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Abstrakt 
 

De instrument som används för att mäta patienters förväntningar av 
omvårdnaden finns i olika utformanden men det är få som är utvecklade med 
inverkan från patienternas egna förväntningar. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva patienters förväntningar av mötet med 
sjuksköterskan. Sju vetenskapliga studier analyserades med en manifest 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: Att få en bra 
relation, Att kunna vara delaktig, Att vilja bli sedd och lyssnad på. Resultatet 
visade att patienter förväntade sig att etablera en god relation till 
sjuksköterskan där medbestämmande i den egna omvårdnaden var av stor 
vikt. Resultatet visade också att patienter ville bli sedda som individer och att 
sjuksköterskan tog sig tid för att lyssna på dem. Slutsatser som kom fram var 
vikten av att sjuksköterskan vill och vågar öppna sig för en relation där hon 
ser, lyssnar och låter patienter vara delaktiga i omvårdnaden. Det är viktigt att 
vara lyhörd inför varje patients individuella behov och önskemål. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, patienter, förväntningar, 

omvårdnad 
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Människor möter normalt varandra med en naturlig tillit, detta gäller vid mötet med kända och 

okända människor. För att vi på förhand skall möta en annan människa med misstanke måste 

först ett svek ha förstört den naturliga tillit som vi känner till varandra (Lögstrup, 1994). Vidare 

menar Lögstrup (1994) att en människa med den tillit hon visar eller begär mer eller mindre 

lägger sitt liv i en annan människas hand. Detta betyder att i alla möten mellan människor ligger 

ett outtalat krav som vi som medmänniskor måste möta.  

  

McCane, Slater och McCormack (2008) beskriver att omvårdnad är formad av principer som är 

uppfyllda av en human forskningsbild. Dessa principer inkluderar filosofin om mänsklig frihet, 

val och ansvar, att förhållandet mellan människor inte går att ersätta och att individen är bundna 

till varandra och deras omgivning. Vidare menar McCane et al. (2008) att människan och 

mänsklighet är centrala begrepp i omvårdnad och att ordet människa fångar de attribut som 

representerar vår mänsklighet och faktorer betraktas som viktiga och det mest avgörande i livet. 

Timmins (2005) menar att som professionella inom vård och omvårdnad är det sjuksköterskans 

skyldighet att ge patienten förfogande och ta del i den egna vården i relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Detta medför autonomi, patientdeltagande och att omvårdnaden utgår från 

patientens förväntningar och önskemål istället för vårdgivarens.  

 

Enligt O’Keefe-McCarthy (2009) används mycket teknologi för att mäta, analysera och fastställa 

diagnoser och hur patienterna mår inom omvårdnadsarbetet. Tekniken som används är ett bra 

hjälpmedel men kan leda till att avståndet mellan patienten och sjuksköterskan växer både 

känslomässigt och kroppsligt. Sjuksköterskan förlitar sig mer på de teknologiska mätvärdena än 

att skapa en egen uppfattning om hur egentligen patienterna mår genom samtal, observation av 

kroppsspråk och den relation man får med en patient under vårdtiden vilket gör att den moraliska 

inverkan mellan individen försvinner. Vidare menar O´Keefe-McCarty (2009) att det är genom 

den moraliska inverkan mellan individer som grunden för relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan läggs.  

 

Det finns olika instrument som mäter patienters tillfredställelse av omvårdnaden men många har 

utvecklats med liten inverkan från patienter (Larrabe & Bolden, 2001). Enligt Attree (2009) ger 

metoden att undersöka patienters upplevelse av omvårdnad genom frågeformulär inte möjlighet 
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för patienter att ge en bild av hur de upplever omvårdnaden eller mötet med sjuksköterskan ur sitt 

eget perspektiv. Att mäta patientens förväntningar av vården är svårt, men med den patient nära 

vård som bedrivs är det nödvändigt att sjuksköterskan kan möta sin patient och dennes 

förväntningar (Lynn & McMillen, 1999).  

 

Enligt Berg och Danielsson (2007) vill sjuksköterskor arbeta nära patienter och ge så god 

omvårdnad som de bara kan, men detta kan vara svårt då de har lite tid att lära känna patienterna. 

