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Abstract  
Kommunikation är viktigt i sjuksköterskors arbete för att kunna ge och få 

information och se patienters behov av omvårdnad. Fungerar inte 

kommunikationen kan den bli ett hinder i interaktionen mellan sjuksköterska 

och patient. Syftet med studien var att sammanställa vilka faktorer som 

påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Frågeställningar 

var: vilka faktorer underlättar och vilka faktorer försvårar kommunikationen? 

Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och forskning inom 

ämnet söktes i två olika databaser, efter vilket även en manuell sökning 

utfördes. 13 artiklar analyserades och det inkluderade både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Resultatet visade att underlättande faktorer var 

verktyg/hjälpmedel, förhållningssätt, kultur, känslor/intuition och 

omgivningsfaktorer och ledning. Försvårande faktorer var omgivningsfaktorer, 

ledning, språk, kultur och kön, tid, känslor, sjuksköterskors och patienters 

förhållningssätt. Slutsatsen av studien var att sjuksköterskor behöver stöd av 

varandra, organisatoriska förutsättningar och en egen medvetenhet för en 

fungerande kommunikation. 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, icke verbal kommunikation, slutenvård, 

sjuksköterska- patient relation, litteraturöversikt.  
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Kommunikation är grundläggande i sjuksköterskors yrkesroll vid patientrelationer för att 

kunna erbjuda en god omvårdnad (McCabe, 2004). Vikten av god kommunikation beskrivs 

som en normal del i den organiserade vården och det framkommer också att det krävs en 

fungerande kommunikation med patienter för att bibehålla en patientsäker vård samt förhindra 

eventuella fel och risker (Leger & Phillips, 2017). 

 

Det är viktigt att ge patienter tillfälle att berätta om sig själva utifrån sin sjukdom och hur den 

påverkar livet. Berättelsen ligger till grund för fortsatt samarbete som också uppmuntrar till 

delaktighet i den egna vården. Det ger en känsla av att bli sedd, hörd och att det patienterna 

tycker och tänker spelar roll. Berättande kommunikation gör att det går att dela erfarenheter 

och ta lärdom av varandra. Att berätta, lyssna och dela information ger kännedom om den 

aktuella sjukdomen och ger sjuksköterskor ett bra underlag för att planera omvårdnaden och 

på bästa sätt integrera livsstil, tro och hälsa. Personcentrerad omvårdnad är ett sätt att 

nyansera vården och kunna identifiera och till fullo svara på individens behov. Omvårdnaden 

består av att ta reda på vem personen är, dennes styrkor och svagheter, men också fakta om 

bakgrund och närstående. Den medicinska sidan är viktig, men att se helheten ger 

omvårdnaden en bredare grund att stå på. Personcentrerad omvårdnad består också av att ta 

reda på vad patienter vill och vilka förväntningar som finns på vården (Ekman et al., 2011; 

Vaartio, Leino-Kilpi, Salanterä & Suominen, 2006). Ur patientsäkerhetsperspektiv är det 

viktigt att sjuksköterskor skyddar och talar för sina patienter, vilket kan förhindra att patienter 

utsätts för onödiga risker och skada. Detta möjliggörs genom att lära känna och ha en dialog 

med patienterna och det fordras även att sjuksköterskor analyserar sina patienters situation 

(Choi, Cheung & Pang, 2014). Samtal med patienter och information om behandlingar, 

mediciner och effekter är viktigt. Det är dock lika viktigt att sjuksköterskor håller alla i 

vårdteamet uppdaterade med samma information och observerar sina patienter för att 

utvärdera effekten av den utförda omvårdnaden (Ekman et al., 2011; Vaartio et al., 2006). 

 

I relationen mellan sjuksköterska och patient är kommunikationen en ömsesidig process 

mellan sändare och mottagare och består av både verbal och icke verbal kommunikation. 

Detta innebär inte bara överföring av information utan också överföring av känslor och 

mottagandet av dessa (McCabe, 2004; Sheppard, 1993). Nantz och Hines (2015) menar att det 

icke verbala språket ofta kan vara viktigare än det verbala och kan demonstrera 

sjuksköterskans omtanke och bedömningsförmåga. I den icke verbala kommunikationen kan 

även anhöriga till patienter utläsa sjuksköterskans engagemang, men även stress och trötthet. 
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Sjuksköterskor kan skapa trygghet genom dialog där patienter får utrymme att berätta själva 

om sina känslor.  

 

För att kommunikationen och relationen mellan sjuksköterska och patient ska fungera, har 

sjuksköterskan olika verktyg att tillgå, varav ett innefattar verbal kommunikation i form av 

information och förklaringar på vad som väntar i sjukdomen (Wassenaar, Boogaard, Hooft, 

Pickkers & Schoonhoven, 2015). Information innefattar även skriftlig information som kan 

öka den goda patientupplevelsen (Johnson, Sandford & Tyndall, 2003). Informationen är 

viktig för att patienter inte ska känna rädsla för det okända utan vara införstådda med nuläget 

och framtida behandlingar och händelser (Wassenaar et al., 2015).  

  

Peplaus (1997) teori där kommunikation och relation mellan sjuksköterska och patient 

undersöks, beskriver att mycket av sjuksköterskors arbete utförs i mötet med patienter. 

Genom hennes teori om den interpersonella relationen kan förståelse om vad som händer 

under dessa möten utvecklas. Kommunikationen beskrivs i tre steg, första steget består av att 

sjuksköterskan presenterar sig och samlar information om patienten. Denna kommunikation är 

ensidig men sätter även ton för den fortsatta relationen. I andra steget finns en ömsesidig 

dialog, aktivt lyssnande och respekt, där sjuksköterskan använder den insamlade 

informationen för att sätta patienten i fokus och hjälpa patienten att skapa en förståelse för sig 

själv och sin sjukdom. Tredje steget består av att relationen summeras men även att 

sjuksköterskan reflekterar och hjälper patienten vidare i sin transition. Inte alla relationer 

mellan sjuksköterska och patient fungerar och det kan utgöra en utmaning för båda parter. 

Peplaus (1997) teori som är viktig för omvårdnaden innebär både konst och vetenskap. Den 

konstnärliga aspekten innefattar att sjuksköterskan i sitt arbete visar omvårdnad, medlidande 

och kan tala för patienten, medan den vetenskapliga aspekten handlar om förståelse av 

mänskliga problem och psykosociala svårigheter, samt att återställa och bibehålla hälsa.  

 

Kunskapen om kommunikationstekniker bland sjuksköterskor är sedan tidigare beskriven som 

låg, och de teoretiska färdigheter inom kommunikation som de förvärvat genom utbildning 

används inte alltid i praktiken (Heaven, Clegg och McGuire, 2006). Många sjuksköterskor 

saknar den kulturella kompetens som krävs för att kunna kommunicera med patienter från 

andra kulturer, vilket kan leda till att dessa patienter får sämre vård. Följaktligen får inte dessa 

patienter tillräckligt med information och inte heller små vardagliga samtal under sin 

behandling. Situationer då effektiv kommunikation inte kan utföras leder till ett ökat missnöje 
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med omvårdnaden. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att ha kompetens att kunna 

kommunicera med patienter oavsett kultur och etnicitet (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

 

Kommunikation är en komplex process som kan utvecklas i både positiv och negativ riktning 

beroende på sjuksköterskors färdigheter inom området. Kommunikationen påverkar också 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient, samt personcentrerad omvårdnad och 

patientsäkerhet. Genom att identifiera faktorer som kan påverka kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient, kan ny förståelse för kommunikation skapas och omvårdnaden 

förbättras. Därför var syftet med litteraturstudien att sammanställa vilka faktorer som 

påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Frågeställningar: Vilka faktorer 

underlättar kommunikationen? Vilka faktorer försvårar kommunikationen? 

