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Sammanfattning    

Anmälningarna på vården ökar och ses som ett växande problem. Klagomålen handlar 
framför allt om bemötande, dålig vård, läkemedel och diagnostisering. Vårdlidande är ett 
lidande som orsakas av vården och beror oftast på personalens oreflekterade handlingar 
vilka leder till utebliven eller bristfällig vård. Relationen mellan sjuksköterska och patient 
är asymmetrisk på så vis att sjuksköterskan har en maktposition genom sin kunskap och 
ställning. Hon har också ett tyst etiskt ansvar som manar henne att handla gott mot 
patienten. Om inte hänsyn tas till detta ansvar blir vården endast rutinmässig och 
genomförd utan eftertanke. Det behövs kunskap kring situationer där vården brister och 
orsakar vårdlidande för att sjuksköterskan bättre ska kunna möta patienter i den utsatta 
situation de befinner sig i. Syftet med denna studie var därför att beskriva situationer i 
vården som för patienter upplevdes leda till vårdlidande. Studien är gjord som en 
litteraturstudie där elva kvalitativa vetenskapliga artiklar användes. I resultatet 
identifierades tre teman och åtta subteman. I studien framkom att patienter upplevde 
missnöje med vården i situationer där personalen inte visade på gott bemötande eller där 
kommunikationen var bristfällig, eller när patienterna hanterades med ointresse och 
personalen missbrukade sin makt. Ett vårdlidande skapades också när patienterna inte 
kände sig bekräftade i sitt lidande. Detta upplevde de berodde på att personalen inte såg 
dem och inte tog dem på allvar. Det visade sig att relationen mellan patienten och 
sjuksköterskan är viktig för att lidandet ska lindras. En vårdrelation som präglas av empati 
resulterar i nöjdare patienter och en mer hållbar vård. 
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INLEDNING 
 
Det finns ett växande problem inom vården med ett stadigt ökande antal anmälningar 
inkomna till regionernas patientnämnder. Ofta handlar anmälningarna om dåligt 
bemötande, bristande information och litet utrymme till delaktighet vilket resulterar i 
förlorad värdighet och upplevelser av att inte bli respekterad. Patientlagen (SFS 
2014:821) har tillkommit som ett sätt att stärka patientens position gentemot vården och 
tydliggör vårdarens ansvar för bland annat information, tillgänglighet, samtycke och 
värnande av patientens integritet. Det blir många gånger tydligt att implementeringen av 
denna lag är svår då anmälningarna kretsar kring just dessa områden. Det kan anses 
problematiskt då forskning visar att ett gott bemötande inom vården ger bättre 
behandlingsresultat och nöjdare patienter. 
 
I författarnas kontakter med vården har situationer iakttagits som har lett till stort lidande 
för patienter. Många gånger har det handlat om ett arbete som har utförts på ett 
oreflekterat sätt eller att där funnits en bristande förståelse för patientens specifika behov. 
Detta har resulterat i att patienter inte varit informerade eller insatta i sitt vårdförlopp med 
en påföljande känsla av att inte bli sedd eller lyssnad på. Detta hade kanske kunnat 
undvikas genom ökad medvetenhet och förståelse för hur sjuksköterskan agerar och vad 
hon gör som leder till lidande för patienten.  
 