Problemet med omvårdnaden är att sjuksköterskor inte kände att det gavs tid och utrymme för 

patienter och att utbildningen inom omvårdnad inte stämde med verkligheten på avdelningarna.  

Enligt DÉila (2004) är det viktigt att känna till patientens förväntningar inför sin vårdtid. Under 

en kort vårdtid är det aktiva lyssnandet en viktig del av kommunikationen. Det är här 

sjuksköterskan har chansen att kunna fånga upp och förstå patientens tankar, mentala bilder och 

känslor. Staniszewska och Ahmes (1999) menar att för att kunna använda teoretiska modeller 

som är trovärdiga måste man basera dessa på patienternas egna erfarenheter av förväntningar och 

belåtenhet. 

 

Omvårdnad bygger på relationer, möten mellan människor och innebär att se till personer som en 

helhet, samt att se till de behov som finns hos närstående. Omvårdnad styrs av etiska och 

humanitära principer där personers välbefinnande, autonomi och livskvalitet står i centrum. Men 

hur vet vi att den omvårdnad som ges motsvarar de förväntningar patienterna har i mötet med 

sjuksköterskan? Med det som bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

patienters förväntningar av mötet med sjuksköterskan. 

 

Metod 
Denna litteraturstudie genomfördes med ett inifrånperspektiv eftersom syftet var att undersöka 

patienters förväntningar av omvårdnad. Detta betyder att man försöker förklara hur personer 

upplever en händelse eller situation (Holloway & Wheeler, 2002, s. 13). Analysen genomfördes 

med en manifest innehållanalys vilken grundar sig i att vara textnära, beskriva det synliga och 

uppenbara i texter samt att inte göra egna tolkningar (Granheim & Lundman, 2004).  
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Litteratursökning 

En litteratursökning genomfördes i databaserna Pub Med och CINAHL (tabell 1). De sökord som 

användes var: inpatients, patient satisfaction, patients expectations, nursing care, centered och 

qualitative studies. Inklusionskriterier för litteratursökningen var vetenskapliga kvalitativa 

artiklar, publicerade mellan 1999 och 2009, skrivna på engelska eller svenska. Studier där barn 

ingick är exkluderade. Under sökandet av vetenskapliga studier användes samma sökord och 

tillvägagångssätt i båda databaserna, detta för att försäkra att den var systematisk (jfr. Polit & 

Beck, 2004, s.298-299). Artiklarna granskades kritiskt för att kunna sammanställas på ett 

konsekvent och opartiskt tillväga gångsätt, vilket är en grund för att studien skall kunna ses som 

vetenskapligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.83-85).  

 

Ur litteratursökningen valdes elva vetenskapliga studier ut efter läsning av abstraktet. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes slutgiltigt sju vetenskapliga artiklar ut för att vara med i 

litteraturstudien. Fyra studierna exkluderades ur i litteraturstudien eftersom att de inte motsvarade 

syftet med litteraturstudien.  

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 

Syftet med litteraturstudien: Patienters förväntningar av mötet med sjuksköterskan 

Pubmed: 2009-09-24 

Söknr *) Söktermer     Ant. Ref    Vald art. 

1           FT                    Nursing care                       454848                   0 

2           FT                     inpatients                         3637827                                            0 

3           FT                    expectations                          26778                    0 

4           FT                       centered                            133980                   0 

5           FT                   Qualitative studies                    5778                     0 

6                                      #1, #2 & #3                             386                     0 

7                                      #6 + #4 & #5                             37                    4 

CINAHL: 2009-09-19 

Söknr *) Söktermer           Ant.Ref   Vald art. 

1 FT nursing care                   69           0 

2 FT inpatients                            84           0 

3 FT expectations                    4                                    1 

4 FT 1+2+3                123           3 
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Forts. Tabell 1 Översikt litteratursökning 

PubMed: 2009-09-28 

Sök nr *) Söktermer             Ant.Ref              Vald art. 