 

 

Metod 

Den valda metoden utifrån syftet var en integrerad litteraturöversikt, vilket enligt Polit och 

Beck (2012 s. 73, 653-654, 673) ger en bra översikt över kunskapsläget och möjliggör en 

sammanställning av resultat från kvalitativa och kvantitativa metoder. De beskriver även att 

den integrerade litteraturöversikten utgår från en forskningsfråga/syfte, med ett 

tillvägagångssätt som är metodiskt, reproducerbart och verifierbart. 

 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes för att få en uppfattning om tillgången till material och fastställa 

relevanta sökord. I den systematiska sökningen (tabell 1) användes databaserna PubMed, som 

är en databas med vetenskapliga artiklar inom ämnet medicin och omvårdnad, och CINAHL 

som är en stor databas med vetenskapliga omvårdnadsartiklar. I dessa databaser användes 

MeSH termer och CINAHL headings för att inte gå miste om relevanta studier. Fanns inte 

sökorden i dessa termer användes fritextsökning (jfr. Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011, s. 

70, 76, 80-81). Sökord som användes var: Communication, Communication Barriers, 

Nonverbal Communication, Communication Skills, Nurse-Patient relations och Inpatients. 

Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND för att smalna av och OR för 

att bredda sökningen (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 101-103; Willman et al., 2011, s. 73). 

Begränsningar i sökningen var engelska, år 2007-2017, adults, peer reviewed och full text. 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor eller patienter inom slutenvården, valet att enbart 

inkludera slutenvård var relaterat till skillnader i frekvens och intensitet i kommunikationen 
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mellan sjuksköterska och patient vid slutenvård jämfört med exempelvis öppenvård. 

Exklusionskriterier var studier inriktade mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Sökningen i CINAHL och PubMed utfördes via Luleå Tekniska Universitet och resulterade i 

142 respektive 19 träffar, varpå artiklarnas titlar lästes igenom. Av dessa ansågs 22 stycken 

artiklar svara mot syftet och abstrakten lästes igenom, varav 10 artiklar lästes i sin helhet, 

granskades och valdes att ingå i litteraturöversikten. En manuell sökning (jfr. Willman et al., 

2011, s. 88-89) gjordes även i referenslistorna på de utvalda artiklarna utifrån 

inklusionskriterierna och begränsningarna som valts. Den manuella sökningen resulterade i att 

abstrakten på 13 artiklar lästes igenom varav 6 valdes ut och lästes i sin helhet. Av dessa 6 

artiklar valdes 3 ut som svarade mot syftet som granskades för att sedan ingå i studien. Det 

totala antalet granskade och utvalda artiklar i denna litteraturöversikt blev därmed 13 stycken.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna (tabell 3) utfördes enligt Willman et al. (2011, s. 173-174) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, med bedömningen hög, 

medel eller låg, samt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering granskningsprotokoll för 

studier med kvalitativ metod, med bedömningen hög, medelhög eller låg (SBU, 2014). 

Granskningsprotokollen anpassades också till artiklarna då vissa frågor uteslöts som inte var 

relevanta för studien. Varje positivt svar gavs ett poäng och varje negativt svar gavs noll 

poäng. Genom att efter granskningen räkna om den totala poängsumman i varje granskad 

artikel till procent kunde artiklarnas kvalitet värderas (Willman et al., 2011, s. 108). Ingen av 

de granskade artiklarna höll låg kvalitet. Kvaliteten avgjordes sedan utifrån 

procentindelningen som visas i tabell 2. 

  



6 

 

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient 

CINAHL, 2017 08 30 Begränsningar: Peer reviewed, Full text, English language, Years 2007-2017, All adults. 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

1 CH Communication 152082  

2 CH Communication Barriers 3598  

3 CH Nonverbal Communication 7560  

4 CH Communication Skills 4365  

5 CH Nurse - Patient relations 20642  

6 CH Inpatients 16352  

7  S1 OR S2 OR S3 OR S4 152082  

8  S7 AND S5 4853  

9  S7 AND S5 AND S6 142 5 

PubMed, 2017-08-30 Begränsningar: Full text, English, published in the last 10 years, Adult: 19+. 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

1 MSH Communication 425454  

2 MSH Communication Barriers 5649  

3 MSH Nonverbal Communication 23401  

4 FT Communication skills 33289  

5 MSH Nurse - patient relations 33462  

6 MSH Inpatients 16860  

7  S1 OR S2 OR S3 OR S4 435965  

8  S7 AND S5 AND S6 19 5 

* CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT- fritextsökning 

 

 

Tabell 2 Procentindelning  

Procentindelning Kvalité  

80-100 % Hög     – grad I 

70-79 % Medel  – grad II 

60-69 % Låg      – grad III 

Källa : Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96)  
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Analys 

Analysen av de granskade artiklarna som framgår i tabell 3 utfördes med stöd av Whittemore 

och Knafl (2005). Enligt denna metod utfördes analysen i fyra steg, vilket innefattade 

datareduktion, sortering av data, samt slutsats genom sammanställning och verifikation. 

Resultatet ordnades i slutet av analysen in i kategorier och summerades i en slutsats som 

svarade på syftets frågeställning. 

 

I första steget sker en datareduktion där data samlas in i olika grupper för att materialet ska 

lättare ska kunna hanteras. Relevant data kan sedan sorteras in i exempelvis en tabell och steg 

ett avslutas med att primärdata blivit mindre och kan jämföras med liknande data och 

originaldata (Whittemore & Knafl, 2005). I den här studien togs textenheter som svarade på 

studiens syfte och frågeställning ut från de valda artiklarnas resultat och samlades i en tabell. 

De utvalda artiklarna numrerades mellan 1-13, varpå de valda textenheterna förseddes med 

ytterligare en siffra så textenhet 1 från artikel 1 markerades med 1.1 och så vidare. 

Textenheterna översattes sedan från engelska till svenska och kondenserades, vilket innebar 

att texten varsamt kortades ned men att textenheternas kärna återstod. Analysarbetet gjordes 

av båda författarna tillsammans, då textmängden i data var stor och textenheterna 

svåravgränsade. Med detta arbetssätt kunde författarna föra en kontinuerlig dialog och genom 

diskussion slutligen komma fram till konsensus, gällande textenheternas avgränsning och 

kondensering. Detta tillvägagångssätt fortskred under hela analysarbetet och underlättade för 

författarna att behålla kärnan i materialet genom hela processen ända fram till resultatet.  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver andra steget i analysen som en omvandling av data 

och en fusion tillsammans med andra data för att upptäcka mönster i materialet. I den här 

studien delades de numrerade och kondenserade textenheterna in i kategorier under de två 

frågeställningarna och skrevs sedan in i ett dokument. Kondenseringar som kunde ha en 

dubbel betydelse sorterades in under båda frågeställningarna. Kondenseringar som innefattade 

varierande faktorer delades upp och markerades med samma nummer som tidigare, men med 

tillägget av en bokstav, exempelvis 1.1a). Textenheter med oklar tillhörighet lästes igenom 

flertalet gånger och jämfördes med originaldata tills de kunde tolkas och delas in under 

aktuell frågeställning.  

 

I Whittemore och Knafls (2005) tredje steg jämförs data ytterligare för att finna mönster och 

relationer, teman i data. Det är i detta stadie möjligt att identifiera olika teman som växer 
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fram. I den här studien lästes kondenseringar under varje frågeställning igenom flertalet 

gånger, varpå kondenseringar med liknande innehåll sorterades in i olika undergrupper med 

rubrik utifrån innebörd för att skapa en bättre överblick av resultatet.  

 

I det fjärde stadiet (Whittemore & Knafl, 2005) tolkas data och en sammanfattning görs 

innehållande så mycket data som möjligt. Sammanfattningen jämförs sedan mot primärdata 

för att kontrollera resultatet. En viktig del i analysarbetet är att inte avsluta analysen för tidigt 

då data kan falla bort. I den här studien lästes undergrupperna igenom ytterligare och 

sammanfattades sedan till brödtext, som sedan verifierades mot originaldata för att säkerställa 

innehållet. 