 
BAKGRUND 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 3 kap. 1 § står det att ”vården ska ges med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. En 
värdig vård enligt patienten innebär att personalen lyssnar på honom eller henne och tar 
sig tid att ge information som är anpassad för vederbörandes situationen. De värdesätter 
också ett respektfullt bemötande (Skär & Söderberg 2012). För att skydda patienter och 
bidra till ökad delaktighet, integritet och autonomi infördes 2015 Patientlagen (SFS 
2014:821) i Sverige. Den innehåller bland annat paragrafer om att vården ska utföras 
tillsammans med patienten (5 kap. 1 §) samt att klagomål som inkommer ska besvaras på 
ett passande sätt utifrån dess karaktär och en förklaring ska ges till patienten i fråga (11 
kap. 2 §). Patienter har laglig rätt att bli involverade i sin vård (Kiessling & Kjellgren 
2004) och det finns forskning som visar att de som har gjorts delaktiga och blivit värdigt 
bemötta tenderar att vara mer följsamma med behandlingar och accepterande av 
förebyggande åtgärder, vilket får goda effekter för hälsan (Kiessling & Kjellgren 2004; 
Beach, Sugarman, Johnson, Arbelaez, Duggan & Cooper 2005; Leo Swenne 2014). Dessa 
patienter uppger dessutom att de är nöjdare än de som inte upplevt sig delaktiga eller 
värdigt bemötta (Beach et al. 2005; Leo Swenne 2014). Hur patienter upplever vården är 
ett mått på dess kvalitet (Skålen, Nordgren & Annerbäck 2016) och ett sätt för personalen 
att utvecklas och för vårdgivaren att öka patientsäkerheten (Skålen, Nordgren & 
Annerbäck 2016). 
 
Klagomålen som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg har berört bland annat 
dålig vård och behandling, information, läkemedel och diagnostisering. Bemötande 
utgjorde en stor del av dessa klagomål, då det förutom att vara en egen kategori också 
framträdde i kommentarer ihop med andra klagomål (Inspektionen för vård och omsorg 
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2018). Över 70 procent av de som upplevt kränkningar i vården på något sätt har inte sagt 
ifrån eller gjort en anmälan. Det finns alltså ett mörkertal som utgörs av patienter som 
inte satt ord på det lidande vården orsakat dem (Brüggeman & Swahnberg 2012a). 
 
 
Vårdvetenskapliga utgångspunkter  
 
Vårdvetenskapen ser på människan som en helhet, bestående av kropp, själ och ande 
(Edlund 2002, s. 12) där det yttre och inre ständigt följs åt utan möjlighet till separation 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 132). Den innebär ett värnande om människans frihet och 
strävar efter att hjälpa till att finna meningsfullhet i livet i sökandet efter hälsa eller 
bemästrandet av sjukdom (Edlund 2002, s. 11). Patienten förstås utifrån livsvärlden och 
patientperspektivet är sjuksköterskans utgångspunkt för vårdandet med en känslighet för 
hur den enskilde patienten upplever just sin hälsa eller ohälsa (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 127). 
 
Patienter i vården kan drabbas av tre sorters lidande. Sjukdomslidande, livslidande och 
vårdlidande. Eriksson menar att sjukdomslidandet och livslidandet i stor utsträckning är 
oundvikliga och ses som en del av livet. Ett vårdlidande är det lidande som uppkommer 
på grund av vården på ett eller annat sätt. Det kan orsakas av vård som uteblivit, vård som 
gått över gränsen eller vård som har blivit fel (Eriksson 2018, ss. 384, 388). Denna form 
av lidande anses dock vara onödig och bör inte förekomma. Ofta är det personalens 
oreflekterade handlingar och okunskap som resulterar i ett vårdlidande för patienten. När 
patienten upplever ett vårdlidande innebär det på ett djupare plan att han eller hon inte 
blir bemött och bekräftad som en lidande människa, värdigheten kränks och patienten blir 
förödmjukad. Detta leder till att patienten inte kan eller får vara delaktig i sin vård. Att 
inte kunna påverka och förstå sitt eget vårdförlopp ger en känsla av maktlöshet (Dahlberg 
2002).  
 