1 FT nursing care               455033                      0 

2 FT patient expectations          10254                      0 

3 FT patient satisfaction            59038                      0 

4  1+2+3                       91                      3 

*) FT - frisökning 

 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Willman et al. (2006, s. 94, 55-157) principer, vilket. 

gjordes genom att följa granskningsprotokoll för att kunna bedöma om studierna hade hög, medel 

eller låg kvalitet. Enligt Willman et al. (2006, s. 90) så tilldelas artiklarna poäng utifrån 

granskningsprotokollen. 1 poäng tilldelas vid ett positivt svar och 0 poäng vid ett negativt svar. 

Dessa poäng räknas sedan om i procent av den totala poängsumman och graderar därigenom 

kvaliteten på den vetenskapliga artikeln, där hög kvalitet är 80-100%, medel- 70-79% och låg 60-

69%. Översikt av kvalitetsgranskiningen visas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av de artiklar som ingår i analysen. (n=7) 

Författare/år Typ av studie Deltagare Metod      Huvudfynd          Kvalitet 
    Datainsamling/                                      (Hög,medel, 
    Analys             låg) 
Cortis (2001)            Kvalitativ 38, 20 män,  Etnografisk  Omvårdnad genom        Hög  
   18kvinnor          face-to-face       tankar, handling 
    Intervjuer           och gemenskap 
 
Henderson et al.           Kvalitativ   35, 11 män       Observation   Omvårdnad är            Medel 
(2007)     24 kvinnor       mellan patient     när patienters 
                              och                      önskemål 
                              sjuksköterska      uppfylls 
 
Kvåle et al. (2008)       Kvalitativ 20 Intervju,               Hög 
    Giorgios                Deltagarna 
    vetenskapliga     beskriver 
    ansats mot     omvårdnad 
    fenomenologi     som att bli  
         respekterad, 
         få information, 
         lyssnad på 
         och ses som 
         en individ. 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=7) 
Författare/år Typ av studie Deltagare Metod      Huvudfynd          Kvalitet 
   (bortfall) Datainsamling/                                    (Hög,medel, 
    Analys             låg) 
Larsson et al.             Kvalitativ 26 Intervju,                 Deltagarna               Hög 
(2007)                                                                                              grounded     beskriver 

   theory     omvårdnad 
        som vikten 
        av 
        medbestämmande, 
        deltagande och  
        samarbete med 

                                  sjuksköterskorna 
 
McCabe       Kvalitativ  8 Ostrukturerade    Deltagarna             Medel 
(2002)    intervjuer i    beskriver 
    fenemenologisk     omvårdnad 
    ansats.     som vikten 
         av 
        kommunikation, 
        empati, vänlighet 
        och närvarande 
        från sjuksköterskor. 
 
Nordgren et al      Kvalitativ  17                 Semi-strukturerad    Deltagarna beskriver    Hög 
(2001)                        bandinspelad              omvårdnad som 
                        intervju.     medbestämmande 
                                                                                                    Fenomenologisk 
 
Sherma et al.      Kvalitativ  17 Intervju    Deltagarna beskriver    Hög 
(2001)    observationer        omvårdnad som att 
         sjuksköterskan  
         agerar effektivt 
         och 
         ansvarsfullt mot 
         sina patienter 
 
 

Analys 
Sju vetenskapliga studier analyserades med en manifest innehållsanalys, det innebär att söka och 

identifiera det uppenbara i texten utan att tolka dessa själv(Granheim & Lundman, 2004). Enligt 

Downe-Wamboldt (1992) innebär den manifesta ansatsen att se det som är synligt och självklart i 

materialet. Det handlar även om att vara textnära och att inte göra några egna tolkningar. Syftet 

med analysen oavsett typ av data som analyseras är att organisera, ge struktur och få fram 

informationen ur materialet (Polit & Beck, 2004, s.397).  

 



 8

De utvalda vetenskapliga artiklarna har märkts med bokstäver från A till G. I första steget lästes 

det vetenskapliga artiklarna igenom för att få en helhetsförståelse. Därefter markerades de 

textenheter som svarade mot syftet med artikelns bokstav samt en siffra, det var 168 textenheter. 