 
Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen ( n= 13) 

Författare

/År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
medel, Låg) 

Anoosheh 

et al. 2009, 

Iran 

 

Kvantitativ n = 136 

(61 patienter, 75 
sjuksköterskor) 

Enkät/ Deskriptiv 

statistik 

Kommunikationsbarriärer mellan 

sjuksköterska och patient utifrån 

sjuksköterskans/ patientens synvinkel, 

exempelvis hög 

arbetsbelastning/könsskillnader, men 

även de barriärer som är gemensamma 

för båda parterna, exempelvis 

skillnader i ålder och social klass. 

Hög 

Arungwa 

et.al. 2014, 

Nigeria 

Kvantitativ n = 160 

(80 patienter, 80 

sjuksköterskor) 

Enkät/ Deskriptiv 

statistik 

En majoritet av sjuksköterskor har inte 

detaljerad kunskap om 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient, detta 

relaterat till olika barriärer och 

begränsningar, exempelvis otillräcklig 

personal och ökad arbetsbelastning. 

Medel, 

(otydlig 

struktur, 
svårt 

bedöma 

reliabilitet) 

Ebrahimi 

et al., 

2012, Iran 

Kvalitativ n =20 

(patienter) 

Semistrukturerad 

intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagarna i studien beskriver sin syn 

på värdighet och hur respekt för 

privatlivet, effektiv kommunikation, 

tillgång till faciliteter och hänsyn till 

deras nära gjorde att deras värdighet 

bibehölls. Många av deltagarna var 

missnöjda över vårdkvaliteten med 

tanke på upprätthållandet av värdighet 

 

Medel 

(otydlighet 

runt för-

förståelse 
och etik) 
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Tabell 3 forts. översikt över artiklar ingående i analysen ( n= 13) 

Författare

/ År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
medel, Låg) 

Graneheim 

et.al, 2014, 

Sverige 

Kvalitativ n = 10 

(sjuksköterskor) 

Fokusgrupp-

intervjuer/ 

Individuella 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Sjuksköterskor beskriver motsägelser 

mellan sina egna ideal om dialog med 

patienten i kontrast till verkligheten, 

med känslor av att inte räcka till och en  

otillfredsställande arbetssituation på en 

psykiatrisk avdelning. För att öka 

välbefinnandet för både sjuksköterskor 

och patienter, men även  

vårdkvaliteten, krävs en förbättring av 

både dialog och aktivitet för patienter. 

Hög 

Jangland et 

al, 2009, 

Sverige 

Kvalitativ n = 105 Elektroniska 

rapporter/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Negativa möten mellan sjuksköterska 

och patient innehållande otillräcklig 

information, respekt och hjälp. 

Hög 

Norouzinia 

et al 2015, 

Iran 

Kvantitativ n =120 

(50 patienter, 70 
sjuksköterskor) 

Enkät /Deskriptiv/ 

Analytisk statistik  

För att etablera en effektiv 

kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient är det viktigt att tilldela 

personal med hänsyn till regionens 

språk och kultur, motivera 

sjuksköterskor att tillhandahålla en 

högkvalitativ vård, uppgradera 

medicinska kliniker och hjälpmedel, 

tillhandahålla workshops i 

kommunikation, samt förändra 

ledningens och administrationens 

synsätt från uppgiftsbaserad vård till ett 

holistiskt synsätt. 

Hög 

O'Hagan et 

al., 2014, 

Australien 

Kvalitativ n =15 

(Omvårdnads-

lärare, kliniskt 
aktiva) 

Fokusgrupp-

intervju, 

Individuella 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Fyra större teman relaterat till 

kommunikation och interaktion mellan 

sjuksköterska och patient 

identifierades: förhållningssätt, 

uppträdande, kommunikations- och 

interaktionstekniker. 

Medel 

(Otydlighet 

kring 
författarnas 

för-

förståelse) 

Plaza del 

Pino et al. 

2013, 

Spanien 

Kvalitativ n = 32 
(sjuksköterskor) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Interkulturell kommunikation där 

flertalet barriärer och gränser, 

exempelvis den språkliga barriären och 

fördomar påverkade både 

kommunikation och relation mellan 

sjuksköterska och patient 

Hög 

Rodriguez 

et al., 

2015, USA 

Kvalitativ n = 18 

(Sjuksköterskor) 

Fokusgrupp-

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det finns många hinder när 

sjuksköterskor ska kommunicera med 

plötsligt stumma patienter. Problemet 

kan leda till sämre förståelse för 

patientens behov och därav en sämre 

vård. Det finns fortgående problem 

trots olika strategier för 

kommunikation och detta orsakar stor 

frustration och konflikt. 

Hög 
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Tabell 3 forts. översikt över artiklar ingående i analysen ( n= 13) 

Författare

/ År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
medel, Låg) 

Ruan et al., 

2008, Kina 

Kvantitativ n = 159 

(75 patienter, 84 
sjuksköterskor) 

Enkät/ Deskriptiv 

statistik 

Kommunikationsbarriärer kan vara 

sjuksköterskerelaterade, exempelvis att 

arbeta utan en ärlig attityd och inte visa 

respekt för äldre patienter, 

patientrelaterade, exempelvis att inte 

lita på sjuksköterskan eller att låtsas 

förstå det som sägs, miljörelaterade, 

exempelvis en störande miljö på 

avdelningen eller att inte ha en anhörig 

närvarande. 

Hög 

Tay et al., 

2012, 

Singapore 

Kvalitativ n = 10 

(Sjuksköterskor) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Faktorer som kan påverka 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient fanns hos 

individen, sjuksköterskan och miljön. I 

en miljö med kulturell mångfald fanns 

språkbarriärer och tabun gällande 

känsliga samtalsämnen. Den  

respektlöshet som visades mot 

sjuksköterskor ansågs särskilt 

problematisk. 

Hög 

Wysong et 

al., 2009, 

USA 

Kvalitativ n =32 

(Patienter) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienters uppfattning om 

sjuksköterskors skicklighet innefattade 

mellanmänskliga färdigheter, 

färdigheter i kritiskt tänkande  och 

omvårdnadshandlingar istället för 

tekniskt kunnande. 

Hög 

Zani et al., 

2014, 

Brasilien 

Kvalitativ n = 40 

(20 patienter, 20 

sjuksköterskor) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Beskriver hur kommunikationen 

uppfattas mellan sjuksköterska och 

patient, och visar på vikten av en 

fungerande kommunikation med 

patienten, men även med anhöriga om 

patientens återhämtning. 

Hög 
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Resultat 

I studien ingick 13 vetenskapliga artiklar (tabell 3) som analyserades. 3 av medel och 10 av 

hög kvalitet. Fördelningen av underlättande och försvårande faktorer i de analyserade 

artiklarna visas i matris 1. I resultatet framkom totalt 12 kategorier som påverkar 

kommunikationen, varav 5 som underlättar och 7 som försvårar (Tabell 4). Resultatet 

presenteras under de två frågeställningarna i syftet. 

 

Matris 1 Översikt av faktorers fördelning i artiklarna 

Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

Studier som ingår i analysen  Faktorer som underlättar 

kommunikationen 

Faktorer som försvårar 

kommunikationen 

Anoosheh et al. 2009  X 

Arungwa et.al. 2014 X X 

Ebrahimi et al., 2012  X 

Graneheim et.al, 2014 X X 

Jangland et al, 2009  X 

Norouzinia et al 2015  X 

O'Hagan et al., 2014 X X 

Plaza del Pino et al. 2013 X X 

Rodriguez et al., 2015 X X 

Ruan et al., 2008  X 

Tay et al., 2012 X X 

Wysong et al., 2009 X X 

Zani et al.,2014 X X 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier som påverkar kommunikationen  

Faktorer som underlättar Faktorer som försvårar 

Verktyg/hjälpmedel Omgivningsfaktorer 

Förhållningsätt Ledning 

Kultur Språk, kultur och kön 

Känslor/intuition Tid 

Omgivningsfaktorer och ledning Känslor 

 Sjuksköterskors förhållningsätt 

 Patienters förhållningsätt 
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Faktorer som underlättar kommunikationen 

Verktyg/hjälpmedel 

Kommunikationen underlättades av kommunikationstavlor som hjälpte patienter att uttrycka 

sina behov, och även av skrivdon, under förutsättning att patienterna kunde skriva och 

handstilen var läslig. Att använda slutna frågor, som exempelvis “Är du kall?”, “Har du ont?”, 

kunde vara bra för enklare kommunikation (Rodriguez et al., 2015). Schemalagd eller spontan 

dialog kunde underlätta kommunikationen (Graneheim et al., 2014). Tolkar av olika slag, 

både professionella tolkar, annan sjukvårdspersonal eller familjemedlemmar som agerade 

tolk, kunde underlätta förståelsen. Även att tala sakta och använda gester kunde påverka 

kommunikationen positivt (Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013; Rodriguez et al., 

2015). 

