2011) att användning av patientcentrerad omvårdnad innebär att vården är 

utformad för att möta patientens behov utifrån dennes unika situation och kontext. Detta 

innebär att patientens tro, värderingar, hopp, behov och önskan tas i beaktning, samt att det 

finns ett tydligt samband mellan genomförandet av individanpassad vård och ökning av 

patientens tillfredsställelse. Dudas et.al (2011) beskriver personcentrerad vård genom den 

fokus som ligger på samarbetet mellan vårdpersonalen och patienten. De menar att 

patientcentrering är en viktig del i en god omvårdnad och förklarar att genom användning av 

patientcentrerad omvårdnad kunde vårdtiden hos patienterna i deras studie kortas ner och 

patienternas egna funktioner kunde bibehållas, exempelvis aktiviteter i dagliga livet och 

hälsorelaterad livskvalitet. Balogh et.al (2011), Dudas et.al (2011) och Okougha (2013) 

förklarar att patientcentrerad omvårdnad kan ge en ökad patienttillfredsställelse, och att 

patientens tillfredsställelse är en viktig indikator till kvaliten på given vård. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie har sin utgångspunkt i narrativer då författarna ville nå människors personliga 

och unika upplevelser och erfarenheter, vilket stöds av Johansson (2005, s. 23) som menar att 

en livsberättelse är något som en människa delger någon annan om sitt liv och sina 

erfarenheter. Analysen utfördes i enlighet med Graneheim och Lundman’s (2004) modell för 

kvalitativ innehållsanalys genom att denna modell är avsedd för denna typ av studie. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302) kan användning av begrepp så som pålitlighet, 

överförbarhet, bekräftbarhet och tillförlitlighet för att utvärdera trovärdigheten där det 

sistnämnda begreppet anses ha störst betydelse (Holloway och Wheeler, 2010, s. 302). 

 

Begreppet tillförlitlighet kan jämföras med begreppet intern validitet vilket innebär huruvida 

författaren studerar det som var avsett att studera eller ej, det vill säga om det som 
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framkommer i studien stämmer överrens med syftet. Att säkerställa tillförlitligheten i en 

studie innebär dessutom att resultatet utformas och dokumenteras på ett sådant sätt så att 

deltagarna i studien kan känna igen sig i resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 300-303). 

För att visa på tillförlitligheten i denna studie har författarna kontinuerligt återgått till den 

ursprungliga texten för att kontrollera så att resultatet hålls textnära, och i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) har författarna använt sig av en manifest ansats för att 

undvika tolkningar av texten. På dessa två sätt har författarna kunnat undvika att förvränga 

resultatet från dess sanning. Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitlighet kan 

påvisas genom utplockningen av meningsenheter ofärändrat ur orginaltexten, vilket 

författarna till denna studie har anammat genom att undvika alltför långa meningsenheter och 

på så sätt undvika att en och samma meningsenhet har flera olika budskap. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) har en god kommunikation upprätthållts dels mellan 

författarna till denna studie, men även med studiekamrater och lärare som alla gett värdefulla 

synpunkter och kommentarer till det fortsatta arbetet med studien. Litteratursökningen, och 

således den metod för datainsamling som valdes, utfördes i Luleå tekniska 

universitetsbiblioteks sökbas Primo vilket ansågs vara den mest relevanta sökbasen för att 

hitta biografier och autobiografier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks 

trovärdigheten för en studie genom användning av exempelvis den bäst lämpade metoden för 

att samla in material. 

 

Den gjorda litteratursökning anses även ha dokumenterats på ett lättbegripligt och utförlig sätt 

vilket stärker pålitligheten. För att en studie skall kunna bedömas som pålitlig så skall 

tillvägagångssättet nämligen vara så pass noggrant dokumenterat att studien skall kunna 

upprepas (Holloway och Wheeler, 2010, s. 302-303). Det som dock bör uppmärksammas i 

relation till litteratursökningen är att sökmotorn Primo är konstruerad på ett sådant sätt att 

antalet träffar kan variera från en sökning till en annan, trots att samma sökord och kriterier 

används. Tillvägagångssätt i form av metod och analyprocess finns även det tydligt förklarat 

vilket möjliggör för läsaren att följa stegen. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det läggs på läsaren att bestämma om en studie går 

att överföra till andra grupper av människor eller miljöer, men författarna till en studie kan 

alltid lämna förslag till hur den aktuella studien skulle kunna vara överförbar. Författarna 

anser att överförbarheten inte är alltför god eftersom det enbart är 6 personers upplevelser 
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som analyserats och det faktum att alla är kvinnor. Det som däremot främjar överförbarheten i 

denna studie är att tillvägagångssätten, till exempel litteratursökning och dataanalys, finns 

beskrivet på ett tydligt sätt. Som ett ytterligare steg i att främja överförbarheten har citat 

använts för att stärka resultatet.  

 

Bekräftbarheten handlar, enligt Polit och Beck (2012, s. 585), om ifall resultatet är grundat i 

den information som studiens deltagare har lämnat eller om det grundar sig i fördomar och 

förutfattade meningar hos författarna. Författarna till denna studie är inte yrkesverksamma 

sjuksköterskor än så de har inte haft möjlighet att bli vårdade som sjuksköterskor, detta 

innebär att de inte innehar förutfattade meningar gällande att vara sjuksköterska och patient. 