Denna märkning följde textenheten under hela analysen så att den skall kunna spåras bakåt under 

analysens olika steg. Textenheter översattes och kondenserades sedan utan att ändra innehållet, 

men kärnan i innehållet. Nästa steg var att sammanföra textenheter med likvärdigt innehåll och 

kategorisera dem. Kategoriseringen skedde i fyra steg som slutgiltigt blev tre slutkategorier. 

Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters förväntningar av mötet med 

sjuksköterskan. Analysen resulterade i tre kategorier som redovisas i tabell 3. Kategorier 

redovisas i löpande text med citat från artiklarna som ingått i analysen.  

 

Tabell 3: Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att få en bra relation  

Att kunna vara delaktig 

Att vilja bli sedd och lyssnad på 

 

Att få en bra relation  

I en studie (Curtis, 2000) beskrevs förväntningar om att få en bra relation till sjuksköterskor 

eftersom känslan av att omvårdnaden skulle bli bättre för dem om de fick en bra kontakt i mötet 

med sjuksköterskan. Det framkom förväntningar om att sjuksköterskan skulle vara den som tog 

det första steget att bjuda in till en relation genom att ställa personliga frågor, vilket skulle leda 

till bra omvårdnad. I studier (Larsson, Lindercrona, Pols, Sahlsten & Sjöström. 2007; McCabe, 

2004; Nordgren & Fridlund, 2001; Sherman & Quellette, 2001) beskrevs att  för att känna till 

vilka behov som patienter hade så måste sjuksköterskor lära känna dem. Det kan ta mer tid men 

stärker integriteten, tilliten och tryggheten hos patienter. Detta medför känslan av att kunna lämna 

över sig till vårdpersonalens, vilket poängterades vara viktigt då det i slutändan är vårdpersonalen 

som fattar de svåra besluten. I en studie (Kvåle & Bondevik, 2008) uttrycktes att patienter inte 

lämnade över ett beslut till sjuksköterskor om de inte kände, eftersom att grunden till tillit byggs 

uppmellan individer som har en relation till varandra. 
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I trust them; at least I want to. I leave the decision in their hands. (Kvåle & 
Bondevik, 2008, s.585 ) 
 

I trust the nurse like you trust your mum and dad, in that i think that what she says 
and does is right. ( Nordgren & Fridlund, 2001, s.120). 

 

Patienter utryckte det genuina i att ha en speciell relation till sjuksköterskor och att ha vetskap om 

att sjuksköterskan fanns där för en gav en lugnande känsla, detta beskrev vissa patienter som en 

känsla av sjuksköterskan som en vakande mor (McCabe, 2002: Sherman & Quellette, 2001). 

Nordgren och Fridlund (2001) beskrev att genom att en relation skapas mellan patient och 

sjuksköterska så blir patientens behov mötta och de känner sig respekterade.  

 

’Over time you develope a relationship with your doctors and nurse. (Sherman & 

Quellette, 2001, s. 88) 

 

Sjuksköterskor förväntandes besitta god kunskap inom sitt yrke, detta gav patienterna en 

trygghet, vilket stärkte tilliten i mötet med sjuksköterskan och öppnade för en bra relation( 

Sherman & Quellette, 2001).  Det fanns även förväntningar om att sjuksköterskan skulle veta vad 

som skulle göras och följa gällande rutiner. Gjorde inte sjuksköterskan detta så skapades 

förvirring och osäkerhet. Patienter hade också förväntningar på att sjuksköterskor hade ett bra 

samarbete mellan de olika yrkesgrupperna på avdelningen., Även dokumentation och 

överrapportering visade på god yrkeskompetens och ansvartagande som gav en trygghet om en 

god omvårdnad Larsson et al. (2007).  

 

My reliance on a nurse increases when I se good co-operation between the nurse 
and the physician Larsson et al. (2007, s. 316). 

 

Att kunna vara delaktig 

 I flera studier (Nordgren & Fridlund, 2001; Kvåle & Bondevik 2008; Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindercrona & Plos. 2007) framkom förväntningar om att de vid mötet med 

sjuksköterskan kände att sjuksköterskan gav utrymme så att patienterna fick vara med och 

bestämma över sin behandling. Patienterna uttryckte att detta var möjligt genom att få vara med i 
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diskussionen och delta i de val som gjordes och att mål sattes upp efter gemensam överläggning. 