 

Förhållningssätt  

Kommunikationen underlättades av ett intresse att initiera samtal (Arungwa, 2014) och 

genom att sjuksköterskor hade ett bra förhållningssätt och använde sig av leenden, beröring 

och omtanke för att skapa en trygg relation, vilket också underlättade 

informationsinsamlingen (Arungwa, 2014; O'Hagan et al., 2014). Genom att söka och förstå 

ledtrådar om patienters behov och vidarebefordra denna information underlättades 

kommunikationen (Rodriguez, Spring & Rowe, 2015). Samt även genom att sjuksköterskor 

gav tillräckligt med individanpassad information på ett enkelt och tydligt sätt så att patienter 

förstod (O'Hagan et al., 2014; Wysong & Driver, 2009; Zani, Marcon, Tonete, & de Lima, 

2014). För patienter med tidigare sjukvårdserfarenhet kunde tekniska termer vara en hjälp i 

kommunikationen. God kommunikationsteknik med aktivt lyssnande, öppna/slutna frågor och 

att ge patienter utrymme i dialogen inverkade positivt på kommunikationen (Arungwa, 2014; 

O'Hagan et al., 2014). När sjuksköterskor var förberedda på att föra dialog underlättades 

kommunikationen, och med erfarenhet fick de en utvecklad verbal kommunikationsförmåga 

som ledde till att de vågade ta upp känsliga frågor (Graneheim, Slotte, Säfsten & Lindgren, 

2014). Att kunna föra patientens talan var också en viktig aspekt för att underlätta 

kommunikationen (Wysong & Driver, 2009). 

 

Kultur 

Kommunikationen underlättades om sjuksköterskor visade respekt och var flexibla gentemot 

patienters kulturella övertygelser (Arungwa, 2014; Plaza del Pino et al., 2013) men också 

tänkte på kultur, etnicitet och spiritualitet i ett holistiskt perspektiv (Wysong & Driver, 2009). 
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Patienter från olika etniska bakgrunder, kulturer och religioner kunde ha olika syn på döden 

och döendet, och för sjuksköterskor var det lättare att kommunicera med patienter som hade 

accepterat döden (Tay et al., 2012).  

 

Känslor/intuition 

Kommunikationen underlättades av en djupare kontakt mellan sjuksköterskor och patienter 

(Graneheim et al., 2014) att sjuksköterskor inte bara såg det fysiska utan även den själsliga 

delen hos patienter (Rodriguez et al., 2015). Det var viktigt att sjuksköterskor visade empati 

(Arungwa, 2014; Wysong & Driver, 2009) mellanmänsklig kompetens och medlidande, samt 

var lyhörda för icke verbala signaler för att förstå patienters obehagskänslor (Wysong & 

Driver, 2009). Kommunikationen underlättades också genom sjuksköterskors medvetenhet 

om sina egna, omedvetna eller strategiska, icke verbala signaler som ögonkontakt, hållning, 

närhet, distans, beröring och psykosocial distans. Men även när de intuitivt kunde avgöra om 

patienter var redo att ta emot information (O'Hagan et al., 2014).  

 

Omgivningsfaktorer och ledning 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter underlättades av en stöttande ledning 

(Tay, Ang & Hegney, 2012) samt faktorer som en adekvat lön, infrastruktur, tillgång och 

underhåll av utrustning. Interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter underlättades av 

miljömässiga faktorer som avstånd, tid och rum, men även subventionerad sjukvård, snabb 

vård och tillgång till adekvat sjukvårdspersonal (Arungwa, 2014). 

 

Sammanfattning 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter underlättades av goda förutsättningar i 

omgivningen och miljön på avdelningen med stöd från ledning och organisation. Intresse för 

att initiera samtal och skapa en relation inverkade positivt på kommunikationen samt även att 

sjuksköterskor gav patienter tillräckligt med information. Sjuksköterskor underlättade 

kommunikationen genom att använda god kommunikationsteknik med öppna och slutna 

frågor och genom att vara lyhörda och läsa av patienters icke verbala och verbala 

kommunikation men också vara medvetna om sina egna signaler. Användandet av hjälpmedel 

för att kommunicera eller tolkar av olika slag kunde underlätta kommunikationen. Att 

sjuksköterskor hade ett holistiskt synsätt var viktigt både ur ett kulturellt och känslomässigt 

perspektiv, och en djup och trygg kontakt mellan sjuksköterskor och patienter kunde leda till 

att kommunikationen underlättades.   
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Faktorer som försvårar kommunikationen 

Alla studier som ingick i denna litteraturöversikt tog upp faktorer som försvårade 

kommunikationen.  

 

Omgivningsfaktorer 

Kommunikationen försvårades av miljömässiga faktorer som dyr och försenad vård, tid, rum 

och avstånd, för många patienter, för lite utrustning (Arungwa, 2014) hög arbetsbelastning 

och brist på personal (Anoosheh et al., 2009; Norouzinia et al., 2015; Zani et al., 2014). 

Relaterat till detta gav inte sjuksköterskor patienter adekvat information, utan endast svar på 

frågor som inte förtydligades (Zani et al., 2014). Andra miljömässiga faktorer var dålig 

inomhusmiljö, patienter som inte hade en vårdnadshavande anhörig hos sig, svårt sjuka på 

avdelningen och att befinna sig i en obekant miljö. Det framgick även att generationsklyftor 

kunde försvåra kommunikationen och att familjemedlemmar till patienten kunde utgöra ett 

hinder (Norouzinia et al., 2015; Ruan & Lambert, 2008). Samtal med patienter i en olämplig 

miljö kunde dessutom kränka individens integritet och därmed försvåra kommunikationen 

(Jangland, Gunningberg & Carlsson, 2009). Även överarbetade sjuksköterskor, hektisk och 

livlig arbetsmiljö (Anoosheh et al., 2009; Norouzinia et al., 2015; Ruan & Lambert, 2008; 

Zani et al., 2014) sjuksköterskors utmattning på grund av flera jobb och dåliga egna ekonomi 

(Norouzinia et al., 2015) försvårade kommunikationen. 

 

Ledning 

Kommunikationen försvårades av att inte få stöd för holistisk vård från ledning och 

organisation, då sjuksköterskor inte kunde sitta ner och prata med patienter utan att anses som 

lata. Kommunikationen försvårades även när sjuksköterskor behövde anpassa sina ord för att 

inte påverka sjukhusets anseende och inte förolämpa patienter (Tay et al., 2012). Oklar 

arbetsfördelning mellan olika instanser och dåligt stöd från kollegor (Graneheim et al., 2014) 

samt att sjukhusledningen inte gav utbildning i olika kulturer (Plaza del Pino et al., 2013) 

inverkade negativt på kommunikationen.  