 

En viktig del i analys av data är att all data som svarar mot syftet ska behållas, detta för att 

analysen ska vara trovärdig. Två av våra kategorier är små men valdes att presenteras då de 

svarade mot syftet, och det ansågs inte att de skulle kunna tas bort utan att relevant data skulle 

gå förlorad och trovärdigheten av analysen minska. 

 

 

Slutsats 

När en sjuksköterska drabbas av sjukdom ställs denna inför en rad av svårigheter som det är 

viktigt att skapa en reflektion kring vid vårdandet. Resultatet i denna studie visar att som 

sjuksköterska är det viktigt att se patienten och inte en bara en eventuell 

sjuksköterskeprofession, samtidigt som det kan underlätta att tydliggöra eventuell vetskap om 

patientens sjuksköterskeprofession och tillhörande kompetens. Det är däremot viktigt att 

behovet av kunskap tillgodoses för att öka möjlighet till delaktighet i vården. Resultatet visar 

även att det kan vara svårt att be om information, speciellt om patienten anser sig ha mer 

kunskap än vårdgivaren. Detta i sin tur kan skapa brister i informationen och problem med att 

vara delaktig i sin egen vård. Det framkommer i studien att det är viktigt att sjuksköterskor 

ger likvärdig information till samtliga patienter, det vill säga att om det används ett 

medicinskt fackspråk behöver personalen även förklara vad detta innebär på ett vardagligt 

språk. 

 

En annan viktig del som författarna till denna studie funnit är värdet i att se hela patienten, 

den unika individen i dennes aktuella livssituation för ett ökat förtroende för vården. När en 
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person drabbas av sjukdom ställs denna inför sin sårbarhet och vår analys har funnit att det är 

svårt att söka vård och visa sin sårbarhet. Författarna till denna studie anser att inom 

sjukvårdsarbete är det extra viktigt att ta hand om varandra och stödja varandra i dessa 

situationer. Denna studies resultat visar på värdet i att tillåta patienten med en 

sjuksköterskeprofession att vara enbart patient och stödja möjligheten att skilja dessa roller åt.  

 

Författarna till denna studie har haft svårigheter med att finna evidens för det funna resultatet 

vilket tydliggör bristen av forskning kring detta område. Mer forskning behövs för att lyfta 

och tydliggöra de problem som kan uppkomma. 

 

Omvårdnadsintervention 

Vid vård av en patient med en sjuksköterskeprofession anser författarna till denna studie att 

det är viktigt att stödja och bidra till en positiv patientupplevelse. Förslag till den kliniska 

verksamheten är att ge likvärdig information på ett enkelt språk till alla patienter samt se, 

möta och bekräfta den unika individen i dennes livssituation och inte enbart se den 

yrkeskategori som patienten tillhör. Författarna till denna studie anser även att vårdgivaren 

bör tillgodose behov av stöd gällande känslor som kan uppkomma och stödja upplevelsen av 

att vara patient. Delaktighet och egen påverkan skapar en känsla av kontroll i en situation som 

annars kan upplevas som kaotisk och okontrollerbar. Delaktigheten kan stödjas genom att 

exempelvis involvera patienten i samtal, beslut och behandlingar. Att göra patienten delaktig i 

vården är inte någonting som är unikt för patienter med sjuksköterskeprofession, utan är 

någonting som samtliga patienter ska få. Vårat resultat visar däremot på att vårdpersonal 

frångår detta vid vård av denna specifika patientgrupp och därav anser vi att det är extra 

viktigt att lyfta detta.  

 

I den här studien har författarna funnit behov av att bli lyssnad till, sedd och bekräftad samt 

delaktig i sin vård. Författarna till denna studie tror att genom att skriva ner och samla sina 

tankar och funderingar kan mötet med vårdpersonal underlättas. Att ta initiativ till samtal kan 

upplevas som svårt men genom att använda sig av en dagbok har både patienten och 

vårdpersonalen en anledning att inleda ett samtal. Engström, Grip och Hamrén (2009) lyfter 

värdet i att föra dagbok för att underlätta hanteringen av känslor som kan uppkomma vid 

sjukdom och underlätta känslan av sammanhang för patienten. Deras studie fokuserar på 

intensivvårdspatienter och visade att patienterna kunde uppleva ett större mod att ställa frågor 
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kring händelser och ta initiativ till samtal med möjlighet att reflektera och diskutera kring 

dagbokens innehåll med anhöriga eller vårdpersonal. Detta styrker vår tro att en dagbok dels 

ger patienten en möjlighet att skriva ner sina frågor, tankar och funderingar samtidigt som 

sjuksköterskan kan använda detta som en ingång till att starta ett samtal med patienten. 

Dagboken ska ses som personlig och patienten avgör själv vad denne vill delge och vad som 

denne vill behålla för sig själv, det vill säga att vårdpersonalen inte har rätt att läsa eller ta del 

av anteckningar utan patientens tillåtelse. Att föra dagbok som omvårdnadsintervention för att 

nå funderingar och förenkla initiativtagandet till samtal kan leda till en förbättrad omvårdnad 

och ökad delaktighet i vården. Dagboken kan fungera som stödanteckning eller ett ställe att 

reflektera över känslor och upplevelser för patienten. Detta tror författarna till denna studie 

kan bidra till en positivare patientupplevelse. 
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