
2006:236 

C - U P P S A T S

Vuxna människors upplevelse av att
erhålla omvårdnad vid

vistelse på sjukhus

 Maria Karlén,  Jeanette Sundvall

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2006:236  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/236--SE



 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Vuxna människors upplevelse av att erhålla omvårdnad  

vid vistelse på sjukhus 

Adults experience of nursing care at hospital 

- En litteraturstudie 

Maria Karlén 

Jeanette Sundvall 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs: Omvårdnad C, Examensarbete 10 p 

Vårterminen 2006 

Sjuksköterskeprogrammet 120 p 

Handledare: Ingalill Nordström 



 2 

Vuxna människors upplevelse av att erhålla omvårdnad vid vistelse på sjukhus 

 

Maria Karlén 

Jeanette Sundvall 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

 

Abstrakt 

Alla har vi människor ett behov av att bli behandlade som unika individer och utifrån vår egen 

livsvärld. Omvårdnad innebär att förbättra hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom, 

att återställa och bevara hälsa och friskhet samt att utföra åt individen det som han/hon inte 

kan utföra på egen hand. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna män och 

kvinnors upplevelser av omvårdnad vid vistelse på sjukhus. Åtta vetenskapliga artiklar 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier (1) att inte 

blir behandlad som unik individ (2) att sjuksköterskan inte hade tid och att sjukhusmiljön 

påverkar (3) att relationen har betydelse i samband med informationen och (4) att komptenta 

sjuksköterskor inger förtroende. Att i omvårdnaden bli behandlad som en unik individ 

påverkade omvårdnadsrelationen positivt. Kontinuitet i relationen mellan sjuksköterska och 

individen var en viktig faktor för individens upplevelse av trygghet, vilket gynnande 

samarbetet och gav möjlighet till delaktighet. Det framkom att alla individer har olika behov 

av information. Sjuksköterskans tidsbrist och vårdmiljön var faktorer vilka påverkade 

kvaliteten på omvårdnaden, det gav en minskad kontinuitet i relationen mellan individen och 

sjuksköterskan. 

 

 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, upplevelser, omvårdnad. 
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Omvårdnadens syfte är att förbättra hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom samt att 

återställa och bevara hälsa och friskhet. Omvårdnaden kan bestå i att undervisa, tillhandahålla 

en miljö som stödjer utveckling, ge psykiskt och fysiskt stöd, ge hjälp med aktiviteter som 

individen inte kan utföra själv i det dagliga livet. Människans livsberättelse och aktuella 

hälsomål samt kunskaper om eventuell sjukdom och dess behandling, prognos och inverkan 

på det dagliga livet utgör grunden för omvårdnaden. Centralt i omvårdnaden är samspelet 

mellan dem som är i behov av omvårdnad och de som tillhandahåller omvårdnaden. 

Livshistoria, föreställningar, förväntningar, försvarsmekanismer och andra medvetna och 

omedvetna faktorer är sådant som påverkar omvårdnaden (Norberg, Engström, & Nilsson, 

1994). 

 

Omvårdnad bygger på fyra hörnstenar; människa, miljö/omgivning, hälsa och omvårdnads 

handlingar och relationen mellan dem. De fyra områdena utgör kärnan, strukturen och 

kunskapen i omvårdnaden, de för omvårdnaden till en professionell disciplin. De modeller för 

omvårdnad som förekommer anger olika synsätt beroende på vilken den underliggande 

filosofin är. Olika omvårdnadsmodeller innefattar övertygelser och värderingar, vilka ses som 

sanna och begränsar de fyra områden och relationerna mellan dem. Omvårdnadsmodellen är 

det som leder sjuksköterskan i arbetet, det är sjuksköterskans tankar, attityder och handlingar 

då hon arbetar med utförandet av omvårdnaden. Omvårdnadsmodellen utgör även grunden för 

utveckling och forskning på omvårdnadsområdet (Meehan, 2003). 

 

Vid granskning av omvårdnad på sjukhus har det framkommit att flertalet människor upplever 

problem under sin sjukhusvistelse. Problem som upplevts har att göra med information, 

samordning av omvårdnaden, respekten för vårdtagaren, känslomässigt stöd, fysiskt 

välmående och närståendes deltagande i vården. Vid uppmärksamhet på vårdtagarens 

upplevelser av omvårdnaden erhåller man en ökad kunskap om omvårdnadens kvalitet. WHO 

framhåller omvårdnadens dimensioner som en viktig del i vårdtagarens förväntningar, 

dimensionerna har att göra med värdighet, säkerhet och autonomi samt vårdtagarens 

möjlighet till socialt stöd och valfrihet (Coulter, & Cleary, 2001). Psykosociala faktorer som 