 

Språk, kultur och kön 

Kommunikationen försvårades av skillnader i religion, kön och ålder mellan sjuksköterskor 

och patienter (Arungwa, 2014). Olika språkliga skillnader kunde leda till otydlighet och 

missförstånd (Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadeh & Vaismoradi, 2009; Arungwa, 2014; 

Ebrahimi, Torabizadeh, Mohammadi & Valizadeh, 2012; Norouzinia, Aghabarari, Shiri, 
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Karimi & Samami, 2015; Tay et al., 2012; Zani et al., 2014) och göra det svårt att tillgodose 

psykosociala och känslomässiga behov hos patienter (Tay et al., 2012). Olika syn på hur namn 

skulle användas (Ebrahimi et al., 2012) och låg socioekonomisk eller kulturell bakgrund 

kunde påverka patienters förståelse av information, trots att sjuksköterskor använde ett enkelt 

språk (Zani et al., 2014) och även dålig tillgång till tolk inverkade negativt (Plaza del Pino et 

al., 2013). Interaktionen påverkades av sjuksköterskornas kultur och uppfattning (Arungwa, 

2014) och det förekom att sjuksköterskor begränsade sin kommunikation med patienter från 

en annan kulturell bakgrund av rädsla för att förolämpa (Tay et al., 2012). Att hysa fördomar 

kunde också försvåra kommunikationen, och vissa fördomar existerade av ren bekvämlighet 

(Plaza del Pino et al., 2013). Patienter från asiatiska länder var reserverade och normen att 

inte prata om eller konfrontera negativa saker kunde utgöra ett hinder. Även att diskutera 

sexualitet, speciellt med manliga patienter, kunde vara obekvämt för sjuksköterskor (Tay et 

al., 2012). Det fanns svårigheter att tyda handrörelser och skrift i luften, då dessa kunde tolkas 

på olika sätt eller vara otydliga. Det fanns även svårigheter att läsa på läppar, då språk och 

dialekter, intubering och avsaknad av tänder kunde försvåra kommunikationen (Rodriguez et 

al., 2015). 

 

Tid 

Kommunikationen försvårades av tidsbrist (Graneheim et al., 2014; Norouzinia et al., 2015; 

Rodriguez et al., 2015) och av en pressad tidsram i mötet med obekanta patienter (Rodriguez 

et al., 2015). Tidskrävande letande efter exempelvis kommunikationstavlor kunde leda till att 

sjuksköterskor gav upp sina försök att kommunicera med patienter. Skrivdon var en annan 

tidskrävande faktor om patienter skrev mycket, samt användandet av slutna frågor. Tidsbrist 

kunde leda till att tolkandet av icke verbala signaler försvårades, vilket också gjorde det 

svårare att med tiden utveckla sin förmåga att tolka dessa signaler. Detta kunde leda till stress 

och frustration mot andra patienter och uppgifter, och till att patienter blev ignorerade och inte 

fick sina behov tillgodosedda (Rodriguez et al., 2015). Tidsbristen ledde också till mer slutna 

frågor än öppna, och en ytligare kommunikation som förhindrade djupgående frågor om 

ovisshet, rädsla och prognos, vilket hade negativ inverkan på integritet och delaktighet hos 

patienter (Graneheim et al., 2014; Rodriguez et al., 2015).  

 

Känslor  

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter försvårades av känslor, med faktorer 

som rädsla för att göra fel, att tyngas av andras känslor och ångest, svårigheter att nå fram till 
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patienter, inte få respons och därav känna rädsla (Graneheim et al., 2014) men också ett dåligt 

självförtroende hos sjuksköterskan (Norouzinia et al., 2015). Att sjuksköterskor visade 

aggressivt beteende med hot och kränkningar ledde till stor rädsla och ångest hos patienter 

och påverkade mötet med sjuksköterskan negativt (Jangland et al., 2009). Sjuksköterskors 

privata problem,  rädsla för smittsamma sjukdomar (Anoosheh et al., 2009) ovisshet om vad 

patienter hade för frågor och funderingar (Rodriguez et al., 2015) men också patienters 

ångest, smärta och fysiska obehag var negativa faktorer (Norouzinia et al., 2015; Ruan & 

Lambert, 2008). Kommunikationen försvårades av ämnen som död och döende, som kunde 

göra sjuksköterskor illa till mods (Tay et al., 2012) samt av tidigare erfarenheter (Arungwa, 

2014; Norouzinia et al., 2015) och intrång i privatlivet (Arungwa, 2014). Användandet av 

kommunikationstavlor försvårades av för snabbt/ långsamt användande, sedering eller ångest, 

och ledde till förvirring och frustration då bilder kunde tolkas olika (Rodriguez et al., 2015). 

Sjuksköterskor kunde överföra känslor av hopplöshet till patienter (Ruan & Lambert, 2008) 

och den egna rädslan över att inte kunna svara på frågor eller att ge dåliga besked försvårade 

kommunikationen (Tay et al., 2012). Dåligt samvete på grund av svårigheter att kommunicera 

ledde till att sjuksköterskor lämnade/undvek patienter (Rodriguez et al., 2015) och 

inläggningperioder på obestämd tid ledde till ångest, stress och missnöje hos patienter, vilket 

kunde ge svårigheter att förstå information (Zani et al., 2014). Sorg och förnekelse hos 

nydiagnostiserade patienter (Tay et al., 2012) samt ilska över förlust av rösten kunde också 

försvåra kommunikationen avsevärt (Rodriguez et al., 2015). 

 

Sjuksköterskors förhållningssätt 

Kommunikationen försvårades när sjuksköterskor inte hade ett bra förhållningssätt, saknade 

en bra och ärlig attityd, intresse och empati och hyste en ovilja att initiera samtal (Arungwa, 

2014; Jangland et al., 2009; Norouzinia et al., 2015; O'Hagan et al., 2014; Ruan & Lambert, 

2008; Wysong & Driver, 2009). Det visade sig att när sjuksköterskor inte visade respekt 

(Ruan & Lambert, 2008; Jangland et al., 2009) var ovänliga (Ruan & Lambert, 2008) och inte 

skapade en djupare dialog med patienter utan endast pratade om det praktiska (Graneheim et 

al., 2014) eller var inriktade på det fysiska, så begränsades kommunikationen (Rodriguez et 

al., 2015). Ansiktsuttryck, gester och ton på rösten som uppfattades negativt av patienter 

försvårade den verbala kommunikationen (Ebrahimi et al., 2012; O'Hagan et al., 2014). Även 

när sjuksköterskor ignorerade patienten, undvek att skaka hand, samtalade utan ögonkontakt, 

undvek aktivt lyssnade och återkoppling av samtal (Arungwa, 2014; Jangland et al., 2009; 

O'Hagan et al., 2014; Ruan & Lambert, 2008) samt inte såg situationen ur patientens 



17 

 

 

 

synvinkel (Ruan & Lambert, 2008) försvårades kommunikationen. Misströstan och apati mot 

yrket och dåliga patientmöten inverkade negativt på kommunikationen (Norouzinia et al., 

2015) samt att inte kunna kommunicera effektivt eller tillräckligt trots lång erfarenhet 

(Ebrahimi et al., 2012; Norouzinia et al., 2015; Rodriguez et al., 2015). 

 

När sjuksköterskor uppvisande nervöst kroppsspråk och stammande (Wysong & Driver, 

2009) och gav vilseledande, dålig, eller icke tillräcklig/detaljerad information försvårades 

kommunikationen. Men också när sjuksköterskor talade till patienten istället för att inbjuda 

till delaktighet i dialog, eller pratade mycket utan ett tydligt budskap (Jangland et al., 2009; 

O'Hagan et al., 2014; Ruan & Lambert, 2008; Zani et al., 2014). Sjuksköterskor försvårade 

kommunikationen genom att inte bry sig om patienter hörde eller ej, förde samtal med 

sömniga patienter och återupprepade frågor (Ruan & Lambert, 2008). Ibland glömdes 

patienter bort om personalen inte schemalade dialoger, och prioritering av arbetsuppgifter och 

påtryckningar från kollegor att nedprioritera kommunikationen var försvårande faktorer 

(Graneheim et al., 2014). Var sjuksköterskan inte påläst ledde det till en otillräcklig kunskap 

om patienters status och behov (Jangland et al., 2009; Norouzinia et al., 2015) samtidigt som 

för mycket information kunde visa en brist på känslighet gentemot patienter (O'Hagan et al., 

2014).  

