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SAMMANFATTNING 

 
 

Kommunikation är en komplex och viktig omvårdnadshandling sett ur sjuksköterskans 

perspektiv. Professionell omvårdande kommunikation ska vara hjälpande vilket stämmer 

överrens med sjuksköterkornas internationella etiska kod. Omvårdnad bygger på och stärks av 

god kommunikation. Det finns olika uttryckssätt för kommunikation liksom hinder för 

kommunikation.  

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Forskningsöversikt valdes som metod. Artiklarna hämtades från Cinahl och PubMed. De 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2006-2012. Totalt inkluderades 

sjutton vetenskapliga artiklar i resultatet. Merparten av artiklarna var kvalitativa. 

 

Resultatet visade att sjukdomar som hade påverkan på hjärnan och talet hade betydelse för 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. En del patienter upplevde att det 

fanns brist på bra kommunikationssystem. Sjuksköterskans tidsbrist påverkade också liksom 

brist på utbildning i kommunikation. Även yttre faktorer som kulturella och utbildning hos 

patienten påverkade kommunikationen. Ibland behövdes hjälp av anhöriga för att förstå 

patienten. Icke verbal kommunikation och kroppsrörelser sågs som 

kommunikationshjälpmedel, medans användandet av många medicinska termer försvårade 

kommunikationen. 

 

Slutsatsen var att kunskap, tid och anhöriga har betydelse för kommunikationen.  

Sjuksköterskans egna erfarenheter och empatiska förmåga påverkar kommunikationen 

positivt.  
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INLEDNING 

Patientsäkerhet och tillhandahållande av god vård är viktiga delar inom modern hälso- och 

sjukvård. Effektiv kommunikation är en avgörande del av detta (Timmins, 2011). Som 

sjuksköterskor på ett av landets största universitetssjukhus med många års erfarenhet av 

sluten - och öppen sjukhusvård på geriatrisk klinik och i arbete med patienter med nedsatt 

kognition, olika demenser och multisjuka äldre patienter måste kommunikationen ofta 

anpassas efter patientens förutsättningar. Utifrån arbete med detta väcktes ett intresse för 

faktorer som påverkar kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Vid möte 

mellan patient och sjuksköterska i omvårdnad sker alltid en kommunikation i någon form 

mellan parterna. När kommunikationen är ömsesidig ger den information till 

sjuksköterskan som då kan planera omvårdnaden i samförstånd med patienten. Om 

däremot kommunikationen är bristfällig eller saknas kan patienten känna sig otrygg och 

sjuksköterskan har svårare att ge fullgod omvårdnad. Att som sjuksköterska bli medveten 

om och kunna reflektera över de faktorer som påverkar kommunikationen parterna emellan 

känns som viktig kunskap.   

BAKGRUND 

Kommunikation   

Primärt kan kommunikation beskrivas som ett utbyte av gester och signaler som bör tydas. 

Det latinska communicare, som har gett begreppet kommunikation, innebär att en eller 

flera personer blir sammanlänkande och delaktiga i något budskap. Professionell 

kommunikation utövas av vårdgivare och innebär att denna ska ge hjälp och stöd till den 

som får vård. Sjuksköterskans kommunikation i vårdmiljö är ofta en komplex situation 

som innebär att ta hänsyn till patienten, lyssna intresserat med öppna sinnen för att skapa 

en god relation och ge hjälp och stöd. Professionell omvårdande kommunikation ska vara 

hjälpande vilket samstämmer väl med den internationella etiska koden för sjuksköterskor 

som belyser sjuksköterskans uppgifter som bland annat är att prioritera hälsa, förebygga 

ohälsa, rehabilitera och mildra patientens smärta (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikation kan ses som ett meningsfullt och ömsesidigt samspel där patientens och 

sjuksköterskans kommunikationskunskaper är avgörande för hur teamarbetet ska utfalla 

(Finke, Light & Kitko, 2008). Kommunikation är ett samlingsord som i olika 

sammansättningar skapar, förmedlar och förstärker ett budskap i avseende att kunna skapa 

god kontakt. Fungerar inte samspelet mellan de som talar, lyssnar eller att det finns 

störningar i rummet kan kommunikationen fallera (Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadeh & 

Vaismoradi, 2009).   
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Kommunikationens olika sidor 

Eide och Eide (2009) belyser att professionell kommunikation bygger på den roll som 

sjuksköterskan har i sitt yrke med kunnande och erfarenheter. Det viktigaste syftet är att 

kommunikationen är stödjande och byggd på yrkeskunskap och till hjälp för kollegor eller 

patienter som behöver den. Eide och Eide (2009) tar också upp tre begrepp: 

omvårdnadsprofessionalitet, omvårdnadsrationalitet och omvårdnadstemporalitet som 

genom omvårdnad som gemensam värdegrund bildar den kommunikationsteoretiska basen 

för kommunikation.  

Omvårdnadsprofessionalitet: Kommunikation som bygger på att sjuksköterskan sätter 

patientens behov i centrum och gör denne delaktig i målet för vården.  

Kommunikationsförmågan bygger också på kunskaper i sjukdomslära för att kunna sätta 

sig in i hur patient och anhörig tänker och känner runt sjukdomen (Eide & Eide, 2009).  

Omvårdnadsrationalitet: Kommunikation baserad på förmåga att relatera till patienten. 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten baserar sig på att fånga upp den aktuella 

situationen runt patienten och sätta detta i relation med tidigare upplevelser. Om 

sjuksköterskan kan känna samhörighet med patienten i en svår situation blir det lättare för 

henne att ge styrka, hopp eller bara finnas där som en extra hand när patienten visar tecken 

på att inte klara av att sköta sig själv (Eide & Eide, 2009).  

Omvårdnadstemporalitet: Kommunikation som belyser sjuksköterskans förmåga att sätta 

sig in i patients tankevärld. Sjuksköterskans mognad och självkännedom kan underlätta för 

att kunna förstå patientens reaktioner i samtal. Etisk eftertanke är också en del i 

kommunikationen där sjuksköterskan har tre aspekter att beakta. Den första aspekten 

belyser sjuköterskans förhållningssätt gentemot den hon talar med där omtänksamhet och 

respekt är centrala begrepp. Den andra aspekten att beakta är att varje patientmöte är unikt 

trots att symtombild och sjukdom kan vara likvärdiga. Det är viktigt att beakta att 

behandling och tid med patienten sker på den enskilda patients villkor och inte enligt 

rättviseprincipen. Den tredje aspekten genomsyrar alla sjuksköterskans handlingar där 

varje patientmöte är speciellt och viktiga reflektioner är att fundera över är bland annat 

vilka eventuella konsekvenser, hänsynstaganden och kanske juridiska aspekter av 

vårdhandlingen som kan uppkomma (Eide & Eide, 2009).  

Forskare har använt olika tillvägagångssätt för att studera hur olika faktorer påverkar 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Ett sätt är att be patienter rangordna 

viktiga behov de anser att sjuksköterskan bör kommunicera med dem. Å andra sidan be 

sjuksköterskor att rangordna vilka behov de anser vara viktiga för patienten och deras svar 

på dessa (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). 
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Boscart (2009) tar upp att ett annat tillvägagångssätt för att studera hur faktorer påverkar 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska inom en enhet för kronisk vård, var att 

utveckla ett utbildningsprogram för kommunikation som riktade sig speciellt till 

sjuksköterskor. Studier förekom sedan hur dessa sjuksköterskor kommunicerade med 

patienter både före och efter utbildningen. 

Hinder för kommunikation 

Det är viktigt att identifiera de eventuella hinder för kommunikation som finns mellan 

sjuksköterska och patient och hitta lösningar för att bilda ett kommunikationsflöde i båda 

riktningar (Anoosheh et al., 2009). 

En översiktsartikel av Finke et al. (2008) tar upp att ett hinder för kommunikation kan vara 

att patienten har en nedsatt förmåga att kommunicera beroende på sin grundsjukdom enligt 

Beukelman, Garrett och Yorkstone (2007).    

En skada i hjärnans vänstra halva gör att afasi, en språkdefekt, uppkommer. Om skadan 

sitter i den främre delen av pannloben får patienten en (motorisk) expressiv afasi och kan 

inte förmedla vad han eller hon vill säga men förstår helt vad som sägs. När skadan uppstår 

i den bakre delen av temporalloben blir patienten oförmögen att förstå vad som sägs eller 

uppfattar det talade felaktigt, sensorisk afasi. En stor skada i språkcentrum, global afasi, 

gör det mycket svårt för patienten att uttrycka sig och kan enbart producera enstaka ord 

utan sammanhang. Dock är det viktigt att tänka på att patienten oftast drabbas av flera 

former av afasi och kan dessutom ha svårt att läsa och skriva (Almås, 2002). Människor 

med dysfasi, det vill säga talrubbningar av olika slag, kan bli frustrerade även om de kan få 

fram sitt grundläggande budskap. Interaktionen, det vill säga patientens verbala samspel 

med andra människor, inklusive sjuksköterskan är bristfällig och de har svårt att bygga upp 

en relation på grund av inadekvat kommunikation. Forskare har visat att sjuksköterskor har 

tendens att fokusera mer på fysisk omvårdnad och agerar på rutin och ytligt med begränsat 

socialt och känslomässigt samspel (Gordon, Ellis-Hill, & Ashburn, 2008). 