förväntningar och tidigare erfarenheter har betydelse för vårdtagarens upplevelser av 

omvårdnaden (Bakalis, & Bundy, 2001). 
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Sjuksköterskan ger stöd och hjälper personen så att denne klarar av aktiviteterna i det dagliga 

livet. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose personens behov av trygghet i vården och 

behandling skall bygga på respekt för personens självbestämmande och integritet samt så 

långt det är möjligt utformas i samråd med individen. Sjuksköterskan ska planera för och 

genomföra omvårdnaden och utvärdera resultaten. Sjuksköterskan utför objektiv och 

subjektiv bedömning av individen för att komma fram till de individuella behovet av 

omvårdnad som föreligger. Varje person och situation är unik vilket medför att omvårdnaden 

bör utformas individuellt. I enlighet med lagar och författningar är det grundläggande för all 

omvårdnad. Det är ett krav att sjuksköterskan ska arbeta med att förbättra omvårdnaden, det 

är hon som har ansvaret för att omvårdnaden tillhandahålls på bästa tänkvärda sätt och enligt 

vetenskap och beprövade metoder (SOSFS 1993:17). 

 

I Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi (2005) beskrivs att människor upplever en högre nivå av 

tillfredsställelse då vården de erhåller är individuellt anpassad. Det som befrämjar att 

människan känner en tillfredsställelse med omvårdnaden är tillgång på resurser och kunskaper 

samt ett utförande av omvårdnaden så att denna motsvarar de individuella behoven. 

Omvårdnadsbehoven relateras till människans förväntningar och den omvårdnad som han/hon 

erhåller. Individens uppfattning om hälsa är relaterat till upplevelse av livskvalitet och har att 

göra med på vilket sätt hälsan påverkar dem fysiskt, psykiskt och mentalt i det dagliga livet. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur vuxna människor upplever omvårdnad i 

samband med vistelse på sjukhus. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Sökningen av artiklarna utfördes via de bibliografiska databaserna CINAHL, PubMed och 

Academic search. Artiklar söktes även genom att använda referenser i tidigare genomförda 

avhandlingar. Sökord som användes och kombinerades var quality of care, hospital care, 

patients, experience, nursing care, detta för att erhålla upplevelser som analyserats med 

kvalitativa metoder. Sökningen avgränsades för forskning på området som var publicerat 

1995-2006, men efterhand utökades sökningen till att omfatta artiklar från 1990 och framåt. 

Författarna fokuserade sökningen på studier av vuxna män och kvinnors upplevelser av 

omvårdnad vid vistelse på vårdavdelning.  
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Artiklarna som analyserats kvalitetsbedömdes, syftet är att granska studiers vetenskapliga 

kvalitet genom att bland annat granska urvalsförfarandet, undersökningsgruppens storlek och 

resultatets begriplighet och datamättanden i materialet (Willman & Stoltz, 2002, s.122). 

Litteratursökningen gav 15 artiklar som efter genomläsning resulterade i de åtta artiklar som 

motsvarade studiens syfte (Tabell 1.). 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet i en berättande text analyseras för att på det 

sättet identifiera olika teman eller mönster (Polit & Hungler, 1999, s.251). Arbetet med 

innehållsanalys har som målsättning att tillhandahålla kunskaper och förståelse inför den 

företeelsen som studeras. Innehållsanalys innebär syfte, följder, mening och sammanhang 

(Downe & Wamboldt, 1992). Data samlas in efter en i förväg bestämd planering för hur urval, 

frågor och datainsamling ska gå till. Insamlandet av data är kvalitativt och berättande (Polit & 

Hungler, 1999, s.251). Det viktiga är att besluta vilket insamlat data som ska analyseras. Den 

som forskar väljer ut textenheter ut texterna i litteraturen vilka svarar mot syftet med studien, 

efter detta påbörjas stegen med kondensering och kategorisering. Under arbetet med analysen 

av data ska reliabilitet och validitet fastställas, samt en försäkran ske att kategorierna är 

rimliga och uteslutande av varandra. Innehållsanalys är en metod som tillhandahåller 

intressanta och teoretiska generaliseringar med små förluster av information från ursprungliga 

data (Downe & Wamboldt, 1992). 

 

Metoden som författarna till denna litteraturstudie använder sig av för att analysera 

vetenskapliga artiklar är kvalitativ innehållsanalys delvis inspirerad av Burnard (1991). 