 

Patienters förhållningssätt 

Kommunikationen försvårades av bristande tillit och uppmärksamhet, hörselskada, dålig 

artikulation, spelad förståelse, dåligt mående, trötthet, tvekan att avbryta sjuksköterskors 

arbete, stress och glömska, låg utbildningsnivå (Ruan & Lambert, 2008) samt av att patienter 

befann sig i livets slut och inte kunde vara delaktiga (Tay et al., 2012). Patienter kunde 

nedvärdera, förolämpa och utnyttja sjuksköterskor när de hade bristande förståelse och 

nedvärderande attityd/omedvetenhet mot sjuksköterskans yrkesroll, status och uppgifter, samt 

glömde att sjuksköterskor alltid fanns där för att hjälpa sina patienter och förklara 

behandlingar och medicinska termer (Norouzinia et al., 2015; Tay et al., 2012). Patienter 

kunde även visa motstånd och ovilja att kommunicera (Norouzinia et al., 2015) och svåra 

problem med kommunikationen kunde även härledas till patienters fördomar och ibland 

vanföreställningar (Graneheim et al., 2014) samt olika sjukdomar, speciellt de som påverkar 

hjärna och luftvägar (Rodriguez et al., 2015). 
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Sammanfattning  

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter försvårades av skillnader i språk, 

kultur, religion, normer, fördomar, kön och ålder som kunde leda till missförstånd och göra 

det svårt för sjuksköterskor att tillgodose olika behov hos patienter. Arbetsmiljörelaterade 

problem och personalbrist kunde försvåra kommunikationen, men också bristande stöd från 

ledning, organisation och kollegor för ett holistiskt förhållningssätt i omvårdnaden. Tidsbrist 

var en försvårande faktor, och kunde leda till att sjuksköterskor undvek att kommunicera med 

patienter eller höll kommunikationen på en ytlig nivå. Olika känslor och känsloförnimmelser, 

samt känsliga ämnen kunde försvåra kommunikationen, samt sjuksköterskors förhållningssätt 

och sätt att ge information. Men också patienters förhållningssätt kunde försvåra 

kommunikationen genom glömska och spelad förståelse eller omedvetenhet om 

sjuksköterskors arbetsuppgifter, respektlöst uppförande och nedvärderande attityd. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa vilka faktorer som påverkar 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. I resultatet framkom underlättande 

faktorer: verktyg/hjälpmedel, förhållningssätt, kultur och känslor/intuition, 

omgivningsfaktorer och ledning. Faktorer som försvårar: omgivningsfaktorer, ledning, språk, 

kultur och kön, tid, känslor, sjuksköterskors förhållningssätt och patienters förhållningssätt.  

 

Resultatet i den här litteraturöversikten visade att kommunikationen kunde underlättas genom 

individanpassad kommunikation och olika hjälpmedel. Med ett bra förhållningssätt och ett 

detektivarbete i informationsinsamlingen så kunde sjuksköterskor dessutom skapa en tryggare 

relation som underlättade kommunikationen. Peplau (1997) menar att den interpersonella 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter är beroende av hur deras möten utspelar sig. 

Fleischer, et al. (2009) beskriver att kommunikationen är en naturlig del av mötet och den 

interpersonella relationen, samt att kommunikationen är ständigt pågående och därför ett krav 

för en fungerande relation. För att skapa en fungerande kommunikation när sjuksköterska och 

patient inte delar samma språk, fann McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) att 

strategier som användes var att förenkla informationen, använda icke verbala tecken, eller en 

mix av särskilda tecken och ord. Användandet av tolk var dock det som verkligen 

underlättade kommunikationen, särskilt genom att sjuksköterskor lärde sig använda tolkar på 

bästa sätt för att uppnå en god omvårdnad. 
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Enligt resultatet i den här litteraturöversikten kunde kommunikationen underlättas genom att 

sjuksköterskor hade ett bra förhållningssätt och var inställda på och intresserade av att skapa 

en relation med sina patienter. Peplau (1997) anser att mänsklig kontakt är grundläggande i 

omvårdnad. I relationen mellan sjuksköterskor och patienter kan förståelse skapas för vilka 

svårigheter och behov som patienter har. Insamlandet av information är en väsentlig del i 

omvårdnaden, då omvårdnadsåtgärder inte kan utföras utan relevant information vilken i sin 

tur inhämtas genom effektiv kommunikation. Enligt Tobiano, Marshall, Bucknall och 

Chaboyer (2015) är det viktigt att samarbetet fungerar mellan patient och sjuksköterska för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en bra omvårdnad. Detta betyder att patienter genom sin 

delaktighet blir trygga och respekterade i relationen och kan ställa frågor samt att det beslut 

som tas är gemensamma. Fleischer, et al. (2009) menar att kommunikationen och 

interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter är väldigt svår att skilja åt, då 

kommunikationen är en del av interaktionen som i sin tur är en del i omvårdnaden. Av 

resultatet i den här litteraturöversikten framgår vikten av relationen i omvårdnaden och kan 

därför tolkas som att relation, interaktion och kommunikation är ömsesidigt bundna till 

varandra. Fungerar inte en av dessa faktorer innebär det problem även för de andra faktorerna. 

 

Resultatet i den här litteraturöversikten beskrev att kommunikationen underlättades av att 

sjuksköterskor såg till helheten hos sina patienter, deras kultur, etnicitet och spiritualitet, med 

aktivt lyssnande och empati. I kommunikationsprocessen mellan sjuksköterskor och patienter 

finns enligt Peplau (1997) olika steg som mötet går igenom. I steg ett när sjuksköterskor 

möter patienter måste viktig information inhämtas, och förhållningssättet som sjuksköterskan 

anammar lägger grunden för hur den fortsatta kommunikationen kommer att fungera. Det 

andra steget i kommunikationen beskriver en ömsesidig dialog där sjuksköterskan sätter 

patienten i fokus för att hjälpa patienten att skapa en förståelse av sin hälsa och sjukdom. 

Fleischer, et al. (2009) anser att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter brukar 

vara målinriktad för att främja hälsan hos patienter. Jirwe (2008) menar att en kulturell 

kompetens hos sjuksköterskan underlättar mötet med patienten. En sjuksköterska med 

kulturell kompetens har i grunden en önskan att utifrån patienten förstå dennes kulturella syn. 

Vissa personliga attribut är viktiga för en kulturell kompetens, exempelvis ett humant synsätt, 

att vara flexibel och visa respekt för mänskliga olikheter. Sjuksköterskor bör också kunna 

reflektera över och ge en kulturell vård till patienter med andra kulturer än sin egen. Det är 

viktigt att sjuksköterskor inte fördömer olika kulturer då det påverkar omvårdnaden. Fleischer 
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et al. (2009) menar att fungerande kommunikation är beroende av ömsesidighet i kultur och 

social klass samt av att sjuksköterskor lyssnar på sina patienter. 

 

I resultatet i den här litteraturöversikten beskrevs vikten av att sjuksköterskor blev medvetna 

om sin egen person, de förhållningssätt som utstrålades, samt icke verbal och verbal 

kommunikation. Detta beskrivs av Peplau (1997) som en medvetenhet om det som kroppen 

och talet visar, vilket kan underlätta eller försvåra relationen mellan alla människor. Även 

Fleischer et al. (2009) beskriver en uppdelning i verbal och icke verbal kommunikation, där 

den icke verbala kommunikationen utgörs av signaler som överförs från en person till en 

annan. En förståelse och medvetenhet om dessa signaler kommer att göra kommunikationen 

effektivare. Om relationen mellan sjuksköterska och patient byggts på ömsesidig 

kommunikation och respekt, så menar Peplau (1997) att patienter lämnar relationen med en 

känsla av ett bra vårdmöte och kan gå vidare med en tillit till sjuksköterskor och framtida 

möten. 