Ett område där sjuksköterskans kommunikationsfärdigheter ofta behövs är 

konflikthantering, exempelvis när konflikt uppstår mellan sjuksköterska och patient. En 

sådan konflikt kan bli kostsam för sjukvården i form av minskad omvårdnad och resultera i 

felaktig och bristfällig vård av patienten. Om en konflikt finns mellan patient och 

sjuksköterska kan det betyda att sjuksköterskan inte kan ta till sig viktig information från 

patienten vilket kan inverka på den vård patienten får. Ständiga konflikter kan få 

långtgående effekter på individer, det vill säga sjuksköterskor och patienter, moralen i 

sjuksköterskegruppen samt deras arbetsglädje och prestationer (Brinkett, 2010).  
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Kommunikationens olika uttryckssätt 

Verbal och icke verbal kommunikation 

När sjuksköterskan ska lyssna till patienten kan hon göra det på två sätt; verbalt eller icke 

verbalt. Lyssna verbalt innebär att sjuksköterskan hör sig för vad patienten vill genom 

frågor, använda pauser i samtal eller återberätta vad som sagts i inledningen av ett samtal 

eller vad som sades vid förra samtalet. Vidare kan sjuksköterskan bekräfta patientens 

känslor i samtalet i ord och uppmuntra till vidare samtal genom att parafrasera. Detta 

innebär att sammanfatta vad som sagts och att lyssnandet var aktivt från sjuksköterskan. 

Denna sammanfattning kan vara svår att utföra för sjuksköterskan men om den lyckas ger 

det patienten möjlighet att få ett nytt perspektiv till det sagda genom en annan människas 

uppfattning eller få en bekräftelse på det som sagts (Eide & Eide, 2009). 

Den icke verbala kommunikationen är ett besvarande språk både från patienten och 

sjuksköterskan. När det uttrycks adekvat från sjuksköterskans sida ger det patienten 

trygghet och en vilja att kommunicera. Sjuksköterskan visar patienten sin yrkesmässiga 

attityd och vilja att ge omvårdnad genom att till exempel ha ögonkontakt, inta en öppen 

kroppsställning utan korslagda armar eller ben, sitta riktad mot patienten, lyssna intresserat 

med exempelvis små huvudnickar och hummanden och bekräfta buskapet på ett så 

stressfritt sätt det går (Eide & Eide, 2009). 

Ett annat exempel på icke verbal kommunikation är emblem vilket används istället för 

verbal kommunikation genom signaler med bestämd betydelse. Att nicka istället för att 

svara ”ja”, att peka istället för att säga ”den ligger på bordet” och att vända tummen ner 

istället för att säga ”dåligt” är några exempel. Olika klädsel fungerar också som emblem 

som när den signalerar till exempel polis, läkare eller sjuksköterska (Larsson, Palm & 

Rahle Hasselbalch, 2008). 

Symmetrisk och asymmetrisk kommunikation 

Barrere (2007) beskriver två olika kommunikationssätt: den symmetriska och den 

asymmetriska. Den symmetriska kommunikationen ger sjuksköterskan utrymme att både ta 

till vara tid och resurser i omvårdnad liksom att aktivt lyssna in patienten behov. Motsatsen 

är den asymmetriska kommunikation där sjuksköterskan dominerar samtalet och inte ger 

patienten utrymme att göra sig hörd och ställa frågor. En sådan kommunikation kan leda 

till att patienten missförstår instruktioner då tillfälle att ställa frågor uteblir.   
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Smärt- och läkemedelskommunikation 

Exempel på ett område som forskningen tar upp är smärtkommunikation det vill säga hur 

sjuksköterskor svarar när patienten använder sina egna ord, en skala för smärtskattning 

eller båda för att kommunicera sin smärta.  Kommunikationen bör även innehålla samtal 

om viktiga aspekter av smärtupplevelsen så som hur smärtan känns till exempel bultande, 

vilket hjälper vårdpersonal att förstå och svara med strategier som minskar patientens 

smärta signifikant (McDonald, La Porta & Meadows-Oliver, 2005).  

Ett annat område som Manias (2010) tar upp är läkemedelskommunikation (fritt översatt). 

Med detta menas kommunikation om läkemedel mellan läkare, sjuksköterskor och 

patienter och anhöriga. Denna har på senare tid kommit att framstå som en betydande 

komponent inom hälso- och sjukvård. Säker vård riskeras på grund av inadekvat 

läkemedelskommunikation och leder till medicinrelaterade skadliga händelser, vilka även 

uppmärksammats som ett globalt problem.  

 Omvårdnadsteorier kring kommunikation 

Det är ett grundläggande behov hos människan att vilja kommunicera (Jahren-

Kristoffersen, 1998). Joyce Traveelbee anser i sin omvårdnadsteori att kommunikationen 

är det viktigaste som kan ske mellan två individer. Kommunikationen har många sidor, 

dels ett redskap för att finna beröringspunkter så att både sjuksköterskan och patienten ska 

lära känna varandras tankegångar och funderingar, dels är det en omvårdnadshandling som 

ger patienten tryggheten att uttrycka sina innersta känslor och rädslor så att sjuksköterskan 

kan bemöta detta med tröstande ord och omsorg (Kirkevold, 2000). 

Enligt Dorotea Orem finns det flera egenskaper hos människan som skiljer henne från 

andra levande varelser. De egenskaperna är bland annat förmågan att uttrycka sina 

upplevelser med hjälp av symboler, förmågan att använda symboliska uttryck i tankar och 

kommunikation och förmågan att styra sig själv för att göra sådant som är bra för henne 

själv eller andra (Jahren-Kristoffersen, 1998). 
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Eide & Eide (2009) tar upp att omvårdnadsvetenskap ser omvårdnad som ett växelspel 

mellan sjuksköterska och patient. Flera synsätt finns och de försöker alla se samband och 

få kunskap om kommunikationen mellan sjuksköterska och patient och andra parter runt 

patienten. Hildegard Peplau är en teoretiker som ger sin syn på omvårdnad där relationen 

en viktig del av professionell omvårdnadsorienterad kommunikationen. En huvudteori hos 

Peplau är att utvecklandet av relationen mellan sjuksköterska och patient en viktig del för 

att nå omvårdnad och lindring för patienten. Relationen genomgår fyra faser där den första 

är orienteringsfasen där patient och sjuksköterska möts för första gången, behoven 

kartläggs och självreflektion för sjuksköterskan. Den andra är identifieringsfasen där båda 

parters tankar och framtidsvision tar form och en omvårdnadsplan upprättas. Tredje fasen 

ger sjuksköterskan en stödjande- och lyssnande funktion, som tar in patientens tankar och 

känslor. I den sista och fjärde fasen blir patienten mer och mer självständig vilket beror på 

att sköterskan gjort sig lyhörd för patientens tankar och känslor så att denna kan skapa 

egenvård. Peplau förordar också att sjuksköterskan möter patienten med respekt och ärligt 

intresse.  

Vidare tar Eide & Eide (2009) upp teoretikern Ida Orlandos tankar om 

omvårdnadsprocessen kopplat till kommunikation. Orlando beskriver 

omvårdnadsprocessen som en process för eftertanke i samtal med patienten med avsikt att 

ge sjuksköterskan en plattform av fakta runt patienten för att kunna planera adekvata 

hjälpinsatser. Orlando anser vidare att sjuksköterskan bör ha självkännedom om hur hon 

kan reagera i ett möte med patienten eftersom denna kunskap ligger till grund för hur 

sjuksköterskan tänker, känner och agerar runt patienten. 

Sjuksköterskans kommunikation  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) återfinns 

riktlinjer att beakta angående yrkets utövande inom kompetensområdena bemötande, 

information och undervisning. Sjuksköterskan bör enligt denna kunna kommunicera på ett 

engagerat, respektfullt och vidsynt sätt med patienter och/eller anhöriga för att kunna ge 

dem möjlighet att till fullo delta i vårdens utformning.  