Artiklarna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att erhålla en fördjupad 

känsla av innehållet. Texten lästes igenom ytterligare och enheter med beskrivna upplevelser 

plockades ut ur texten vilka svarade mot studiens syfte. Då de meningsbärande textenheterna 

valts ut kondenserades dessa för att i sin tur kategoriseras. De kondenserade textenheterna 

vilka visade sig ha liknande innehåll placerades i samma preliminära kategorier. Efter en 

första preliminär kategorisering lästes åter texten i artiklarna igenom för en kontroll av 

reliabilitet och validitet. Därefter sammanfördes de preliminära kategorierna i större och 

bredare slutliga kategorier, vilka i sin tur kontrollerades mot den ursprungliga texten. Den 

slutliga kategorilistan utgör det centrala i det textmaterial vilket svarade mot studiens syfte. 
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Tabell 1. Översikt över artiklar ingående i ananlysen (n=8) 

Författare Typ av Deltagare Metod Huvud  Kvalitet 
År studie   fynd   
Attree Kvalitativ 41 vuxna Semi Bra vård  Hög 
(2001)  19-89 år strukturerad kännetecknas   
   Intervju som individulaiserad 
   studie Dålig vård uppfattas 
   Grounded som rutinmässig 
   Theory 
 
 
Hogan Kvalitativ 6 vuxna Semi Sjuksköterskans  Medium 
(2000)   strukturerad förmåga att 
   intervju tillhandahålla 
   studie information 
 
 
Irrurita Kvalitativ 23 vuxna Intervju Faktorer som  Hög 
(1999)   studie påverkar kvaliteten 
   Grounded i omvårdnaden som 
   Theory individens dagliga liv och 
    omvårdnadens organisation 
 
 
Irrurita, Kvalitativ 45 vuxna Intervju Hot mot patientens Hög 
Williams   studie integritet 
(2001)   Grounded Patientens sårbarhet 
   theory 
 
 
Karlsson, Kvalitativ 30 kvinnor Intervju Patient upplevelse Medium 
Bergbom &  15 män studie när sjuksköterskan 
Von Post   Fenomeno- vårdar eller inte 
(2004)   logi vårdar 
 
 
Schmidt Kvalitativ 3 män Intervju Patientens uppfattning Hög 
(2003)  5 kvinnor studie av omvårdnad inom  
  55-85 år Grounded sjukhusmiljö 
   theory 
 
 
Walker, Kvalitativ 18 vuxna Intervju Patient upplevelse Medium 
Brooksby,   studie av information 
Mcinerny,   Grounded Värderad som en  
Taylor   theory unik individ 
(1998)    Känna sig bekväm  
 
 
Walsh, Kvalitativ 9 vuxna Intervju Patient uppfattning Hög 
Kowanko   studie av värdighet 
(2002)   Fenomeno- 
   logi 
 
 
 
 

 



 7 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier om vuxna människors upplevelser av omvårdnad vid 

vistelse på sjukhus (Tabell 2.). I texten nedan presenteras kategorierna och illustreras med 

brödtext och citat från artiklarna. 

 

Tabell 2. Översikt av de fyra kategorierna som framkom vid litteraturanalysen (n=4). 

Kategorier 

Att inte bli behandlad som unik individ 

Att sjuksköterskan inte har tid och att sjukhusmiljön påverkar 

Att relationen har betydelse i samband med informationen 

Att kompetenta sjuksköterskor inger förtroende 

 

Att inte bli behandlad som unik individ 

I Attree (2001) beskrevs att då omvårdnaden inte var individuellt anpassad upplevde 

personerna att de inte blev behandlade som unika individer. En individuellt anpassad 

omvårdnad saknades i de situationer där sjuksköterskan varken brydde sig om eller lyssnade 

till personen. Det framkom att individerna kände sig respektlöst behandlade, att de upplevde 

likgiltighet och omänskligt bemötande och därmed kände sig utfrysta, oviktiga och avvisade. 

Människorna upplevde en förlust av värdighet och personlighet. Individerna kände sig 

bortglömda och att de behandlades som objekt. De upplevde att sjuksköterskan var ovänlig 

och att deras önskemål inte fördes fram. Detta gav en känsla av att vara hotad fysiskt, 

psykiskt, socialt och andligt. En omvårdnad vilken inte var individuellt anpassad gav 

individerna känslor som att vara kränkt, ignorerad, oviktig och att känna sig behandlad likt ett 

kolli det vill säga helt utan hänsyn till de individuella behoven. En opersonlig omvårdnad 

upplevdes som något skrämmande (Schmidt, 2003). I Walker, Brooksby, Mcinerny och 

Taylor (1998) studie beskrevs, att när sjuksköterskan inte ”brydde sig om” individen 

uttrycktes känslor av genans och omvårdnaden som mindre god. I Walsh och Kowanko 

(2002) upplevde individerna att de var utsatta, upplevde en bristande värdighet och att de fick 

dem att uppleva de mest fasansfulla känslorna i livet. 
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I Karlsson, Bergbom & von Post (2004) beskrevs att människorna upplevde en god 

omvårdnad då sjuksköterskan ”såg” dem som individer, tog sig tid och var tillgänglig för 

dem. Individerna upplevde att de kände sig försummade och betydelselösa i de situationer då 

sjuksköterskan inte såg och uppmärksammade dem. Då individen upplevde att omvårdnaden 

inte var individuellt anpassad uppstod känslor av förvirring samt en rädsla för att fråga 