Vidare besrevs i studien av Kvåle at el (2008) att detta även gällde i de dagliga rutinerna där det 

fanns ett behov att få vara med och fatta beslut. Vid tillfällen när de inte var överens så var det 

viktigt att sjuksköterskan inte ifrågasatta deras motiv eftersom det skadade deras självkänsla. 

Patienter beskrev förväntan av att sjuksköterskor skulle försöka möta dem halvvägs i beslutet 

Nordgren et al. (2001).   

 

I want self-determination regarding my body, they´re not permitted to ride 
roughshod over me(Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindercrona & Plos, 2007, 
s.317) 

 

We have such a conference every fortnight, we set goals. That I think is good 
because then you are involved(Nordgren & Fridlund, 2001, s.121) 
 

I studier (Sherman & Quellette, 2001; Kvåle & Bondevik, 2008; Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007; McCabe, 2004) framkom att patienter kände en frustration över att 

inte få all information om sin diagnos, behandling och läkemedel. De förväntade sig att i mötet 

med sjuksköterskor att få information, de ville veta allt om sin diagnos, sjukdom och behandling 

och menade att det var frustrerande att inte veta och att leva i ovisshet. Att få information om sin 

diagnos gav en trygghet i den kommande behandlingen och vid bearbetning av de nya 

livssituationer patienterna hade hamnat i. Kvåle et al. (2008).  

 

I think no matter how small or big a persons diagnosis is, it should be explained 
from day one(McCabe, 2004)   
 
As a patient, you want to know everything, but not all at the same time. 
Information should be given in a reliable way(Larsson, Sahlsten, Sjöström, 
Lindercrona & Plos, 2007) 

 

Att vilja bli sedd och lyssnad på 

I studier (Cortis, 2000; Kvåle & Bondevik, 2008; Sherman & Quellette, 2001) beskrevs 

förväntningar på att sjuksköterskor tog sig tid och lyssnade på frågor och att dessa togs seriöst. 

Vidare menade patienter att tiden var viktig i fråga om att inte behöva känna sig stressad, om 

sjuksköterskor visade med sitt kroppsspråk att de inte hade tid till samtalet så utelämnade 
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patienterna frågor och funderingar de hade om sin diagnos eller sjukdom(Cortis, 2000; Sherman 

& Quellette, 2001).  Patienter hade förväntningar på att bli erbjudna samtal där det fick tid att 

uttrycka sin oro, bli förstådda och få sina önskemål bejakade. Det var viktigt att sjuksköterskan 

inte lämnade patienten förrän samtalet var avslutat då det resulterade i att patienterna kände sig 

övergivna och åsidosatta(Nordgren & Fridlund, 2001; McCabe, 2004). 

 

They also showed me respect as an individual, not only as a patient, when they 
remember my name without looking at my papers. (Kvåle & Bomdevik, 2008, s. 
585) 
 

The nurse could ask me more about my needs than she does, but it would mean 
that they would have to meet more needs and they can hardly cope with those 
already existing. (Nordgren & Fridlund, 2001, s.123) 

 

I studier (Cortis, 2000; Nordgren & Fridlund, 2008) beskrev patienter förväntningar om att det 

under samtalen med sjuksköterskan var viktigt att känna att deras situation respekteras och att de 

sågs som individer och inte som en sjukdom. Det förväntades att sjuksköterskor tog patientens 

upplevelser på allvar och brydde sig om deras känslor. Patienter menade att god omvårdnad var 

att känna och visa respekt. För att detta skall fungera måste det finnas en god kommunikation i 

samtalet mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

They were respective to my needs and respected how I wanted things. (Nordgren 

& Fridlund, 2008, s. 120) 

 

Patienter hade förväntningar om att sjuksköterskor skulle bry sig om, visa omtanke och att de 

fanns till för patienter. Det var viktigt att under samtalet visas att sjuksköterskan var där för dem 

och verkligen lyssnade. Detta medförde att patienterna kände sig välmående och på gott humör. 