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är mångfacetterad då den är beroende 

av samspelet parterna emellan och som i sin tur bär med sig egna erfarenheter som kan 

färga samtalets natur. Omvårdnad bygger på och stärks av god kommunikation parterna 

emellan. Sjuksköterskan är den som lättast kan se och höra patienten ge uttryck för 

känsloreaktioner, farhågor och behov då denna har en speciell och nära relation till 

patienten i vårdteamet (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006). Om sjuksköterskan 

kommunicerar rutinerat och samspelt med patienten blir det lättare att upprätta en vårdplan 

byggd på dennes behov. God kommunikation med patienten är avgörande för om patienten 

kan ta till sig den information, förklaring eller instruktion angående sjukdomen som 

sjuksköterskan vill ge (Barrere, 2007).  
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Sjuksköterskans trygghet i kommunikation kan bygga på flera års yrkeserfarenhet. 

Tryggheten och självkännedom ger kunskap att bemöta patienter med olika behov av 

kommunikation beroende på medicinsk diagnos. Sjuksköterskan bör se till patientens 

aktuella medicinska läge, tolka dennes sinnesstämning och icke verbala kommunikation, 

som kroppsspråk och ögonkontakt. Det primära målet för sjuksköterskan är att ta reda på 

och ta vara på patientens tidigare erfarenheter i samtal vilket är viktigt för att 

kommunikation/samspel. Ett sätt att kan vara att ta sig tid i samtalet, sjuksköterskan kan 

göra konstpauser innan hon svarar för att ge utrymme till patienten att ytterligare flika in 

något. Ett snabbt svar från sjuksköterskan kan uppfattas av patienten som oengagerat och 

utan eftertanke. Sjuksköterskans bör ha tid för självreflektion i emotionella möten med 

patienten. Att vara medveten om sina egna reaktioner och kunna lägga sina personliga 

tankar åt sidan är ett sätt att ge patienten full uppmärksamhet i samtal. Samtal om känslor 

kan kännas stressande liksom att inte ha tid för samtal eller att miljön runt omkring inte är 

lugn. Då sjuksköterkan känt patienten länge ger detta god grund för bra kommunikation.  

Endast utbildning i kommunikation ger inte tillräcklig erfarenhet att kommunicera i olika 

situationer, diskussioner med kollegor höjer kompetensen då utbyte av erfarenheter sker. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor anses behöva stöd och guidning i att kommunicera med 

patienter (Sheldon & Ellington, 2008).  

Sjuksköterskan bör skapa en känsla av förtroende och tillit för att patienten ska känna sig 

trygg i dialog. Underlättande av kommunikation kan ske genom att skapa en relation, det 

vill säga föra en dialog, reflektera med patienten, lyssna till problem, oro och behov. 

Kommunikation kan också innebära att sjuksköterskan lyssnar aktivt i hopp om att uppfatta 

meningen med det patienten säger, likväl som att ge stöd, bekräfta och undervisa i enlighet 

med patientens behov (Tveiten & Severinsson, 2006). 

Sjuksköterskor tillbringar mycket tid nära patienten. Det är vid dessa tillfällen som 

patientens oro kommer fram och sköterskans förmåga att hantera dessa känslor sätts på 

prov. Det är viktigt att förstå hur sköterskan tar emot och svarar på patientens tecken på 

kommunikation då denna respons har betydelse för hur patienten tillfrisknar. Kunskap om 

patientens välbefinnande, tillfrisknande, upplevelse av och anpassning till vårdsituationen 

påverkas av sjuksköterskans kommunikation. Hur kommunikationen fungerar för 

sjuksköterskan ger i sin tur effekt på hur denne trivs med sitt arbete och graden av stress 

(Sheldon & Ellington, 2008). 
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Studier har visat att sjuksköterskor distanserar sig från känslofulla samtal och orkar bara 

bemöta eller ta till sig hälften av de tecken på oro som patienterna visar. Om 

sjuksköterskan gör detta blir den återstående kommunikationen inte heller tillräckligt bra 

för patientens behov. Sjuksköterskors självförtroende kan variera under svåra patientmöten 

vilket avspeglar sjuksköterskans förmåga att trösta patienten. Att ha utbildning i 

kommunikation underlättar för sköterskorna när patienten visar ilska och sorg (Sheldon & 

Ellington, 2008).   

 ”Det är alltid vårdarens professionella förhållningssätt som kommer att avgöra utfallet av 

mötet med patienten. En viktig del av kommunikationen är att sjuksköterskan har ett syfte 

och gör klart för sig själv vad hon/han vill i mötet med patienten” (Inde, 2011, sid 40). 

Problemformulering   

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är den mest grundläggande och 

väsentliga omvårdnadshandlingen i det dagliga vårdarbetet (Anoosheh et al., 2009; 

Sheldon et al., 2006). Bristfällig kommunikation generellt kan inverka på patientens vård 

och säkerhet och det borde därför vara en angelägenhet för chefssjuksköterskor som bör 

ansvara för att sjusköterskepersonalen får utbildning i kommunikation som skall vara 

forskningsförankrad (Thyer, 2002). Genom att identifiera faktorer som påverkar 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska ges en möjlighet till reflektion och ny 

medvetenhet som i sin tur kan ge nya vägar för kommunikation med patienten så att denna 

kan känna sig trygg och delaktig i vården. Därför kändes det intressant att titta på vilka 

faktorer som påverkar kommunikation enligt de senaste årens forskning. 

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkade kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska.    

METOD 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att sjuksköterskans omvårdnad i daglig 

verksamhet innebär att integrera vetenskapliga bevis för att kunna planera vården 

tillsammans med patienten. Enligt författarna Backman (2008) och Forsberg och 

Wengström (2008) avser en forskningsöversikt att rapportera vad som gjorts i 

vetenskapliga studier. Forskningsöversikt som metod valdes med föresatsen att få 

överblick över faktorer som påverkar kommunikation mellan patient och sjuksköterska, 

och eventuellt ge vetenskapligt stöd i praktisk tillämpning i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008). 

Vidare menar Forsberg och Wengström (2008) att forskningsöversikten ska utgå från en 

tydligt formulerad frågeställning, där artiklar väljs ut och kvalitetsgranskas. 
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Urval  

Vetenskapliga artiklar som granskades var primärstudier, peer-reviewed och hade etiskt 

godkännande eller diskussion om detta. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

publicerade mellan åren 2006 – 2012. Artiklarnas målgrupp var vuxna patienter oavsett 

fysiskt och psykiskt status och sjuksköterskor arbetandes inom olika sjukvårdsinrättningar. 

Genomförande 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. I PubMed söktes artiklar 

som var publicerade mellan 2009-2011 på grund av att antalet artiklar annars blev för stort. 

I Cinahl var skulle artiklarna vara publicerade mellan åren 2006-2012. Målet var att söka 

så aktuella artiklar som möjligt då Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar att 

söka studier som inte är äldre än tre till fem år. 

Artikelsökning gjordes med fritext på sökorden communication, nurse, patient i olika 

inbördes ordning + med tillägg av olika begränsningar, se tabell 1. Artiklarna valdes ut 

efter läsning av först titel, sedan abstract och sist resultat. För de artiklar där resultatet 

svarade på uppsatsens syfte, lästes artikeln i sin helhet. Artiklarna som saknade etiskt 

ställningstagande eller diskussion om detta exkluderades. Sammanlagt inkluderades 17 

artiklar. 
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Tabell 1. Resultat av sökningar gjorda i databaserna Cinahl och PubMed 

Datum Sökord 
 

Träffar Granskade  

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar 

120127 

Cinahl 
Communication 

 nurse patient + 

find all my 

search terms+ 

Limits; abstract, 

peer-reviewed, 

research art, all 

adults, 

Advanced. Nurse 

Practice. (ANP) 

58 17 2 

120127 

Chinal 
Communication 

nurse patient+ 

find all my 

search terms+ 

Limits som ovan 

men utan ANP. 

462 15 2 

 

120127 

Chinal 

 

Nurse patient 

communication+ 

Boolean Phrase 

AND + Limits; 

abstract, peer-

reviewed, 

research article. 

 
26 

 
10 

 
2 

120206 

Cinahl 

Communication 

nurse patient+ 

Boolean Phrase 

AND + Limits; 

abstract, peer-

reviewed, 

research article.  

53 9 2 

120204 –  

120205 

PubMed 

Communication 

patient nurse 

Boolean Phrase 

AND + Limits; 

nursing journals, 

English, all 

adults 19+. 

369 40 8 

120418 

Cinahl 

Communication 

nurse patient+ 

find all my 

search 

terms+Limits 

som ovan men 

utan ANP. 

468 7 1 
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Databearbetning 

Arbetsgången var att systematiskt söka, granska och sammanställa artiklarnas resultat i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Artiklarna, både kvalitativa och 

kvantitativa, bedömdes, av författarna till föreliggande arbete, med avseende på kvalitet 

enligt ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering baserad på Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga I. Artiklar 

skrevs sedan in i en matris för redovisning av sortering, granskning och 

kvalitetsbedömning utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga II. 

För att översätta till svenska användes Engelsk-Svenskt ordbok (1983), Tyda.se och 

Svenska Akademins ordlista (SAOL) på internet.   