 

I resultatet i den här litteraturöversikten framgick att det i mötet med patienter var viktigt med 

stöttning från ledning och organisation, och att omgivningsfaktorer, tillräckliga resurser i form 

av personal, tid, utrustning och lön underlättade kommunikationen. Fleischer, Berg, 

Zimmermann,Wüste och Behrens (2009) menade att miljöfaktorer som en bra organisation 

och miljö kan vara behjälpliga vid kommunikation. Med tanke på resultatet i den här 

litteraturöversikten borde därför förekomst av samtalsrum för möten och vårdplaneringar, 

men även fortgående öppna diskussioner om patientsäkerhet, integritet och kultur kunna 

underlätta kommunikationen på avdelningar. Resultatet i den här litteraturöversikten visade 

även att kommunikationen kunde försvåras av miljömässiga faktorer och samtalsmiljö. 

Fleischer et al. (2009) menade att oförutsedda händelser i miljön eller arbetet, stress, rådande 

arbetskultur, samt yttre krav i samverkan kunde störa kommunikationen. Relaterat till 

resultatet i den här litteraturöversikten kan därför miljön på en avdelning förhindra effektiv 

kommunikation, genom exempelvis användandet av flersalar och avskiljare som inte skyddar 

mot buller/prat och kan kränka individens privatliv. I den här litteraturöversiktens resultat 

framgick också att sjuksköterskor behövde stöd för kommunikation och holistisk vård från 

kollegor och ledning. Jack et al. (2013) menade att sämre kommunikation leder till mer vård 

och kostnader för patient och familj, för sjukvårdspersonal men även för ledning, organisation 

och samhälle. Peplaus (1997) teori om den interpersonella relationen kan vara ett stöd för 

sjuksköterskor att skapa förståelse och upprätthålla ett holistiskt perspektiv i arbetet med 
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patienter i olika åldrar och kulturer. Fleischer et al. (2009) kom fram till att organisationens 

struktur i form av krav, yrkeskrav, påtryckningar och byråkrati kunde påverka interaktion och 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. Relaterat till resultatet i den här 

litteraturöversikten kan därför sjuksköterskor med en medvetenhet och stöttning få möjlighet 

att vända en sämre kommunikation och relation med sina patienter till en positiv omvårdnad.  

 

I resultatet av den här litteraturöversikten beskrevs försvårande faktorer vid kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient, i form av kultur och språk. Relationen mellan patient och 

sjuksköterska påverkas av detta, och Peplau (1997) menar att relationen kan bli ansträngd när 

det finns olikheter i social klass, kön och etnicitet eller andra områden. Det kan dessutom 

ytterligare bli spänningar i relationen när sjuksköterskan är omedveten om stereotyper eller 

omedvetet bemöter personen fördomsfullt. Henderson, Barker och Mak (2016) beskriver att 

fördomar kan finnas både hos sjuksköterskan och patienten och kan påverka 

kommunikationen på olika sätt. I resultatet av den här litteraturöversikten framgick det som 

en underlättande faktor att använda släktingar som tolkar vid språksvårigheter, men 

användandet av dessa tolkar kan enligt McCarthy et al. (2013) vara ett hinder, då upplevelser 

fanns att anhöriga undanhöll information vid tolkningen. Henderson et al. (2016) kom fram 

till att tekniker sjuksköterskor använde sig av för att få relationen att fungera innefattade att 

alliera sig med patienter genom att se deras kultur, skapa kontakt för att överbrygga negativa 

situationer, vara vänlig och normalisera olika kulturella beteenden. En annan teknik var att 

försöka klargöra saker i mötet med patienter när missförstånd uppstått för att undvika 

upprepningar och eskaleringar. Om det fortfarande fanns tvivel efter det, kunde en sekundär 

åsikt underlätta kommunikationen. Sjuksköterskor valde även att gå på seminarier/workshops 

för att skapa förståelse för kulturella gränser och beteendenormer för att underlätta relationen 

och kommunikationen. Genom resultatet i den här litteraturöversikten kan därför 

sjuksköterskor bli medvetna om kulturella skillnaders existens, men också att dessa klyftor 

kan överbryggas genom medvetenhet och kunskapsförvärv.  

 

I den här litteraturöversiktens resultat framkom att tidsbrist var en försvårande faktor för 

kommunikationen och kunde leda till ytlig eller undvikande av kommunikation med patienter. 

Hemsley, Balandin och Worrall (2012) menade att tiden kan uppfattas som en fiende när 

sjuksköterskor har stor arbetsbelastning och lite tid. Tiden till kommunikation var helt 

beroende på arbetsbelastningen och hade patienter svårt att kommunicera så blev arbetsbördan 
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tyngre och tiden mindre. Sjuksköterskor kunde relaterat till detta undvika, ignorera och gå 

ifrån patienten, trots ett dåligt samvete.  

 

I den här litteraturöversiktens resultat beskrevs att sjuksköterskors förhållningssätt och 

attityder kunde påverka kommunikationen negativt och ledde till att patienter inte blev 

respekterade. Peplau (1997) menar att relationen mellan människor är väldigt viktig och att 

känslan av att ha en kontakt med någon annan är stödjande och bra för självförtroendet. Det 

som avgör om en person är villig att bli en del av en relation eller inte, signaleras genom det 

icke verbala och det verbala språket. En patient som inte är frisk och under stor press är mer 

sårbar när det gäller att bli definierad som människa och blir mer mottaglig för exempelvis 

sjukhuspersonalens synsätt. Detta kan relateras till resultatet i den här litteraturöversikten, där 

verbala och icke-verbala signaler som uppfattades negativt av patienten försvårade 

kommunikationen. Gjengedal et al. (2013) ansåg att hur människor uttrycker sin sårbarhet är 

individuellt. Sårbarhet gör personer sköra, men är också en del av livet, och att se sårbarheten 

är att se mänskligheten. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att inte använda sina egna 

fördomar så att det leder bort från ökad förståelse. Sårbarhet varierar allt efter situation och 

sammanhang, och hur patienter bemöts avgör också patienters upplevelse av sårbarhet. 

Relationerna mellan sjuksköterskor och patienter avgör därför om känslan av sårbarhet 

minskar eller ökar. Thomsen, Pedersen, Johansen, Jensen och Zachariae (2007) beskriver hur 

patienter genom icke verbal kommunikation kunde känna att något var fel, innan de fått 

verbal information. Olika tolkningar av icke verbal och verbal kommunikation kan leda till att 

patienter i förväg tolkar situationen negativt, vilket kan leda till minskad tilltro till 

sjuksköterskor.  

 

Resultatet i den här litteraturöversikten visade att sjuksköterskors brist på empati, respekt, 

information och sämre förhållningssätt försvårade kommunikationen. Peplau (1997) beskriver 

att patienter förväntar sig sjuksköterskor beter sig och ser professionella ut, visar respekt och 

sympati, samt att patienter vill ha information om sin hälsa och ohälsa. Fleischer et al. (2009) 

menar att sjuksköterskor och patienter måste hitta en väg att kommunicera när det finns 

barriärer som språk, för att kunna byta information med varandra i en dialog. I relationen 

finns en maktobalans vilket kan leda till mindre delaktighet för patienter. Ett stöd från 

sjuksköterskor är viktigt för patienter för att kunna förmedla sina åsikter och behov och öka 

sin delaktighet i omvårdnaden, vilket kan påverkas negativt av jargong och medicinskt språk.  
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I den här litteraturöversikten visade resultatet att patienters förhållningssätt och känslor 

försvårade kommunikationen. Peplau (1997) menar att en ny omgivning med nya rutiner och 

till och med skillnader i vokabulär kan göra att patienter känner sig främmande i den nya 

situationen. Det är i denna situation patienter söker kontakt och vill skapa nya relationer trots 

att omgivningen består av främlingar. Vidare menar Peplau (1997) att det är sjuksköterskors 

uppgift att samla information och lära känna sina patienter. Fleischer et al. (2009) beskrev att 

det kan finnas språkliga skillnader, men även att patienter kan vara ovetande om att 

sjuksköterskor i sin yrkesroll har i uppgift att ge information till patienter. När patienter 

varken får eller förstår information och därav inte heller förstår sin sjukdom eller behandling, 

resulterar detta inte bara i en dålig kommunikation utan kan leda till ett sämre helhetsresultat 

för patienterna. Relaterat till resultatet i den här litteraturöversikten visar detta därför på 

vikten av att uttrycka sig med ett individanpassat språk för att förbättra omvårdnaden. 