Patienterna menade att omtanke i mötet med sin sjuksköterska kunde yttra sig i att sjuksköterskan 

gav stöd och hopp samt sympatiserar och sätter sig in i patientens situation. Detta fick patienterna 

att känna att sjuksköterskan mötte dem på samma nivå(Cortis, 2000; McCabe, 2004; Sherman & 

Quellette, 2001). Patienterna hade även en förväntan om att sjuksköterskan skulle vara mer 

delaktig i den vardagliga omvårdnaden och bemöta och beröra dem mer fysiskt vilket gav en 

känsla av att vara mänsklig och individuell ( McCabe, 2004).  



 12

 

During the night when i couldn´t sleep, one (nurse) came over because she 

noticed that I was still awake, to see if I was OK. (McCabe, 2004, s.45) 

 

I en studie McCabe (2004) beskrevs att bli sedd var när sjuksköterskor och vårdpersonal hade ett 

lättsamt och glatt uppförande i bemötandet med sina patienter i den annars kanske allvarliga 

situationen som kan uppkomma på ett sjukhus. Genom att kunna skratta och skämta kände 

patienterna sig, avslappnade, bra till mods och som om de va hemma, ett glatt eller skämtsamt 

bemötande kunde förgylla en annars gråare vardag (McCabe, 2004) 

 

When a nurse comes in for the first time and says, Hello, I´m Ms Jones. I will be 
your next nurse this evening, ´I know I can relax (Sherman & Quellette, 2001, 
s.88) 
 
They were a good crack and very friendly, made you feel at home (McCabe, 2004, 
s. 46) 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas förväntningar av mötet med 

sjuksköterskan. Analysen baserades på sju vetenskapliga studier och resulterade i tre 

slutkategorier: Att få en bra relation; Att kunna vara delaktig; Att vilja bli sedd och lyssnad på. 

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) står det att sjusköterskan har ett eget ansvar för sitt 

sätt att utöva yrket och uppträda på ett sätt som gynnar yrkets anseende och främjar allmänhetens 

tillit. Resultatet som presenteras i slutkategorierna i denna litteraturstudie, där relationen, 

delaktighet och bli bekräftad som individ är förväntningar som väl stämmer överens mot ICN:s 

etiska kod och att om man som sjuksköterska kan förstöra allmänhetens tillit genom ett dåligt 

bemötande av sina patienter. Enligt Laurant, Hermens, Braspenning, Akkermans, Sibbald och 

Grol (2007) känner en majoritet av patienter en större trygghet inför att lämna ut sig i en 

vårdsituation till sjuksköterskor än läkare då det gäller utbildning/information, stöd, 

problemhantering och lösningar vid sjukdomsfall. Detta gällde även det personliga stödet och 

stöd till anhöriga och närstående. 
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Resultatet i litteraturstudien visade att patienter hade förväntningar inför att de efter sitt möte med 

sjuksköterskan skulle etablera en god vårdrelation till sjuksköterskan. Utifrån resultatet i 

litteraturstudien skulle en god vårdrelation höja kvalitén på omvårdnaden eftersom det gav en 

trygghet och känsla av att sjuksköterskan var där för dem. Det framkom även att de patienter som 

kände att de hade en god relation till sin sjuksköterska vågade lämna sina liv i sjuksköterskans 

händer när det gällde svåra och viktiga beslut. Enligt Løgstrup (1994) lever alla människor i ett 

beroendeförhållande till varandra, i en interdependens, vilket innebär att varje människa har 

något av en annan människas liv i sin hand. Vanligen möter vi varandra med en naturlig tillit. 

Tilliten till andra innebär en förväntan att få sina förväntningar uppfyllda. Det är av värde att 

skapa en tillitsfull relation, men den som visar tillit utelämnar sig själv och blir sårbar, därför 

inrymmer varje möte mellan människor ett outtalat krav att inte utnyttja utan ta vara på den 

andres liv. Enligt en studie av Timmins och Astin (2009) är nyckelpoängen i ett lyckat 

utvecklande av en patientnära relation värdet som sjuksköterskan sätter i relationen. Vidare 

menar Timmins och Astin (2009) att det är viktigare att sätta värdet på det personliga, vilket 

grundar sig i att respektera individen och ha en djupare förståelse för den andra individens som 

en tänkande och kännande människa med potential till förändring och utveckling. Som människor 

möter vi naturligt varandra med tillit, och under normala omständigheter tror vi på en främmande 

människas ord och börjar inte tvivla förrän vi fått en anledning till det. Men tillit innebär att 

utlämna sig och det är därför vi reagerar när vår tillit missbrukas. Det är ofta enkla eller banala 

situationer som för oss att känna att vår tillit har blivit missbrukad. Oftast gäller det att man som 

individ har öppnat sig för att bli tillmötesgången och inte blivit det (Lögstrup, s 41-44. 1994).  