Faktorer som verkade påverka kommunikationen skrevs i kanten på artikeln och efter 

minst en andra genomläsning gjordes en andra granskning av de funna faktorerna. De 

faktorer som påverkade kommunikationen sattes som rubriker i resultatet sett från 

sjuksköterskans och patientens synvinkel. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna uppsats avsåg att redovisa artiklar som hade etiskt godkännande eller 

där etiska ställningstaganden gjorts. Plagiering av data eller förvrängning av det lästa 

materialet skulle inte ske medvetet. Alla artiklar redovisades med avseende på resultat som 

talade för respektive emot författarnas antaganden i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008). 
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RESULTAT 

Resultaten är redovisade utifrån syftet där patientens och sjuksköterskan syn på faktorer 

som påverkar kommunikationen redovisas. Faktorer som påverkade sett från patientens 

synvinkel var sjukdom med hjärnpåverkan, brist på förstålse och empati från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan såg till andra faktorer som tid, tålamod och empati. 

Faktorer som påverkade kommunikationen sett från patientens synvinkel 

Balandin, Hemsley, Sigafoss och Green (2007) undersökte i sin studie tio patienter med 

komplexa kommunikationsbehov efter att ha fått förlamning på grund av hjärnpåverkan. 

Samtliga hade svårigheter att göra sig förstådda men inga svårigheter att förstå vad som 

sas. Åtta av de tio patienterna upplevde inte att de fick något stöd av personalen eller 

logopeden, till att använda sitt vanliga kommunikationssystem eller något alternativt 

system under tiden på sjukhuset. Alla tio patienter rapporterade negativ påverkan på 

kommunikationen med sjuksköterskorna på grund av sin grundsjukdom i form av påverkan 

på hjärnan, detta gjorde att patienterna inte hade något sätt att kommunicera på och inte 

fick tillfälle att kommunicera angående den dagliga vården. Brist på kommunikation 

angående medicinering upplevdes förlänga vistelsen på sjukhuset. Vidare kändes en brist 

på förståelse för patientens försök till kommunikation och att sjuksköterskorna inte svarade 

på patientens kommunikationssignaler. Patienternas tyckte också att dagsformen i 

sjukdomen och oro påverkade kommunikationen negativt. 

 Patienterna upplevde brist på bra kommunikationssystem som därigenom begränsade 

deras förmåga att inleda kommunikation med sjuksköterskorna. En patient upplevde att 

sjuksköterskans ointresse att ta tillvara patientens egna resurser försvårade 

kommunikationen. Tidsbrist kunde leda till att kommunikation uteblev eller att sköterskan 

omedvetet valde att tala till den tredje parten i rummet som hon/han lättare kunde 

identifiera sig med. För att få positiv påverkan på kommunikationen förordades från alla 

deltagare i studien att sjuksköterskorna tog sig mer tid att lyssna in och svara på patientens 

försök att kommunicera och att utbildning fanns för att öka deras kunskaper i komplexa 

kommunikations behov (Balandin et al. 2007).  

 

En forskningsstudie som tog upp kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

angående utmattning hos reumatologiska patienter visade även den på faktorer som att 

sjuksköterskan visade uppmärksamhet, ställde frågor, visade empati, svarade adekvat eller 

inadekvat på patientens oro (Repping-Wuts, Repping, van Riel, & van Achterberg, 2009). 

Sadala,Miranda, Lorencon och de Campos Pereira (2010) såg också att patienterna 

upplevde sjuksköterskan som intresserad i kommunikationen om hon var tydlig, objektiv, 

rättfram och visade äkta känslor.   
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En studie behandlade postoperativa patienter med huvud- och nackcancer. Oförmågan till 

verbalt tal påverkade i hög grad kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. 

Patienterna använde skrivblock, skrev på lösa lappar och anteckningsblock. En del 

patienter kunde tala något muntligt. Någon patient använde toalettpapper att skriva på i 

brist på annat material. Patienterna använde också handrörelser, gester och skrift. 

Påverkande faktorer för kommunikation var papperskvalitet, felplacerad tavla, papper eller 

penna samt handtremor hos patienten. (Rodriguez & Blischak, 2010). Låg utbildning hos 

patienten, kort skolgång, kanske i sämsta fall analfabetism, och tidigare erfarenhet av att 

kommunicera med sjuksköterskor var faktorer som hade betydelse för vidare 

kommunikation (Everett-Murphy et al., 2011). 

Att kommunicera med hjälp av empati togs upp i forskning av Everett-Murphy et al. 

(2011) som studerade olika stilar som barnmorskor använder i rådgivning för rökande 

gravida kvinnor. Om sjuksköterskan visade empati i kommunikationen blev det lättare för 

patienten att vara följsam och ta till sig vad sjuksköterskan sade. Även Stajduhar, Thorne, 

McGuiness och Kim-Sing (2010) fann att empati var en viktig faktor i kommunikationen 

med patienten när denne behandlades för avancerad cancer. Detta kunde yttra sig i 

handlingar från sjuksköterskan som att respektera vikten av tid, visa omtanke och ge 

omvårdnad. Det var viktigt att sjuksköterskan kunde balansera mellan hopp och ärlighet 

när hon skulle informera patienten.  

Finch (2006) intervjuade 100 australienska medborgare som inom de senaste sex 

månaderna varit patienter. Studien avsåg att belysa hur patienten bedömde kommunikation 

med sjuksköterska i jämförelse med tidigare liknande studier. Sjuksköterskans omvårdande 

och bemötande egenskaper värderades, deltagarna i de olika grupperna ville att 

sjuksköterskan skulle visa medkänsla. Många personer från den äldsta åldersgruppen ville 

att sjuksköterskan skulle kommunicera hänsynsfullt, engagerat och omtänksamt. 

Patienterna kände samhörighet i samtalet då sjuksköterskan med sin icke verbala 

kommunikation signalerade värme/vänlighet genom röstens tonläge, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Deltagarna föredrog, när de var patienter, att de fick omvårdande 

kommunikation från sjuksköterskan som var omsorgsfull, intresserad, uppmärksam, aktivt 

lyssnande, professionell, förstående, vänlig, ärlig, uppriktig, informativ och lugn. 

Omtänksamhet var främsta egenskap från sjuksköterskan för de äldsta och medelålders 

deltagarna. Egenskaper som uppskattades av de yngre var att sjuksköterskan var kompetent 

och kunnig. Den professionella egenskapen premierades hos de medelålders patienterna 

och vänlighet önskades av sjuksköterskan hos de äldsta. 
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Kommunikation sett från sjuksköterskans synvinkel  

Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh och Rahnavard (2011) tittade på kulturella och 

andra faktorer som påverkade kommunikationen mellan sjuksköterska och patient i Iran. 

Sjuksköterskans ansträngningar att försöka lösa patientens problem gav en känsla av 

förtroende som uppmuntrande patienten att berätta mer om sina bekymmer. Vid oro och 

frågor om sjukdomen gav sig sjuksköterskan tid att svara uttömmande. Administrativa krav 

och läkarordinationer påverkade tiden för kommunikation, denna kunde därför bli 

bristfällig då sjuksköterskan inte hade tid att svara på frågor. Sjuksköterskorna ansåg att 

patientens icke verbala kommunikation, som ansiktuttryck eller kroppshållning, kunde ge 

dem anledning till att kommunicera med patienten angående deras problem eller behov. 

Studien visade vidare på att sociala- kulturella- och ekonomiska faktorer kunde påverka 

kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med medel- till låg 

skolutbildning behövde upprepad information under sjukhusvistelsen vilket ökade 

sköterskornas arbetsbelastning. Samma språk men olika dialekter kunde också försvåra 

kommunikationen en hel del. Studien visade att familjemedlemmars inblandning i 

omvårdnaden kunde störa kommunikationen med patienten. Slutligen försvårades 

sjuksköterskornas kommunikation med patienterna av att läkarna gav andra förklaringar på 

frågor från patienten än det som sjuksköterskan sagt, vilket gav en känsla av minskat 

förtroende hos patienten för sjuksköterskan. 

En studie av Hemsley, Balandin och Worrall (2011) var baserad på femton sjuksköterskor 

som vårdade patienter med medfött kommunikationsproblem (MKP) och komplexa 

kommunikationsproblem (KKP). Syftet var att undersökte hur sjuksköterskan upplevde 

begreppet tid kopplat till kommunikation. Sjuksköterskorna klargjorde att det inte fanns 

någon tid att ge patienter med KKP eller MKP någon extra tid vid omvårdnad och 

därigenom inte heller kommunikationsmöjlighet. Arbetsbelastningen gav inget sådant 

utrymme och var dessutom patienten fysiskt tung att sköta minskade kommunikationstiden 

ytterligare.  