(Irrurita & Williams, 2001). Om sjuksköterskan såg de personliga behoven och om hon 

tillhandahöll ett snabbt gensvar gav det individen en känsla av att vara respektfullt behandlad 

(Schmidt, 2003). Det kände sig speciella, de sågs som unika individer med unika behov och 

de behandlades av sjuksköterskan på ett likvärdigt och professionellt sätt (Hogan, 2000). 

 

 ”That they talked about me and not with me” 

   (Attree, 2001, s.461) 

 

Att bli behandlad som en unik individ var något som relaterades till att inför sjuksköterskan 

vara tillåten att lätta sitt hjärta (Karlsson, Bergbom & von Post, 2004). Integritet upplevdes 

genom att bli behandlad som unik person med unika behov (Irrurita & Williams, 2001). 

Individerna upplevde tillit och en känsla av att vara unik då sjuksköterskan hade tid, speciellt 

vid oro och rädsla, att prata och samtala (Irrurita, 1999). 

 

 

Att sjuksköterskan inte har tid och att sjukhusmiljön påverkar 

I flera studier Attree, (2001), Schmidt, (2003), Walsh och Kowanko, (2002) och Irrurita, 

(1999) beskrevs att när individerna inte fick de grundläggande behoven tillgodosedda var då 

sjuksköterskan inte var tillgänglig. Individerna kände att sjuksköterskan inte hade tillräckligt 

med tid, de upplevde en brist på omsorg då de inte erhöll den omvårdnad som var utifrån 

deras behov samt att de inte upplevde de mänskliga rättigheterna såsom avskildhet och 

värdighet. Individerna upplevde att personalbrist, avsaknad av kontinuitet i omvårdnaden och 

ekonomiska begränsningar var orsak till bristande individuell omvårdnad. Bristande rutiner i 

omvårdnaden gav en ökad risk för att fel skulle uppstå. Då individerna inte upplevde en 

samordnad vård och en fungerande kommunikation påverkades omvårdnaden av detta. Det 

förväntades en bättre kvalitet på omvårdnaden på privata och mindre sjukhus. I Irrurita och 

Williams (2001) studie beskrevs att prioriteringar påverkade omvårdnaden, det resulterar i en 

sämre omvårdnad, då individerna befann sig inom sjukhusmiljön upplevde det en varierande 

grad av sårbarhet.  
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Individerna kände sig inte kapabla att hantera och kontrollera sin aktuella situation vilket 

medförde att de upplevde ett beroende av andra. Då människan inte var van att vistas på 

sjukhus kände hon sig verkligen ensam och isolerad. 

 

”I just kept waiting and waiting. Then I finally got the physical therapist to help  

me back to the bed. They (nurses) didn´t come back after they put me on the 

potty in the bathroom” 

   (Schmidt, 2003, s.396) 

 

 

Att relationen har betydelse i samband med informationen 

I Attree (2001) framkom att en social relation hindrades när omvårdnaden inte kändes bra och 

tillmötesgående. Enligt Schmidt (2003) skapades känslor av frustration, irritation, ilska och 

avsky när sjuksköterskan inte gav besked om vad som skulle hända. Irrurita (2001) hävdar, att 

då ingen vårdrelation förekom upplevde individerna en ökad sårbarhet. När det förekommer 

kontinuitet inom omvårdnaden resulterar detta i att en relation kan uppstå mellan individen 

och sjuksköterskan. I flera studier Attree, (2001), Irrurita, (1999), Walsh och Kowanko, 

(2002) beskrevs när en omvårdnad var tillmötesgående och individuellt anpassad då kunde en 

relation uppstå, En relation ger individerna inom den en möjlighet att skratta och skoja, det 

hävdas att humorn har betydelse för relationen och att humor och allmänt småpratande 

minskar upplevelsen av genans. I Hogan (2000) framgår att då individerna upplevde 

uppmuntran av sjuksköterskan så underlättade detta för att de skulle känna sig oberoende. 