 

Intervention 

Genom att använda sig av faktorer från resultatet i den här litteraturstudien som underlättar 

kommunikationen och en medvetenhet om de faktorer som försvårar kommunikationen kan 

sjuksköterskor tillämpa detta i sitt arbete för att förbättra kommunikationen och undvika 

negativa situationer. Vissa av faktorerna finns dock på en högre organisatorisk nivå som 

sjuksköterskan inte kan påverka i sitt dagliga arbete, men även en medvetenhet om dessa 

faktorer kan förbättra kommunikationen.  

 

Utbildning av sjuksköterskestudenter i simuleringsträning har visat sig öka 

kommunikationsförmåga och säkerhet över tid, när det gäller att initiera samtal, förmedla 

dåliga besked, kommunicera med arga patienter, visa empati och respekt, men även 

motiverande samtal som strävar mot förändring (Rosenzweig et al., 2008). Fortsatt utbildning 

samt att sjuksköterskor påminns om vikten av kommunikation kan förbättra 

patientupplevelsen och effektiviteten i arbetet (Nørgaard, Kofoed, Ohm Kyvik & Ammentorp, 

2012). Enligt Moore, Rivera Mercado, Grez Artigues och Lawrie (2013) sågs den största 

förbättringen i kommunikativ förmåga efter att sjukvårdspersonal fått träning i att använda 

öppna frågor och visa empati i patientmötet. 

 

Genom övning redan under utbildning kan sjuksköterskor därför utveckla en initial förmåga 

till kommunikation. Med klinisk erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling kan 
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kunskapen sedan utvecklas till ett gemensamt förhållningssätt där kommunikation prioriteras 

och värdesätts, samt ger förutsättningar för en personcentrerad och patientsäker vård. 

 

Metoddiskussion 

Den valda analysmetoden enligt Whittemore och Knafl (2005) tillåter sammanställning av 

resultat från kvalitativa och kvantitativa metoder. Med ett strukturerat arbete och respekt för 

data kan tillförlitligheten i litteraturöversikten stärkas. Enligt Rosén (2012, s. 432) gör en 

systematisk översikt att trovärdigheten i slutsatserna kan bedömas av läsaren, samt möjliggör 

kontroll om viktig litteratur har missats.   

 

Litteraturöversiktens kvalitet och därmed trovärdighet har diskuterats utifrån begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303; Polit & Beck, 2012, s. 584-585; Wallengren och Henricsson, 2012, s. 487-488).   

Trovärdighet är ett övergripande begrepp som innebär att författarna bör sträva efter att 

resultat och kontext ska bli så sanningsenligt som möjligt. Detta uppnås genom att studien 

utförs på ett strukturerat och tydligt sätt, där läsaren ska kunna följa beslutsfattandeprocessen 

och därmed kunna upprepa studien, vilket ökar trovärdigheten (Holloway och Wheeler, 2010, 

s. 302-303; Polit & Beck, 2012, s. 585). Trovärdigheten i denna litteraturöversikt styrks av 

metodvalet, som är relevant i förhållande till syftet (jfr. Whittmore & Knafl, 2005). 

Litteraturöversikten har även granskats kritiskt under flera seminarier av flera parter, samt av 

en neutral part, alla i olika åldrar och kön, vilket ytterligare stödjer trovärdigheten i studien 

(jfr. Wallengren & Henricsson, 2012, s. 487).  

 

Studiens pålitlighet kan stärkas genom att den går att upprepa under liknande förhållanden av 

en annan part. Har studien ingen pålitlighet är den inte heller trovärdig (Polit & beck, 2012, s. 

585). Denna litteraturstudies pålitlighet stärks av det tydliga och strukturerade 

tillvägagångssättet genom användandet av löpande text och översiktliga tabeller så att läsaren 

kan följa författarnas beslutsprocess, för att sedan kunna utvärdera litteraturöversiktens valda 

metod och resultat. Författarna av den här litteraturöversikten har förförståelse om 

kommunikation i och med sina studier och verksamhetsförlagda utbildning inom ramarna för 

sjuksköterskeprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet (jfr. Wallengren & Henricsson, 

2012, s. 487-488). Författarna upplevde att förståelsen ökade allteftersom analysen fortskred, 

då originaldata tycktes utökas och klara teman växte fram. Detta gjorde dock att förståelsen 

inte kunde vara konstant och likvärdig genom hela analysprocessen. Litteratursökningen 
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gjordes med samma sökord i två olika databaser och utförandet finns tydligt beskrivet (tabell 

1) vilket ökar pålitligheten (jfr. Polit & Beck, 2012, s 101-103). Relevant litteratur kan dock 

ha missats på grund av begränsningar som exempelvis fulltext och årtal. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes av båda författarna tillsammans för att kunna 

diskutera sig fram till ett resultat. De flesta granskade artiklarna höll en hög kvalitet, och 

orsaken till varför studier har fått medel kvalitet har beskrivits (tabell 3), vilket även stöder 

pålitligheten i studien.   

 

Med bekräftelsebarhet menas (Polit & Beck, 2012, s. 585; Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303) att läsaren ska kunna spåra data tillbaka till originalkällan och följa författarnas 

analysprocess. I den här litteraturöversikten har analysprocessen beskrivits ingående i 

förhållande till metodartikeln så att läsaren kan följa processen. Författarna genomförde 

analysen tillsammans för att hantera den stora mängden data och kunna diskutera sig fram, 

med början i avgränsningen av textenheterna och vidare fram till kärnan. Slutgiltig data 

kategoriserades och gavs nummer och bokstäver för att sedan jämföras med originalkällan 

flertalet gånger för att säkerhetsställa betydelsen.  

 

Överförbarheten innebär att resultatet av studien ska kunna överföras till ett annat 

sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). Genom att säkra trovärdighet, bekräftelsebarhet 

och pålitlighet blir det möjligt för läsaren att bedöma överförbarheten (Wallengren & 

Henricsson, 2012, s.488). Eftersom den här litteraturöversikten består av artiklar från hela 

världen ökas överförbarheten jämfört med om författarna endast använt artiklar från ett land. 

Genom ett noggrant, systematiskt och transparent arbetssätt görs resultatet trovärdigt, pålitligt 

och bekräftelsebart och därmed ökar också studiens överförbarhet. Kommunikation är också 

ett universellt ämne, vilket gör att faktorer som underlättar och försvårar kommunikationen 

kan vara applicerbara i andra sammanhang. 
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Slutsats 

I den kliniska verksamheten är det viktigt att organisation och arbetsgivare är stödjande och 

tillåter sjuksköterskor att ta sig tid till kommunikation och minskar stress genom att ha 

tillräcklig bemanning. Sjuksköterskor bör i arbetet lära sig prioritera och uppmuntra varandra 

till kommunikation och inte bara fokusera på praktiska uppgifter. Det är också viktigt att få 

fortbildning i kulturell kompetens och god kommunikationsteknik så att kunskapen kan 

utvecklas och upprätthållas. Miljön på avdelningen bör främja patientens integritet, och där är 

frågan om flersalar verkligen är den bästa lösningen? Inom slutenvården är det viktigt att ha 

en öppen och fortgående diskussion om förhållningssätt, en daglig reflektion över 

arbetsdagen, och på individnivå en reflektion över sina egna icke verbala signaler för att 

uppnå tillfredsställande kommunikation. 

 

Vidare forskning bör inriktas på att förbättra förståelsen för kommunikationens betydelse 

inom sjukvården. Resultatet skulle kunna användas till utbildning och utveckling av personal, 

samt omprioritering av verksamhet så att kommunikationen ges större utrymme i 

omvårdnaden. I förlängningen skulle detta kunna förbättra arbetsmiljö, patientsäkerhet, 

delaktighet och även den ekonomiska situationen. 
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