Sex sjuksköterskor föredrog att vänta på anhöriga för att få hjälp att kommunicera med 

patienten angående diagnos och planering av kommande vård. En sköterska uttryckte att 

tiden att vänta på anhörig gav sjuksköterskan en känsla av otillräcklighet och skuld av att 

inte kunna hjälpa patienten då denne inte kunde bidra med några uppgifter om sig själv. En 

annan sjuksköterska uttryckte att sjuksköterskor upplevde det som mycket svårt att tala 

med patienter med kommunikationsproblem, oavsett orsak, på grund av tidsbrist. Andra 

skäl var att det kändes svårt att anpassa sig till de olika kommunikationsproblemen 

patienterna emellan och att det kanske i slutändan var slöseri med tid att prata med 

patienten som ändå inte förstod vad som sades. Resultatet visade att utan 

kommunikationshjälpmedel blev kommunikationen bristfällig och frustrerande mellan 

både patient och sjuksköterska.                
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
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Radtke, Tate och Happ (2012) undersökte hur sjuksköterskorna tog till sig utbildning i 

basal kommunikation och förstärkande kommunikationsteknik. Kunskaperna de tog till sig 

för att använda var bland annat ögonkontakt, kommunikationsplatta och elektronisk 

röstförstärkare. De utbildade sjuksköterskorna ansåg att de kunde rekommendera 

kommunikationsutbildning till andra sjuksköterskor då den gav dem mer tålamod och 

större säkerhet i att tala med patienter med dessa problem. Sjuksköterskorna upplevde 

också att deras nya kunskaper gav patienten minskad oro, ökat välbefinnande och tidigare 

tillfrisknande från svår sjukdom. 

Engqvist, Ferszt, och Nilsson (2010) studerade sjuksköterskans kommunikation med 

kvinnor med post partum psykos. I studien framkommer vikten av att sjuksköterskan 

tillbringade mycket tid med patienten och dennes nyfödda barn. Ju mer tid sjuksköterkan 

tillbringade med patienten desto mer skyddad blev denna från att göra sig själv eller barnet 

illa. Patienten blev även mer förankrad i nuet och verkligheten.  Även Stajduhar et al. 

(2010) undersökte vikten av tid eller brist på densamma som sjuksköterskan hade till 

förfogande för patienten samt tillräckligt med tid och att vara aktivt engagerad speciellt i 

det första mötet med patienten, det vill säga att utnyttja tiden. Andra faktorer som 

påverkade kommunikationen var om sjuksköterskan gav patienten direkt ögonkontakt, var 

aktivt lyssnande, satt ner eller stod upp, hur fort sjuksköterskan talade eller om hon visade 

brådska via sitt kroppsspråk. 

Berry (2009) studerade sjuksköterskans kommunikation med fokus på vilka sätt hon talade 

med patienten. Av de 53 sjuksköterskor som spelades in i möte med patient hade 16 

stycken patienterna i centrum vid kommunikationen och 37 stycken sjuksköterskor ställde 

sig själva i centrum för samtalet. Av de möten som spelades in i studien användes positiv 

kommunikation, det vill säga medgivande, medhåll, erbjudande om stöd eller empati, från 

46 sjuksköterskor. Den negativa kommunikationen, som yttrade sig som motsägelser, 

ordväxlingar och misstroende från sjuksköterskan sågs vid minst antal tillfällen. Happ et al. 

(2011) visade i sin studie om kommunikation mellan sjuksköterska och patient på en 

intensivvårdsavdelning att sjuksköterskan, jämfört med patienten, tog flest initiativ till 

kommunikation. Det förekom ofta att hon uttalade ett påstående eller kommando till 

patienten som till exempel ”vänd dig på sidan”.   
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Sjuksköterskornas berättelser visade på att de behövde mer tid till svåra 

kommunikationstillfällen. Detta innebar att sjuksköterskan var villig till att samtala med 

hjälp av anpassningsbara strategier för att förstå vad patienten ville säga även om det 

innebar att vänta på svaret. En sjuksköterska påstod också att ta sig tid, vara tålmodig och 

trygg i kommunikation inte bara sparade tid utan underlättade på sikt för patientens 

välbefinnande. En sjuksköterska gav exempel på att hon observerade patienter som inte 

kunde tala i samspel med andra på avdelningen, för att se om deras grymtningar, skrik eller 

utrop betydde något speciellt att ta till vara i kommande kommunikationstillfällen. Att 

sjuksköterskan var på samma nivå som patienten och hade ögonkontakt, underlättade 

kommunikationen, liksom sjuksköterskans välvilja och intresse att se positivt på 

kommunikationen utan att vara stressad (Hemsley et al., 2011).                                                                                                                                                

Cristopher (2010) studerade om relationen mellan sjuksköterskors religiositet och villighet 

att låta patienten kontrollera samtal om vård i livets slutskede. Även där ingick att 

kommunicera empatiskt som en viktig faktor. Denier, Gastman, De Bal och Dierckx de 

Casterlé (2010) undersökte hur sjuksköterskor upplevde kommunikationen under dödshjälp 

för mentalt klara patienter på ett sjukhus i Flandern, Nederländerna. Genom hela 

dödshjälpsprocessen ansåg sjuksköterskorna att kommunikationen mellan alla inblandade i 

processen var av största vikt för kvaliteten på arbetet. Sjuksköterskornas mål med den 

regelbundna kommunikationen var att försäkra sig om att den givna vården stämde in med 

önskemålen från patienten och dennes familj. Kommunikationen mellan patient, med eller 

utan sin familj, var viktig för att förvissa sig om vilka behov patienten hade sina sista dagar 

och därefter försöka uppfylla dessa önskningar. Sjuksköterskan kunde påverka 

kommunikationen genom att lyssna aktivt genom att se till patientens icke verbala signaler 

och ge dem möjlighet att uttrycka sina känslor, önskningar om varför döden 

önskades/skälet bakom detta beslut. Samtidigt med detta ansåg en sjuksköterska att det var 

viktigt att ge fakta i ämnet och svara på frågor om alternativa behandlingsmöjligheter som 

palliativ vård och göra patienten medveten om dessa. Viktiga komponenter som påverkade 

kommunikationen var sjuksköterskans attityder: öppenhet och uppmärksamhet, tålamod 

och trovärdighet. Den första egenskapen öppenhet och uppmärksamhet, var viktig för att 

kunna fånga upp eventuella tecken på osäkerhet angående processen genom att vara beredd 

på att svara på frågor. I andra hand kunde sjuksköterskan, genom att vara nära patienten 

lyssna på dennes upprepade frågor om dödshjälp i lugn och ro. I den tredje attityden var 

sjuksköterskan professionell och sanningsenlig och gav patient och anhörig möjlighet till 

stöd när helst de behövde.  
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Vidare synpunkter om sjuksköterskans attityd togs upp i Everett-Murphy et al. (2011) 

arbete där forskarna studerade hur sjuksköterskor kommunicerade med gravida kvinnor i 

rådgivning om rökning. Resultatet blev olika sätt på vilka sjuksköterskorna förhöll sig i 

kommunikationen med sina patienter. Faktorer som sjuksköterskans attityd till patienten, i 

det här fallet den rökande gravida kvinnan var viktigt. Till exempel att vissa sjuksköterskor 

föreskrev vilka beslut patienten borde ta. Andra sjuksköterskor betonade sitt eget 

ansvarstagande och uppmuntran, upprepad och relevant information till patienten. Flera 

faktorer så som att kommunicera med patienten som en jämlike, sjuksköterskans syn på sitt 

inflytande över patienten och svar på patientens skam över att röka/inte kunna sluta röka 

kom också fram i studien. Att sjuksköterskan var förtröstansfull och trygg påverkade även 

kommunikationen. Det ledde till att patienten kände tillit och förtroende.   

Engqvist et al. (2010) tog vidare upp i sin studie att när patienten uttryckte oro och ångest 

var sjuksköterskan fysiskt närvarande, pratade med patienten om vad som hände här och 

nu, var nära patienten, vaggade henne som en baby, talade mjukt, tröstade, pratade, läste, 

lyssnade på radio eller musik tillsammans med patienten. Stajduhar et al. (2010) talade 

även om fysisk kontakt, det vill säga sjuksköterskan satt på patientens säng och tog dennes 

hand. Pounds (2010) studerade kommunikationen mellan schizofrena patienter och 

sjuksköterskor och visade i sin forskning att sjuksköterskan använde sitt kroppsspråk 

genom att vända sin kropp mot patienten och var på detta vis så nära patienten som 

möjligt. Forskaren såg även att sjuksköterskan och patienten följde varandras mönster i 

kroppsrörelser. Sjuksköterskan använde också rösten med överdrivet tonfall, kroppsspråket 

var öppet och ansiktsuttrycket visade delaktighet genom leenden och nickanden. Vidare 

framhöll författaren att ögonkontakt var en viktig faktor för kommunikation från 

sjuksköterskan.  