 

”A nuse saw me and came and asked med how I was feeling. She took her time 

and sat down with me for a while so I could unburden my heart” 

   (Karlsson et al., 2004, s.33) 

 

I en studie av Irrurita och Williams (2001) beskrevs att individen försökte bibehålla 

sjuksköterskans intresse och tillsammans med sjuksköterskan strävade efter att få hälsa. I en 

fungerande vårdrelation kunde oförväntade händelser upplevas som något positivt. I två 

studier Walker et al., (1998) och Irrurita, (1999) beskrevs att i de situationer då sjuksköterskan 

frågar individen om hur han/hon mår och om han/hon är i behov av någonting, i de situationer 

känner sig individen uppmärksammad. I Attree (2001) kände sig individen uppmärksammad i 

situationer då sjuksköterskan visade intresse genom att hon kom in och tittade till individen. 
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I Karlsson, Bergbom och von Post (2004) framkom att individerna kände sig 

uppmärksammade och betydelsefulla när någon tänkte på dem och frågade dem om hur de 

mår, att de fick uttrycka sina känslor och därmed uppleva sig som betydelsefulla. 

 

I en studie av Hogan (2000) uppgavs att då det gällde tillhandahållandet av information var 

det viktigt att tänka på alla människors olika behov av information. I flera studier framkom att 

individerna ville veta vad som skulle hända med hänsyn till diagnos, behandling och prognos 

(Walker, Brooksby, Mcinerny & Taylor, 1998, Attree, 2001). I en studie av Schmidt (2003) 

framkom att informationen upplevs som både bra och dålig. Enligt Walsh och Kowanko 

(2002) kände individerna att då de fick information och tid på sig att vänja sig vid en 

obekväm situation bibehöll de sin värdighet. Enligt Irrrurita (1999) var det viktigt att 

sjuksköterskan gav information just då individen var mottaglig för denna. Att känna sig 

adekvat informerad och värderad som individ genererar till trygghet. Enligt Schmidt (2003) 

upplevde individerna trygghet i situationer då sjuksköterskan fanns i närheten och hade 

uppsikt över dem. Irrurita och Williams (2001) beskrev att individerna upplevde trygghet då 

de hade kontroll över sin livssituation och kunde försvara det egna jaget, vilket i sin tur gav 

dem en känsla av värdighet. 

 

”…but she felt it was correct to forewarn her about the alternative possibility so 

that she could prepare herself” 

   (Walker et al., 1998, s.196) 

 

 

Att kompetenta sjuksköterskor inger förtroende 

I flera studier Irrurita (1999), Karlsson, Bergbom och von Post (2004), Hogan (2000) 

beskrevs den kompetenta sjuksköterskan som god, underbar och en speciell människa. 

Sjuksköterskans kunskaper och färdigheter, värderingar och personliga egenskaper påverkade 

omvårdnaden. Uppmärksamhet och ett äkta intresse upplevdes som positivt. Sjuksköterskans 

handlingar upplevdes ha lika bra effekt som medicin. Individerna kände att sjuksköterskan 

inte särbehandlade dem. I två studier Attree (2001) och Hogan (2000) beskrevs att människor 

kände att de räknades som individer när sjuksköterskan frågade dem om vad de tyckte, då de 

fick vara delaktiga i de beslut som togs och då de gavs valmöjligheter. Attree (2001) och 

Schmidt (2003) beskrev i sina studier att av betydelse var att sjuksköterskan var där då 

individen var i behov av henne.  
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Individerna upplevde att inget var ett problem för sjuksköterskan och att hon aldrig tappade 

tålamodet, att uppföljning skedde även av de små sakerna. Sjuksköterskor som  uppvisade en 

vårdande hållning genom godhet, medkänsla, känslighet och sympati var uppskattade. 

 

”Apart from the actual skills, they need to be a competent nurse, they also need 

interpersonal skills…that´s probably the main thing….A competent nurse would 

be one that could handel the patient as a person” 

 

    Irrurita, 1999, s.93) 

 

Diskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att den skulle beskriva vuxna människors upplevelse av 

omvårdnad vid vistelse på sjukhus. Studien resulterade i fyra kategorier (1) att inte bli 

behandlad som unik individ (2) att sjuksköterskan inte har tid och att sjukhusmiljön påverkar 

(3) att relationen har betydelse i samband med information och (4) att kompetenta 

sjuksköterskor inger förtroende. Studiens slutkategorier ska inte ses som isolerade företeelser 

utan de är tydliga delar av en helhet samt att de påverkar varandra. 

 

Sjukvården befinner sig ständigt under utveckling med syfte att kunna förbättra vårdens 

kvalitet. Av tradition har sjukvårdens kvalitet värderats utifrån vårdpersonalens perspektiv. 

Idag förekommer ett allt mer ökat intresse för hur patienterna upplever sjukvårdens kvalitet. 