Det har länge funnits en holistisk grundsyn inom teoribygget för vårdande men vården är 
idag ändå koncentrerad på den medicinska behandlingen med fokus på den underliggande 
sjukdomen vilket gör arbetet mer uppgiftsorienterat än patientcentrerat (Oflaz & Vural 
2010). Hur patienten ser på och upplever sina problem ger kunskaper som bör utgöra 
utgångsläget för vårdarens handlande och förmågan att lyssna och ta in patienten är därför 
viktig (Ivarsson 2015, ss. 35, 37). Det evidensbaserade vårdandet behöver förhålla sig 
öppet och följsamt till de otaliga variationer av erfarenheter som varje patient har och 
välbefinnande kan först uppnås när ett mellanmänskligt band har knutits mellan vårdare 
och patient (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184, 190). I de fall då patienter blir väl 
bemötta och utbytet av information sker på ett tillfredsställande sätt visar sig patienter 
känna sig mer trygga och medverkande i sin vård och resulterar oavkortat i bättre svar på 
behandlingar (Ivarsson 2015, s. 84). Att ha tillgång till personal som lyssnar och ingår i 
samtal kring den egna sjukdomen och ens situation för att dela kunskap och inhämta 
information är avgörande för känslan av delaktighet. Det stärker patientens roll i 
beslutsfattningen (Kiessling & Kjellgren 2004) och bygger värden som autonomi och 
integritet (Sandman & Kjellström 2013, s. 225). Dock visar studier att patienter ofta 
upplever att de inte får nog med information (Kiessling & Kjellgren 2004). 
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Sjuksköterskans roll 
 
Att bli patient innebär att den egna makten till stor del upphör och patienten tvingas foga 
sig under vårdens rutiner och arbetssätt (Rundqvist 2004, s. 129). Att påtvingas 
följsamhet och att berövas sitt inflytande beskrivs av Birkler (2007, s. 145) som 
paternalism. I relationen mellan sjuksköterskan och patienten har sjuksköterskan genom 
sin kunskap en maktposition. Detta gör att relationen är ojämställd. Sjuksköterskan 
behöver ha en god kännedom om sin position och om hur hennes handlande kan förstärka 
denna obalans (Rundqvist 2004, ss. 29-30). Det finns ett tyst etiskt krav inom vården som 
låter förutsätta att sjuksköterskan skall handla gott mot patienten (Sandman & Kjellström 
2013, s. 160). Detta etiska krav beskrivs av filosofen Levinas som ett ansvar som uppstår 
för en människa bara genom det att vi möter henne och ser hennes ansikte. Ansvaret är 
ovillkorligt men inte alltid ömsesidigt. Vårdaren har det största ansvaret och detta skall 
tas oberoende av vad patienten ger tillbaka. Det egna etiska förhållningssättet får aldrig 
vara avhängigt av hur investerad den andre är i relationen (Sandman & Kjellström 2013, 
s. 157). Detta ansvar ger sjuksköterskan en riktning för sitt handlande, för patientens 
bästa. Om detta ansvar inte tas kommer vården att utföras endast som rutin, utan intresse 
vilket leder till att makt över patienten utövas och att patienten görs osynlig (Rundqvist 
2004, s. 111). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Anmälningar om dåligt bemötande ökar och ses som ett växande problem. Patienternas 
upplevelse av vården är en stark kvalitetsindikator och bör kartläggas, följas och mätas 
för att kunna utgöra ett fullgott underlag för utveckling av vårdens kvalitet. Det finns ett 
flertal faktorer som inverkar på hur den vård patienter mottager kan uppfattas som 
bristfällig. Då personalens handlingar är oreflekterade eller vården brister i att bekräfta 
människan i hennes behov uppstår ett lidande hos patienten som kan generera känslor av 
vanmakt och förödmjukelse och leda till minskat inflytande. Delaktighet, respektfullt 
bemötande och ett gott informationsutbyte har en direkt positiv verkan på hälsan samt 
resultaten i vården.  
 
Det finns ett behov av att bättre förstå och kartlägga de områden och situationer som för 
patienter skapar lidande i deras kontakt med vården så att sjuksköterskan bättre kan möta 
dessa patienter i sin utsatthet och öka kvaliteten på vården.  
 
 
SYFTE 

Syftet var att beskriva situationer i vården som för patienter upplevdes leda till 
vårdlidande. 
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METOD 

 
Val av metod 
 
Studien är genomförd som en litteraturstudie beskriven av Axelsson (2012, ss. 203–219). 
Enligt Axelsson (2012, ss. 203–204) innebär denna metod att materialet som analyseras 
hämtas från publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter, så kallade primärkällor.  
 