Några faktorer som var viktiga för kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter 

med avancerad cancer var att via kommunikationen förmedla lugn och ge tillförsikt. 

Sjuksköterskan kunde ge löfte till patienten om att finnas tillgänglig för honom eller henne 

under hela sjukhusvistelsen och i övergången till palliativ vårdinrättning. Vidare var det 

viktigt om sjuksköterskan var påläst om patientens sjukdomshistoria när hon träffade 

denne och kunde ge så mycket relevant och förklarande information som möjligt. 

Sjuksköterskan kunde också hänvisa patienten till olika websidor och bibliotek med 

specifik information om cancer. En annan viktig faktor var att sjuksköterskan erkände sina 

kunskapsluckor. Att sjuksköterskan använde många medicinska termer i samtal med 

patienten kunde kommunikationen utvecklas negativt dem emellan (Stajduhar et al., 2010).   
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Uitterhoeve et al. (2009) hade som syftet med studien att undersöka kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient i cancervård, med fokus på hur sköterskan svarade på 

patientens tecken/signaler, verbala som icke verbala. Det vanligaste uttrycket från 

patienten var ångest och oro (70 procent). Sjuksköterskorna svarade allmänt på tecken eller 

signaler från patienten i 21 procent av fallen genom att undersöka vad det gällde. Vidare 

blev 24 procent av signalerna från patienten bekräftade och mer än hälften (55 procent) av 

tecknen från patienten blev besvarade på ett avståndstagande sätt. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att få fram olika faktorer som påverkar kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska. Valet av forskningsöversikt var ett bra sätt att få överblick över en del av 

den forskning som bedrivs inom kommunikation.  

Artiklar söktes i både Cinahl och PubMed och efter några sökningar återkom samma 

artiklar när sökorden nurse, patient och communication användes. Manuell sökning på de 

utvalda artiklarnas referenslistor kanske skulle kunna gett ytterligare vetenskapliga artiklar 

som svarade på syftet. Val av sökord hade kunnat utökas med exempelvis relation för att 

fånga upp den relation som kan förekomma i en kommunikationssituation mellan 

sjuksköterska och patient och därigenom också de faktorer som kan påverka mötet.  

Diskussion fanns om att syftet var i bredaste laget. Avsikten var dock att se på 

kommunikation allmänt utan att fokusera på någon specifik patient- eller åldersgrupp. 

Författarnas arbete på akutgeriatrik och på minnesmottagning med demensutredning på 

patienter under 65 år gjorde att intresse fanns att titta brett inom alla åldrar på 

kommunikation och faktorer som påverkade denna. Om syftet varit smalare och fokuserat 

på en viss patientgrupp eller sjukdom hade sökningen underlättats, nu blev det dock en 

bredare sökning som gav en förhållandevis god bild av faktorer som påverkar 

kommunikationen inom olika sjukdomspanorama, patientåldrar och länder.  

Antalet artiklar blev sjutton. Forsberg och Wengström (2008) belyser att kvantitativ 

forskning är lämpad för att ge bevis för vilken rutin, behandlingsmetod eller 

omvårdnadsåtgärd som gagnar patientens välbefinnande. Vidare pekar författarna på att 

kvalitativ forskning beskriver och tolkar upplevelser och erfarenheter.  
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Artiklarna kom från Canada, Sverige, Sydafrika, USA, Belgien, Iran, Kina, Australien och 

Brasilien vilket inte var planerat men bör tas i beaktande när man läser detta arbete. 

Artiklarna var alla skrivna på engelska. Författarna har liten erfarenhet av att läsa engelska 

vilket kan påverka hur korrekt översättningen blev.  Svensk-engelskt lexikon användes för 

att i möjligaste mån minska risken för feltolkningar. Artiklarnas kvalitet och klassificering 

bedömda enligt Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011), se bilaga I, var svåra att 

värdera på grund av författarnas oerfarenhet av att granska vetenskapliga artiklar. Att så 

här i efterhand analysera om resultat blev redovisat för respektive emot författarnas egna 

antaganden är svårt att säga. Uppsatsen skrevs av författarna utan några förutfattade 

meningar om vad som påverkar kommunikation. 

Artiklarna lästes av båda författarna men delades upp vid resultatgenomgången. Vid den 

slutliga sammanställningen av resultatet lästes allt material av båda parter och 

kommentarer kunde ges. Det mindre antalet artiklar gav eventuellt en begränsad bild av 

viktiga faktorer som påverkade kommunikationen.  

Resultatdiskussion 

Eftersom kommunikation är ett komplext begrepp visar även resultaten på komplexitet. 

Till exempel, sjuksköterskans attityd kan tyckas vara ovidkommande för kommunikationen 

men är en viktig indirekt faktor som påverkar. Sjuksköterskan kanske kommunicerar 

professionellt med patienten men patienten saknar empati, medkänsla, förståelse. I flera 

studier kunde många begrepp kopplas till kommunikation som till exempel kroppsspråk 

och attityder (Everett-Murphy et al., 2011; Stajduhar et al., 2010). Det fanns hela tiden en 

växelverkan mellan patient och sjuksköterska.  

Hur patienten uttrycker sig påverkar sjuksköterskan och vice versa. Att definiera vad som 

påverkade kommunikationen och vad kommunikationen ledde till blev därför till vissa 

delar sammanblandat. Balandin et al. (2007) talade om komplexa kommunikationsproblem 

och patienternas oro för att sjukvården inte kan tillhandhålla bra kommunikationssystem. 

Många är rädda för att ta med sig den dyra kommunikationsutrustningen till sjukhuset och 

blir därför isolerade utan möjlighet till att tala med sjuksköterskan. Hemsley et al. (2011) 

nämner kommunikationshjälpmedlen som verkar svåra för sjuksköterskorna att ta till sig. 

Anhöriga verkar ha en stor betydelse som översättare till patienten. Utbildning till 

personalen bör tas upp för att öka kunskaperna om komplexa kommunikationsbehov.  

Författarna till detta arbete tror att kommunikationskunskaper kommer att bli, och är redan, 

ett vitt begrepp då många nya språk kommit in via andra kulturer. Här krävs kunskaper om 

vad som påverkar kommunikationen sett från patienter med annat modersmål. De 

redovisade resultaten innehåller både direkta och indirekta faktorer som påverkar 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient.  
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 Exempel på direkta faktorer var när patienten inte kunde uttrycka sig verbalt och av olika 

anledningar blev beroende av anhöriga och vänners tolkning (Hemsley et al., 2011). I 

artikeln av Rodriquez och Blischak (2010) var alternativa kommunikationsstrategier, som 

att använda hjälpmedel för att kunna peka, skriva och på alternativ väg få fram vad de 

önskar, direkta faktorer. Balandin et al.(2007) tar upp att tidsbrist i omvårdnad, där 

kommunikation är en väsentlig del, kunde göra att sjuksköterskan kunde känna sig 

otillräcklig.                                    

Exempel på indirekta faktorer var patientens kulturella seder, bakgrund och 

utbildningsnivå samt tidigare erfarenheter (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Pytel et al. 

(2009) visade på viktiga faktorer som patienterna värdesatte i kommunikationen med 

sjuksköterskan på en akutvårdsavdelning.  Dessa var till exempel att sjuksköterskan 

informerade om vilka prov och undersökningar som skulle göras, lyssnade på patientens 

oro, talade på ett begripligt sätt och använde termer som patienten förstod med lugn röst.  

I en artikel av Boscart (2009) utförd i Canada visade resultatet att sjuksköterskor efter 

utbildning i kommunikation i betydligt högre grad hälsade på patienten när de kom in till 

denne och förklarade sitt ärende. Patienterna bodde på ett hem för kroniskt sjuka med olika 

kulturer och bakgrunder.                                                                           

Ett speciellt område som Manias (2010) tog upp var kommunikationen om läkemedel 

mellan sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterska och patient. Kanske patienten inte tog upp 

någon viktig fråga om det utskrivna läkemedlet på grund av att sjuksköterskan visade att 

hon hade bråttom. Sadala et al. (2010) tog upp relation i samband med kommunikation. 

Studien såg ett samband mellan relation och en lyckad dialys då det var viktigt för 

sjuksköterskan att fånga upp patients behov av omvårdnad genom ett gott samspel. 

Hemsley et al. (2011) fann att en sjuksköterska i studien, med många års yrkeserfarenhet, 

sett och hört att kollegor antog att patienter med komplexa kommunikationsproblem inte 

förstod vad omgivningen menade. Här spelade tiden att kunna lyssna in patientens behov 

en avgörande roll. Eide och Eide (2009) tar upp grundbegrepp som med omvårdnad som 

gemensam värdegrund ger den teoretiska basen för kommunikation.  