 

Utifrån resultatet i litteraturstudien framkom det att patienter hade en förväntan av att i mötet med 

sjuksköterskan vara delaktig i sin omvårdnad, diskussioner och beslut. Detta fick patienterna att 

känna sig sedda och att sjuksköterskan verkligen var där för patienterna och såg dem som 

individer med olika behov. Självbestämmande och autonomi byggs upp genom att sjuksköterskan 

kan relatera och se individen, basen är att alla människor har resurserna och kapaciteten att 

definiera och hitta strategier som gör det möjligt för dem att lösa sina egna problem (Häggström, 

Engström & Wadensten, 2009). Att återhämta sig har definierats som att läka och att genomgå en 

förändring som resulterar i förmågan att komma tillbaka till ett meningsfullt liv. Det som 
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inkluderas i denna process är att få gå egna vägar, individuellt självbestämmande, ömsesidighet, 

respekt och ansvar (Wills, 2010). Med ökad kunskap förverkligas patienternas möjlighet till att 

vara delaktiga i vården där varje person ses som en individ med egna tankar, värderingar och 

förväntningar om sin sjukdom och den diagnos de fått. En patients värdighet kan väldigt lätt bli 

kränkt i vården i de situationer patienten inte blir trodd eller tagen på ett seriöst sätt, det sätts stor 

press på en patient om sjukhuspersonalen beslutar med grund på deras auktoritet vad som är bra 

och vad som inte är bra för patienten. Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar i att antingen 

uppmuntra eller avstyra patientens beslut om sin vård (Arman, Rehnsfeldt,  Lindholm, Hamrin, & 

Eriksson, 2004).  

 

Vidare visade resultatet i denna litteraturstudie att patienterna hade en förväntan att i mötet med 

sjuksköterskan få rätt och relevant information, detta var väldigt viktigt oavsett om det var bra 

eller dålig information om sin diagnos. Patienterna förväntande sig att sjuksköterskan tog sig tid 

för att ge information, när det fanns funderingar och frågor som dök upp under samtalet. Vidare 

kände patienterna en frustration över att inte veta allt om sin behandling eller diagnos och det var 

viktigt att sjuksköterskan inte dolde något när hon mötte sin patient. I en studie av Willis (2010) 

framkom i en teoretisk modell för patient/sjusköterska att relationen framhävs av den ömsesidiga 

kontakten som är en essentiell del för en effektiv patient/sjuksköterska relation genom att gynna 

en tillväxt av konstruktiv bearbetning mot ett gemensamt mål mot tillfrisknande. Enligt Wills 

(2010) så karaktäriseras ömsesidigheten av att båda individerna delar med sig av information och 

samarbetar mot val som är grundade i relationen mot gemensamma mål. 

 

Denna litteraturstudie visar att patienter hade en förväntan av att bli sedd och lyssnad på i mötet 

med sjuksköterskan. Genom att få tid till samtal, frågor och att bli respekterade som individer 

fick patienterna en känsla om att sjuksköterskan var där för just dem vilket fick patienterna att 

känna sig bekräftade. Patienterna hade en förväntan inför mötet med sjuksköterskan att samtal 

och frågor togs på allvar och besvarades, när dessa förväntningar slog in kände sig patienterna i 

denna litteraturstudie respekterade och som en central del i omvårdnaden. I mötet med 

sjuksköterskan förväntade sig patienterna att önskemål bejakades och att deras behov 

uppmärksammades. När detta skedde kände patienterna att sjuksköterskan verkligen hade satt sig 

in i deras situation och sympatiserade med dem och att de blev bekräftade som enskilda. Enligt 



 15

Silfverberg (2005) sker ofta professionella möten med personer som är främlingar och det är av 

stor vikt att det blir ett bekräftande möte. Det är viktigt att som sjuksköterska ta reda på vad som 

personen är bekymrad över och vad som betyder mest för personen, för att kunna ge god vård 

måste sjuksköterskan identifiera detta. Genom att få förståelse för det har sjuksköterskan en 

större förmåga att hjälpa och stödja andra att hantera stressfyllda situationer (Edwards, 2001). 