En stor mängd forskning behandlar upplevelsen av missnöje samt kränkningar i vården. 
De utgår mestadels från specifika och inringade områden inom hälso- och sjukvården. 
Författarna såg därför ett värde i att sammanställa dessa för att få en mer övergripande 
bild. Friberg (2012, s. 133) skriver att syftet med en litteraturstudie är att undersöka vad 
det finns för befintlig forskning inom ett område och sedan sammanställa denna. 
Författarna avsåg att göra just detta.  
  
 
Datainsamling 
 
Arbetet med studien började med en osystematisk sökning i databaserna Cinahl och 
Medline. Dessa databaser valdes då de innehåller material inom ämnet vårdvetenskap. 
Denna första sökning gjordes för att undersöka om forskning på området fanns samt för 
att hitta relevanta sökord för att senare få fram så specifika artiklar som möjligt. 
 
En boolesk sökning genomfördes sedan i Cinahl och Medline genom att kombinera 
sökorden på olika sätt med hjälp av operatorerna AND och OR samt trunkering. Sökorden 
som användes var patient experience, encounter, approach, caring, caring in nursing, 
non-caring, dissatisfaction, complain, nursing care, patient satisfaction, health care 
encounter, satisfaction, patient abuse, professional misconduct samt quality of health 
care. Sökningarna avgränsades med ”Peer reviewed” och år ”2008–2018”. Årtalen 
utökades senare till ”2003–2018” då det framkom att det inte fanns tillräckligt med 
forskning i ämnet de senaste tio åren (se bilaga 1). I resultatet av alla sökningar lästes 
samtliga titlar för att göra ett första urval. Exklusionskriterier som tillämpades i urvalet 
var artiklar som belyste psykiatrisk vård och artiklar som hade fokus på barn. Artiklar 
vars titel var intressant för studiens syfte sparades och abstrakt lästes. Genom manuell 
sökning, där referenslistan i artiklarna gicks igenom, hittades ytterligare en artikel som 
ansågs svara an på syftet för studien. Totalt lästes sedan 25 artiklar i sin helhet. Av dessa 
valdes elva artiklar ut för kvalitetsgranskning. De artiklar som valdes bort fokuserade till 
stor del ett annat perspektiv än det som skulle undersökas, till exempel anhörigas. Flera 
artiklar hade studerat ett mycket snävt område inom vården såsom afasi med en, enligt 
litteraturstudiens författare, väldigt sjukdomsbunden problematik. Därför ansågs inte 
deras resultat kunna beskriva interaktionen mellan sjuksköterska och patient ur det 
perspektiv som litteraturstudien ville beskriva. Granskningen gjordes med hjälp av 
Fribergs granskningsmall (Friberg 2012, ss. 138-139). Alla granskade artiklar ansågs 
hålla en hög kvalitet vilket resulterade i att samtliga behölls för analys. En 
sammanställning av valda artiklar finns i bilaga 2.  
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Av de elva artiklar som ingår i resultatet är en från Danmark och resterande från Sverige. 
Samtliga studier är genomförda med en kvalitativ ansats. 
 
 
Dataanalys 
 
Metoden som använts för analys beskrivs av Axelsson (2012, ss. 212-214). 
 
De artiklar som skulle analyseras lästes igen, enskilt av båda författarna. Anteckningar 
gjordes under läsningen. Dessa sammanställdes i en tabell med avseende på artiklarnas 
metod, urval, syfte och resultat (bilaga 2). Därefter lästes endast artiklarnas resultat 
igenom och under samtal mellan författarna togs delar som svarade an på syftet ut. Dessa 
delar jämfördes med avseende på skillnader och likheter och utifrån detta kunde 
huvudteman och subteman identifieras. Teman och subteman färgkodades i artiklarnas 
resultat. Allt med samma färg sorterades sedan ihop för att skapa en överblick av 
materialet. Detta sammanfördes sedan till en ny helhet som redovisas nedan. Teman som 
framkom var Bemötande, Bekräftelse och Kommunikation.  
 