Denna bygger bland annat på att patienten behov är i centrum och att sjuksköterskan ska 

känna samhörighet med patienten och där omtänksamhet och respekt är viktiga begrepp. 
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I flera av studierna hade sjuksköterskan specialistutbildning vilket inte behövde betyda att 

hon eller han var en expert på kommunikation men hade fördjupade kunskaper om en viss 

patientkategori. Detta var också en viktig del av att kunna kommunicera professionellt 

(Engqvist, 2010; Goyette-Pounds, 2010; Happ, 2011). Med underlag från studien av 

Everett-Murphy et al. (2010) skulle det kunna vara möjligt att tänka sig att patienterna som 

var svarta gravida kvinnor, kom till den vita sjuksköterskan för rådgivning angående 

rökning. Om patienten dessutom var analfabet blev skillnaden mellan de båda parterna 

stor. Troligtvis kände sig patienten i underläge redan vid första mötet med sjuksköterskan. 

Detta försvårade kommunikationen betydligt.  

De patienter som saknade eller hade gravt nedsatt förmåga att uttrycka sig och sina behov 

på grund av till exempel afasi eller dysfasi till följd av stroke, operation av huvud- och 

nackcancer eller medfött mentalt handikapp, var de som led mest av att inte kunna 

kommunicera med sjuksköterskan. I vissa fall var de helt beroende av att sjuksköterskan 

gav dem ögonkontakt och använde anhöriga eller patienters vänner för att tolka deras 

signaler (Baladin, 2009; Rodriguez, 2010; Hemsley, 2011).                                                                                                                                       

Fysisk kontakt var särskilt viktig när patienten led av en psykotisk sjukdom. För att 

patienten skulle kunna vara i verkligheten och slippa ångest, vaggade sjuksköterskan 

patienten som en baby (Engqvist et al., 2010). Att utveckla sådan närhet till patienten 

krävde mycket inlevelse och empati av sjuksköterskan. Att de dessutom visade denna rent 

fysiskt för patienten var omvårdnad på hög nivå. 

 

Slutsats 

Slutsatsen var att kommunikation kan ses som ett ömsesidigt samspel mellan patient och 

sjuksköterska där bådas kommunikationskunskaper är avgörande för hur samarbetet kan 

utvecklas. Patientens kommunikationsförmåga kan påverkas av olika faktorer såsom 

sjukdom som ger dysfunktion på hjärnan och talet, kulturell bakgrund och utbildning hos 

patienten. Faktorer såsom tid, anhörigas insatser och kommunikationshjälpmedel för att 

kunna kommunicera på ett professionellt med patienterna var av betydelse för 

sjuksköterskan. Resultatet kunde annars bli bristande omvårdnad, frustration, rädsla och 

oro hos båda parter. Sjuksköterskans egna erfarenheter och empatiska förmåga påverkar 

kommunikationen positivt. Att sjuksköterskan är medveten om faktorer som påverkar 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är viktigt för att kunna ge en god 

omvårdnad.  
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Bilaga I 

1 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 
och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



Bilaga II 

I 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Balandin, Hemsley, 

Sigafoos, Green. 

2007 

Australien 

Communicating with nurses: The 

experiences of 10 adults with 

cerebral palsy and complex 

communication needs. 

Undersöka hur vuxna patienter 

med förlamning på grund av 

hjärnpåverkan och 

komplicerade 

kommunikationsproblem 

upplever sjukhusvård och 

identifiera 

kommunikationsproblem 

mellan dessa patienter                           

och sjuksköterskor. 

Halvstrukturerade intervjuer under en 3 

veckors period. Intervjumaterialet 

skrevs av och lästes upp för de 

intervjuade för godkännande. Data 

analyserades kvalitativt och kvantitativt. 

n=10 

(0) 

Fynden diskuteras i relation till hur man kan förbereda 

förlamade med sammansatta kommunikationsproblem inför 

sjukhusvistelse och hur det går att stödja sjuksköterskor i att 

kommunicera på bästa sätt med patienterna ovan nämnda. 

 

II 

CCT 

Berry,  

2009 

USA 

2009 

Nurse Practioner/patient 

communication styles in clinical 

practice. 

Syfte att dokumentera den 

vanligaste verbala 

kommunikationen av 

sjuksköterskor i kontakt med 

patienter. 

Ljudinspelning av sjuksköterska under 

det att hon/han träffar en patient som 

kommer för uppföljning av sin kroniska 

sjukdom. 

n= 106 

(0) 

Endast ett fåtal sjuksköterskor använde patient- centrerad 

kommunikationsstil. 

 

I 

K 

Cristopher,  

2010 

USA 

The relationship between nurse´s 

religiosity and willingness to let 

patients 

control the conversation about 

end-of-life care. 

 

 

Att utforska relationen mellan 

sjuksköterskors religiositet och 

hur de kommunicerar med 

patienter. 

Online undersökning. 

Olika mätningsskalor användes som 

Burgoon and Hales scale, Jefferssons 

scale, Maltby and Levys scale, Likert 

scale. 

Dataanalys med hjälp av ANOVAs 

 

 

n=231 

(114) 

Alla sjuksköterskor hade hög grad av empati oavsett 

livsåskådning. 

Samband mellan stort mått av empati och villighet att ge 

patienten kontroll i relationen. 

 

I 

K 



Bilaga II 

II 
 

Denier, Gastmans, 

De Bal och Dierckx 

de Casterlé. 

2010 

Belgien 

 

 

 

 

Communication in nursing  

care for patients requesting 

euthanasia: a qualitative study. 

 

 

 

 

Att från sjuksköterskans 

synvinkel beskriva 

kommunikationen med mentalt 

klara patienter som får 

dödshjälp. 

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor under en 20 

månaders period. Dessa intervjuer 

spelades in på band och skrevs av 

ordagrant. De teman som togs fram 

kodades i ett datorprogram. 

 

 

 

 

n=18 

(0) 

 Det framkom att sjuksköterskorna såg kommunikation som 

viktig under dödshjälpsprocessen och beskrev att 

återkommande kommunikation var en omvårdnadshandling 

som syftade till att se patientens och anhörigas behov. 

 

 

I 

K 

Engqvist, Ferzst, 

Nilsson. 

2010 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedish registered phsyciatric 

nurses descriptions of precens 

when caring for women with 

post-partum psychosis: An 

interwiew study. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Att utforska sjuksköterskors  

beskrivning av närvaro 

i omvårdnad av kvinnor 

med post-partum psykos 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Analys av insamlade data i en tidigare 

studie som beskriver strategier hos 

svenska psykiatrisjuksköterskor som 

vårdar kvinnor med post-partum 

psykos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=10 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskan befann sig i omedelbar närhet av patienten. Ju 

mer tid sjuksköterskan tillbringade med patienten desto mer 

skyddad blev denne. Sjuksköterskan skyddade också barnet. 

Pratade om vad som hände här och nu. 

Sjuksköterskan följde patienten som ett ”klister” för att 

förhindra henne att skada sig själv, lugnade och vaggade 

patienten. Talade mjukt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

K 
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III 
 

 Everett- Murphy, 

Paijmans,Steyn,Mat

thews, 

Emmelin, 

Peterson. 

2011 

Sydafrika 

Scolders, carers´ or friends: 

SouthAfrican midwives’ 

contrasting styles of 

Communication when discussing 

smoking cessation with pregnant 

women. 

Att utforska hur barnmorskor 

kommunicerar med kvinnor om 

rökning under graviditeten för 

att bjuda in dem i en 

rökavvänjningsgrupp på 

mödravårdscentralen. 

Djupintervjuer n=24 

(0) 

 

                                                         Sjuksköterskans attityd var 

viktig när hon närmade sig problemet. Om hon var aggressiv 

blev klienten negativ. Sjuksköterskans karaktärisering av 

gravida rökare. Deras respons på icke följsamhet .Deras 

värdering av hur de gravida kvinnorna svarade dem. 

Kvinnornas misslyckanden. Deras känslomässiga reaktioner. 

Deras öppenhet gällande träning.                                       

II 

K 

Fakhr-Movahedi, 

Salsali, 

Negharandeh och 

Rahnavard. 

2011 

Iran 

 

 

 

A qualitative content analysis of 

nurse –patient communication in 

Iranian nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforska hur kulturella och 

andra liknande faktorer 

påverkar sköterske-patient 

kommunikationen enligt 

upplevd erfarenhet hos iranska 

sköterskor och patienter. 

Ostrukturerade och halvstrukturerade 

intervjuer och observationer. 

Data samlades in mellan oktober 2008 

till november 2009. 

Intervjuerna spelades in och skrevs av 

ordagrant. Dataanalys genomfördes. 

n=17 

(0) 

 

Analysen visade på tre kategorier i kommunikation som visar 

på olika sätt att kommunicera i iransk omvårdnad. 