Enligt Daniels (2004, s.75-85) så finns det några saker att tänka på i mötet med patienter. När det 

gäller kommunikation är det av betydelse att tänka på vilka ord som skall användas för att få en 

effektiv kommunikation, hur kan man som sjuksköterska veta att det som sagts har nått fram och 

vilka konsekvenser får eventuella missförstånd? Vidare menar Daniels (2004) att för att patienten 

skall kunna lita på sjuksköterskan i den patientnära vården så är det viktigt att vara konsekvent, 

göra exakt det som har sagts, hålla det som lovas och vara vänlig, öppen och ärlig.  

 

I litteraturstudien har det framkommit att patienter fått en positiv upplevelse i mötet med 

sjuksköterskan genom små gester. Detta har varit saker som att sjusköterskan minns deras namn, 

vinkat, eller gett patienten ett leende vid mötet. Dessa små gester har gjort en betydlig skillnad i 

patientens upplevelse av omvårdanden som i de flesta fall kretsat kring teknologi och vetande. 

Utvärderingar av kvalitativa studier av omvårdnad av dementa visade tydligt vikten av ett positivt 

förhållande mellan patienten och sjuksköterskan där små gester och ett vänligt bemötande höjde 

känslan av en god omvårdnad hos patienterna(Timmins & Austin, 2009).  

Utifrån resultatet i denna litteraturstudie framkommer det att de förväntningar patienterna har i 

mötet med sjuksköterskan sammanfattningsvis är att vara en del av vården samt få ta del av den 

och få de känslomässiga verktyg man som individ behöver för att klara av en svår situation. Detta 

kan man beskriva som en stark känsla av sammanhang där nyckelorden är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, s.116-155. 1991). 
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Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie utgår från att data insamlingen skett genom ett systematiskt 

och överensstämmande arbetssätt (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-256). Författaren bör 

använda så många databaser som möjligt för projektet (Willman, 2006, s.77-78). Pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet är begrepp inom den kvalitativa forskningen för att 

visa på tillförlitlighet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254). Analysen har beskrivits och 

presenterats i tabeller för att öka studiens pålitlighet då läsaren kan i (tabell 1) följa 

litteratursökningen och i (tabell 2) kvalitetsgranskningen. Trovärdigheten kan styrkas genom att 

arbetet har granskats under arbetets gång av handledare och seminarium med andra deltagare 

(Burnard, 1991). Överförbarhet finns när ett resultat kan föras över till en kontext i liknande 

studie och med liknande deltagare (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Resultatet från denna 

litteraturstudie kan användas i omvårdnadssituationer där sjuksköterskor ansvarar för en 

omvårdnad där patienten och dennes behov och upplevelse står i centrum. Att sju vetenskapliga 

artiklar användes under analysen är en brist då ett större antal vetenskapliga artiklar skulle ge ett 

mer trovärdigt och tillförlitligt resultat.  

 

Slutsats 

Utifrån resultatet kan man tydligt se att de förväntningar patienterna har inför mötet med 

sjuksköterskan är basala och i förhållanden enkla. De vill ha en bra relation till sin sjuksköterska 

där de blir sedda som individer och inte en sjukdom där patienten får vara delaktig i de beslut 

som rör deras behandling eller omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskor som möter patienter 

inom vården vågar möta dem på en mer personlig nivå, genom att ta till sig av patientens historik 

och förhoppningar. Arbetar sjuksköterskan utifrån resultatet i denna litteraturstudie så kommer 

omvårdnaden att bli mer anpassad efter patientens behov och önskemål vilket ger en 

individanpassad vård med lyhördhet för patienternas autonomi.  
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