Ett av de främsta målen i sjuksköterskans arbete är att individerna ska känna sig tillfreds med 

omvårdnaden som de erhåller. Att en individ är tillfreds är något som är av betydelse för 

hälso- och sjukvården i stort. Det viktiga för att omvårdnaden ska upplevas som bra och god 

är att den är anpassad till individen och till personliga behov, att det förekommer en god 

relation mellan individen och sjukvården. En fungerande kommunikation och överföring av 

information, att sjuksköterskan är tillgänglig och närvarande är viktiga faktorer som alla 

påverkar individens känsla av tillfredsställelse med omvårdnaden vid vistelse på sjukhus (Von 

Essen & Sjödén, 2003). 

 

I studiens resultat framgick att människor som vistades på sjukhus upplevde att de inte blev 

behandlade som unika individer. I Appleton (1993) upplevde individerna att sjuksköterskan 

var närvarande i vården då hon ”såg” hela människan utifrån ett humanistiskt perspektiv.  
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Sjuksköterskan som anammade ett humanistiskt synsätt kände ett medlidande och uppvisade 

ett personligt engagemang för individen. Då sjuksköterskan värderade individen som en hel 

människa i sin livsvärld, då kände sig individen ”sedd” som unik. 

 

Att vara sjuk och befinna sig på sjukhus och att därmed befinna sig i rollen som patient skapar 

en känsla hos individen av att han/hon befinner sig i ett underläge, att han/hon vistas inom en 

miljö som är ovan och okänd. Vistelse på sjukhus ger individen en känsla av att ha överlämnat 

”sitt” liv i andras (sjukvårdspersonalens) händer. Individen försöker upprätthålla sin sociala 

status och söker aktivt efter information. Individen tar på sig rollen som patient och accepterar 

sin sjukdom och den behandling han/hon genomgår, men individen känner en osäkerhet i den 

för honom/henne nya och ovana situationen (Hallström & Elander, 2001). 

Jahren-Kristoffersen (1997) för fram att individen som vistas på sjukhus ofta intar en passiv 

roll på grund av en osäkerhet om vad som förväntas av honom/henne som patient. 

Osäkerheten har främst att göra med en avsaknad av kunskaper om sjukhusets arbetsrutiner, 

en osäkerhet om de förväntningar, normer och värderingar som råder inom sjukhusets miljö. 

Att som individ mötas av en ny och okänd miljö, att vara sjuk och upplevelsen av den oro och 

ångest som sjukdomen skapar är något som resulterar i svårigheter för individen att skapa sig 

en överblick över situationen och miljön som han/hon vistas inom. Rollen som patient kan 

leda till besvikelse i de situationer då andra (sjukvårdspersonalen) inte kan tillfredsställa de 

behov individen har – enbart individen själv är den som kan leva ”sitt” liv – detta oavsett alla 

de yttre omständigheter som är rådande. 

 

Det framkom att sjuksköterskans tidsbrist och vårdmiljön är faktorer vilka påverkar alla delar 

av omvårdnaden. Sjuksköterskans tidsbrist och vårdmiljön påverkade omvårdnadens kvalitet  

som ett exempel gav det en minskad kontinuitet i relationen. Individerna upplevde att de inte 

hann lära känna sjuksköterskan, att de erhöll olika besked och att de därmed tappade 

förtroendet för vården (Kiessling & Kjellgren, 2004). Individerna upplevde att de gånger då 

sjuksköterskan arbetade under tidspress så blev de mindre uppmärksammade och respekterade 

(Nordgren & Fridlund, 2001). Vårdens organisation och sjuksköterskans arbetsförhållanden 

påverkade individens upplevelse av delaktighet. Kontinuitet i sjuksköterskans närvaro hos 

individen påverkade hur människan upplevde tillit till omvårdnaden. Bristande organisation 

och eller en avsaknad av en holistisk omvårdnadsfilosofi i arbetsmetoderna påverkade 

relationen mellan individen och sjuksköterskan (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 

2005). 
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Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee bör en sjuksköterska se till individens 

uppfattning om sjukdom och lidande och det är individens subjektiva upplevelse som därmed 

ska vara det främsta. I sin omvårdnadsteori har Travelbee fokus på den mellanmänskliga 

relationen. Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom den mellanmänskliga relationen vari en 

relation ses som en process och ett medel för att sjuksköterskan ska klara av att tillmötesgå 

och tillgodose individens behov av omvårdnad (Kirkevold, 1992). 

 

Gemensamt för flertalet av artiklarna i studien var att de beskriver en individ- och behovs 

anpassad vård som något positivt. I artikel av Attree (2001) uppgav individerna att den 

sjuksköterska som visade intresse för och behandlade dem som unika ansågs vara den som 

gav en god omvårdnad. Sjuksköterskan uppfattades som vänlig då hon i omvårdnaden 

uttryckte ett äkta intresse och visade på omtanke för individen. Vänlighet och medkänsla kan 

vara medvetna och omedvetna känslor och attityder som sjuksköterskan visar upp inför 

individerna i arbetet med omvårdnaden (Kralik et al., 1997). 