 

I 

K 
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IV 
 

 

 

 

 

Finch 

2006 

USA 

Patients´ communication with 

nurse: relational communication 

and preferred nurse behaviors. 

Undersöka hur 

kommunikationen mellan 

sköterska och patient ser ut och 

identifiera hur patienten vill att 

sjuksköterskan ska uppträda i 

kommunikation 

Intervju och enkät till tre 25 patienter-

25 studenter och 50 medlemmar i en 

förortskyrka. 

n=100 

(0) 

Ett sköterske-patient skattningsinstrument identifierade olika 

kriterier för att göra kommunikationen mellan parterna bra. 

Dessutom listades vilka egenskaper en patient önskar och 

förväntar sig av en sjuksköterska i kommunikation. 

 

 

II 

CCT 

Goyette, Pounds. 

2010 

USA 

Client-Nurse Interaction with 

Individuals with 

Schizophrenia: A Descriptive 

Pilot Study. 

Att beskriva den icke verbala 

och verbala interaktionen 

mellan en 

specialistsjuksköterska i 

psykiatri och klienter med 

schitzofreni. 

Analys av videoinspelning. 

Fältanteckningar. 

n=4 

(0) 

Sjuksköterskan vände sig mot patienten för att förmedla att 

hon brydde sig om vad denne ville säga. Talade övertydligt, 

använde sitt kroppsspråk.  

Ögonkontakt mellan sjuksköterska och patient tas också upp. 

 

III 

P 

Happ, Garrett, 

DiVirgilio Thomas, 

Tate, George, 

Houze, Radtke, 

Sereika. 

2011 

USA 

 

Nurse-Patient Communication 

Interactions in the Intensive Care 

Unit 

 

 

 

 

Att beskriva 

kommunikation interaktioner, 

metoder, 

och hjälpmedelstekniker mellan 

sjuksköterskor och icke talande 

svårt sjuka patienter på 

intensivvårdsavdel-ningen. 

 

 

Observationsstudie.  

5140 kommunikationstillfällen togs upp 

med videoinspelning. 

n=40 

(0) 

Sjuksköterskorna initierade 82,6 procent av 

kommunikationsutbytet. Det vanligaste var ögonkontakt med 

patienten. En tredjedel av kommunikation rörande smärta var 

inte framgångsrik. 

Patienterna rankade 40 procent av kommunikations-tillfällena 

som svåra till extremt svåra. 

Hjälpmedel för kommunikation var ovanligt med liten till 

ingen användning av sådant material. 

 

II 

K 
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V 
 

Hemsley, 

Balandin, Worrall. 

2012 

Australien 

 

 

 

 

 

Nursing the patient with complex 

communication needs: time as a 

barrier and facilitator to 

successful communication in 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor ser på begreppet 

tid i kommunikation med 

patienter på sjukhus som 

utvecklat mental 

funktionsnedsättning och har 

en komplicerat 

kommunikations behov. 

 

 

 

 

 

 

Inspelade intervjuer som skrevs av 

ordagrant. 

n=15 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

Sköterskorna såg tid som hinder för och möjliggörare för en 

lyckad kommunikation 

 

 

 

 

 

 

         

        I 

        K 

Radtke, Tate och 

Happ. 

2012 

USA 

Nurses´ perception of 

communication training in the 

ICU. 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur sjuksköterske- 

studerande upplevde och 

uppfattade 

kommunikationsåtgärd i vård 

av icke talande svårt sjuka 

patienter. 

Intervjuer både i grupp och individuellt av 

sjuksköterskorna 

n=6 

(0) 

 

Sex huvudgrupper identifierades,  

1/ kommunikationens värde och upplevd kompetens.2/ 

kommunikationens avsikt.3/ fördelar med träning4/ hinder för att 

införa träning. 

5/ valmöjlighet och användning av kommunikationsstrategier.6/ 

underlättandet av identitet på de som deltar i studien genom icke 

identifierbart kod. 

 

 

 

 

 

       

      I 

      K 
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VI 
 

Repping Wuts, 

Repping, van Riel, 

van Achterberg. 

2009 

Holland 

Fatigue communication at the 

out-patient clinic of 

Rheumatologi. 

Att beskriva interaktionen 

mellan sjuksköterska och 

patient /reumatolog och patient 

rörande kommunikation om 

utmattning. 

 

Konsultation av 20 patienter med 

reumatoid artrit med 

specialistsjuksköterska och reumatolog. 

Videoinspelning analyserad med 

the Medical Interview Aural Rating Scale 

(MIARS). Patienterna fick fylla i 

formulär och blev intervjuade. 

17 frågeformulär. 19 intervjuer. 

n=20 

(4) 

I 62 procent av konsultationerna diskuterades utmattning med 

reumatologer 42 procent och med sjuksköterskor 83 procent. 

Sjuksköterskan gav bekräftelse, ställde frågor om utmattning, 

visade empati. 

Sjuksköterskan hade gott om tid. Var god lyssnare. 

Gav passande råd. 

De flesta reumatologer ändrade focus till smärta eller sjukdomen 

när patienten tog upp oro över utmattning. Av 879 minuters 

konsultation med sjusköterska/reumatolog handlade 52 minuter 

om utmattning.(6 procent). 

      

 

     III 

      P 

Rodruiques, 

Blischak. 2010 

USA 

Communication needs of 

nonspeaking hospitalized 

postoperative patientswith head 

and neck cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera 

kommunikationsbehov för icke 

talande patienter 

Med huvud- och nack- cancer 

under deras akuta sjukhusvård 

efter kirurgi och 

utforska vårdgivande 

familje-medlemmar och 

sjuksköterskors uppfattning om 

kommunikationsbehov skiljde 

sig från behov definierade av 

patienterna. 

Pilotstudie. 

Frågeformulär. 

 

n=70 

(8) 

Den vanligaste strategin för att kommunicera innehöll att skriva 

på lösa blad, en skriv- eller anteckningsbok.(72,7 procent). 

Några patienter visade på muntliga ord (27,2 procent) och att 

peka och göra handrörelser (27,2 procent). 

         

        I 

        P 
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VII 
 

Sadala, Miranda, 

Lorencon, de 

Campos Pereira. 

2010 

Brasilien 

 

 

 

 

 

Nurse-patient communication 

while performing home dialysis: 

the patients´ perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriva patientens 

uppfattning av 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten 

under pågående hemdialys. 

Kvalitativ inspelad intervjustudie som 

utfördes i patienternas hemmiljö mellan 

mars och augusti 2008. Data analyserades 

enligt phenomenologisk metod; 

Meningsfulla avsnitt togs ut och 

analyserades av forskarna. 

 

 

 

 

n=14 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fynden visade att effektiv kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient och utvecklandet av en relation dem emellan var 

viktigt. Att förbättra sjuksköterskans kommunikation med målet 

att anpassa kommunikationen för varje patient var viktigt för att 

nå bästa resultat. 

 

 

 

 

      

        II 

        K 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Stajduhar, Thorne, 

McGuinness, Kim-

Sing. 

2010 

Canada 

Patient perceptions of helpful 

communication in the context of 

advanced cancer. 

 

 

 

 

 

Att få svar på vad patienter 

med avancerad cancer 

identifierar som hjälp i deras 

kommunikation med 

sjukvårdspersonal. 

Bandinspelade intervjuer. 

Tolkande, beskrivande metod användes. 

Data för originalstudien samlades in 

under två år. 

NVIVO (QSR, International, Doncaster, 

Victoria, Australia), software program 

användes för att organisera och återvinna 

data. 

  n=18 

    (0) 

Att respektera vikten av tid, att visa omtanke, ge omvårdnad. Att 

bekräfta rädsla. Balansera mellan hopp och ärlighet när vårdaren 

tillhandahåller information. 

       

      II 

       K 
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VIII 
 

 

 

 

 

Uitterhoeve, Bensing, 

Dilven, Donders, de 

Mulder och van 

Achterberg. 

2009 

Nederländerna 

Nurse-patient communication in 

cancer care: does responding to 

patients´s cue predict patient 

saticfaction with communication. 

 

 

Att undersöka förhållandet 

mellan sjuksköterskornas 

förmåga att svara på tysta 

tecken (cues) och patienternas 

förnöjsamhet med detta. 

Videoinspelning av samtal mellan 

sjuksköterska och patient. Detta samtal 

föregicks av att patienten svarade på en 

kort enkät. Varje sjuksköterska samtalade 

med tre patienter. 

n=134 

(0) 

 

En sammansatt analys utfördes för att undersöka om det fanns ett 

samband mellan sjuksköterskans svar på tysta tecken (nivån på 

tysta tecken                   räknades ut kvantitativt) och patientens 

tillfredställelse. Sjuksköterskan svar på tecken var oberoende på 

patientens förnöjsamhet. Patienter med palliativ behandling var 

mer nöjda med responsen på tysta tecken.    

 

     

    RCT 

      I 