 

I Kiessling och Kjellgren (2004) framkom att kontinuitet i relationen mellan sjuksköterskan 

och individen var en viktig faktor för individens trygghet, vilket i sin tur gynnade samarbetet 

och gav en möjlighet till delaktighet. I Burchiel (1995) framgick att ett begränsat antal 

sjuksköterskor kring individen gav en möjlighet till en djupare relation. En individ uppgav att 

då hon vid vistelse på sjukhus vårdats av ett fåtal sjuksköterskor upplevt detta som positivt. 

Då sjuksköterskan i omvårdnadsrelationen gavs möjlighet att samtala med individen erhöll 

hon information som var väsentlig för att uppnå en individuell omvårdnad. Individerna 

upplevde att de föreberedde sig mentalt för det som skulle ske, ju tidigare och mer precis 

information de fick desto bättre kunde de förbereda sig. Personerna ansåg även att det var 

viktigt att sjuksköterskan informerade dem om när hon inte kunde hålla sina löften. Det har 

påvisats att då individerna är utgångspunkten i kommunikationen leder det till en positiv 

omvårdnadsrelation, något som i sin tur resulterar i en upplevelse av kvalitet på omvårdnaden. 

Sjuksköterskor beskrivs ofta som mindre kunniga i att medla, fåtalet studier är genomförda 

där man undersökt människors upplevelser av hur sjuksköterskor kommunicerar (McCabe, 

2002). Vi tycker att det är viktigt att tänka på att människor väljer bort information som de 

anser vara störande och hotfull. De väljer information som stödjer deras åsikter och som de 

har behov av. För att vi ska förstå hur individen handlar försöker vi sätta oss in i dennes behov 

och situation. Informationen till individen är inte given förrän den är tagen, varför det är av 

stor betydelse att berörd vårdpersonal ger individen samma information. 
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Att sjuksköterskan gav information om sjukdom och behandling hjälpte individen till en insikt 

och det gav individen en känsla av delaktighet i den egna vården. I de situationer då individer 

var med på beslut som togs, då deras kunskaper och värderingar respekterades medförde detta 

att de kände sig mer delaktiga. Delaktighet i den egna vården beskrevs av individerna som 

något vilket ökade deras känsla av välbefinnande (Radwin, 2000). 

 

I studien framkom att flertalet individer uttryckte ett förtroende inför sjuksköterskans 

kompetens. Individerna upplevde att kompetens innebar att sjuksköterskan gjorde allt för att 

deras vistelse på sjukhus skulle bli till en så positiv upplevelse som möjligt (Thorsteinsson, 

2002). 

 

Sjuksköterskans bristande insikt i att skapa en förtroendefull relation med individen 

resulterade i att individen inte kände sig uppmärksammad. Individerna uppgav att de inte 

spelade någon roll hur mycket sjuksköterskan än informerade, motiverade och försökte att 

förklara. En sjuksköterska som lyssnade och som aktivt tog del av det som individen gav 

uttryck för var det som upplevdes som en god omvårdnad. Då individen inte gavs möjlighet 

till delaktighet i vården var detta ett tecken på att sjuksköterskan inte hade förstått det viktiga i 

arbetet med omvårdnaden (Sahlsten et al., 2005). 

 

Individernas upplevelser av omvårdnaden är samstämmiga med Travelbees teori om 

omvårdnadens mellanmänskliga relationer. Travelbee anser att individuellt baserad 

omvårdnad krävs för att sjuksköterskan ska kunna identifiera och tillgodose behoven hos 

varje enskild individ. Samarbetet och relationen mellan sjuksköterskan och individen består 

av verbal och icke-verbal kommunikation. Kommunikationen är sjuksköterskans främsta 

redskap för att upprätta en omvårdnadsrelation (Kirkevold, 1992). 

 

 

Metodkritik 

Innehållsanalysen i litteraturstudien genomfördes enligt manifest ansats med utgångspunkt i 

Burnards analysmetod (1991). Vi har tolkat de delar som är de synliga/tydliga i texten. Då ett 

inifrånperspektiv skulle belysas och för att inte påverka resultatet har vi försökt frångå vår 

egen förförståelse. Då textenheterna kondenserades till mindre enheter fanns en risk att 

specifika upplevelser förlorade sitt sammanhang, vilket kan påverka resultatets tillförlitlighet. 

Då man gör en litteraturstudie går man miste om originaldata från intervjuerna som gjorts i 
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studierna. Intervjuerna finns inte att läsa i sin helhet, vilket medför att samband kan förloras. 

Deltagarnas tonläge, kroppsspråk och uttryck berättar mycket, vilket också går förlorat. Även 

språkliga brister kan identifieras då texten ska läsas och förstås, men även vid översättningen 

(Kvale, 1997). Genom att använda den kvalitativa analysmetoden på rätt sätt kan risken för 

förlust av betydande data minskas (Downe-Wamboldt, 1992). I den av oss genomförda 

studien har endast ett urval på 8 artiklar (n=8) analyserats vilket medför svaghet/smalhet i 

analysmaterialet. Fåtalet studier är genomförda utifrån människans upplevelse av omvårdnad, 

medan det förekommer flertalet studier utifrån sjuksköterskans perspektiv och upplevelse av 

omvårdnad. Varje artikel har kvalitetsbedömts enligt Willman & Stoltz (2002). Gransknings- 

protokoll för att ta reda på metod, beskrivning av studien, tillvägagångssätt och resultat har 

använts. Då författarna har begränsade kunskaper i ämnet kan detta påverka trovärdigheten i 

granskningen. Materialet i studien är kondenserat, översatt och analyserat av de bägge 

författarna, vilket minskar risken för tolkningar och ökar tillförlitligheten i studien. Ett annat 

sätt att öka tillförlitligheten i studien hade varit att författarna läst och tolkat enskilt och sedan 

jämfört resultatet (Polit & Hungler, 1999). Under arbetet med analysen fanns alla artiklar i 

fulltext närvarande, detta för att enkelt kunna gå tillbaka till originalartiklarna och kunna 

garantera innehållets ursprungliga betydelse och på det sättet stärktes trovärdigheten för 

studien (Holloway & Wheeler, 2002). 

 

 

Slutsatser 

För att vi ska vara kompetenta sjuksköterskor har vi ett ansvar i att hålla oss uppdaterade med 

nya kunskaper. I yrket som sjuksköterska ingår fortbildning, då det kontinuerligt framkommer 

ny vetenskap som vi ska ta del av och lära. Viktigt att vi i arbetet med omvårdnaden och i 

mötet med individen är medvetna om egna värderingar och attityder, som många gånger har 

en avgörande betydelse i hur vi hanterar och bearbetar situationer. I samtal med människan 

ges en möjlighet att ta del av individens uppfattning av sin situation.  

 

Vid samtalet tar vi reda på behov, resurser, eventuella problem/risker som föreligger hos 

individen och de närstående. Med vetskapen om individens situation utformar vi åtgärder för 

att minska kraven och stärka resurserna och göra dem tillgängliga hos människan. 

Uppföljning måste ske kontinuerligt genom samtal med individen, detta då resurser, krav och 

behov kan förändras. Utifrån de valda omvårdnadsåtgärderna ska resultaten följas upp och 

utvärderas. 
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Genomgång av litteratur på området visar följande, att det förekommer flertalet studier ur 

sjuksköterskans perspektiv gällande upplevelse av omvårdnad. Fåtalet studier är genomförda 

gällande att undersöka betydelsen av människors upplevelser av omvårdnad vid vistelse på 

sjukhus. En fortsatt omvårdnadsforskning utifrån ett inifrånperspektiv är nödvändigt för att 

ytterligare fördjupa förståelsen för människors upplevelse av omvårdnad. Av betydelse är hur 

människor upplever att omvårdnaden påverkar deras upplevelse av sjukdom, vistelse på 

sjukhus och framtida möten med hälso- och sjukvård. Fördelen med den aktuella studien är att 

erhålla djupare kunskaper om omvårdnad utifrån patienternas inifrånperspektiv. Kunskaperna 

kommer till nytta inom vårat framtida yrkesutövande, detta oavsett inom vilket område av 

vården vi väljer att utöva yrket. För att vi som sjuksköterskor ska kunna utföra en god och en 

unikt anpassad omvårdnad, ska vi lyssna till och aktivt ta del av det som individerna ger 

uttryck för. Vi ger kontinuitet i omvårdnaden för att individen ska känna trygghet och 

delaktighet, men även för att det ska bidra till en bra omvårdnadsrelation. 

 

Alla människor har behovet av att bli behandlade som de unika individerna de är. Omvårdnad 

innebär att förbättra hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom samt att återställa och 

bevara hälsa och friskhet. Syftet med studien var att beskriva vuxna människors upplevelser 

av omvårdnad vid vistelse på sjukhus. Att i omvårdnaden bli bemött och behandlad som en 

unik individ är något som påverkar omvårdnadsrelationen i positiv riktning. Kontinuitet i 

relationen mellan sjuksköterskan och individen är en viktig faktor för att individen ska 

uppleva trygghet, vilket gynnar samarbetet och ger individen möjligheter till delaktighet i sin 

egen vård.  
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