 
RESULTAT 
 
Tabell 1. Teman och subteman 

Bemötande Organisation och arbetssätt 
Makt i vården 
Ointresse och okänslighet 

Bekräftelse Att inte bli sedd, hörd eller trodd 
Att inte ses som en hel människa 
Att inte få en ursäkt 

Kommunikation Information och delaktighet 
Kroppsspråk 

 
 
Bemötande 
 
Organisation och arbetssätt 
 
Det fanns en rad olika situationer i vilka patienter upplevde missnöje med rutiner i vården. 
Det kunde handla om svårigheter att komma i kontakt med sjukvården på grund av 
telefonkö eller att inte komma fram alls (Eriksson & Svedlund 2007), bristande 
kompetens hos personalen (Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask 2011) eller 
att ingen tog ansvar för felaktiga och uteblivna uppgifter i journalen (Söderberg, Olsson 
& Skär 2012). Dessutom ansågs vården vara organiserad på ett sätt som automatiskt 
gjorde patienterna maktlösa (Brüggemann & Swahnberg 2012b). Patienter var missnöjda 
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med att vårdas på flerbäddssalar då möjligheten att få vara ifred var begränsad och 
medpatienterna fick ta del av känslig information kring diagnos och behandling 
(Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin 
Athlin 2017). Detta hindrade patienterna från att fråga personalen om saker som var 
privata. Det påverkade också den egna hälsoprocessen negativt att få höra när andra 
patienter fick dåliga nyheter (Jangland et al. 2017). 
 
Personalens arbetssätt var något som ofta bidrog till lidande. Patienterna hade 
erfarenheter av att inte få hjälp med den grundläggande omvårdnaden i den utsträckning 
de behövde (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009). De upplevde också att personalen 
inte visste tillräckligt om deras hälsostatus på grund av bristande rutiner vid 
överrapportering och journalföring vilket gjorde det svårare att medverka i sin egen vård 
(Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos 2011). 
Patientens möjlighet att ta del av sin vård begränsades också på grund av de rutiner som 
fanns kring ronden. Patienterna förstod inte hur ronden var upplagd, vilket gjorde att de 
inte kunde ställa rätt frågor. De upplevde också att personalen pratade över huvudet på 
dem utan att släppa in dem i samtalet (Söderberg, Olsson & Skär 2012). Det var vanligt 
att personalen agerade högljutt inne hos patienterna, även nattetid vilket ledde till störd 
sömn och brist på återhämtning (Jangland et al. 2017). Patienterna riktade kritik mot 
vården då de upplevt att personalen försvarade varandras agerande när de hade blivit 
dåligt bemötta (Skär & Söderberg 2012; Söderberg, Olsson & Skär 2012). 
 
Det framkom i flera studier att det var en stressad miljö på avdelningarna. Personalen 
hade inte tid att svara på patienternas frågor (Jangland et al. 2017). Att för lite tid gavs till 
patienterna försämrade relationen dem emellan och ökade lidandet (Arman, Rehnsfeldt, 
Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004; Timmerman, Uhrenfeldt & Birkelund 2017). Om 
patienterna bad om att få något kunde det glömmas bort. I denna situation undvek 
patienterna att fråga igen för att inte belasta personalen ytterligare (Jangland et al. 2017). 
En del patienter upplevde att personalen inte var tydlig med hur avdelningens rutiner såg 
ut och patienterna blev därför osäkra. Till exempel kunde det gälla tidpunkter för när 
maten skulle serveras eller vad som förväntades av dem som patienter (Söderberg, Olsson 
& Skär 2012).  
 
Att tvingas möta ny personal var något som många patienter upplevde som negativt 
(Eriksson & Svedlund 2007; Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Jangland et al. 
2017; Larsson et al. 2011; Säll Hansson et al. 2011). De tyckte att det var svårt att bli 
riktigt delaktiga i sin vård när mycket personal var involverad. Det var jobbigt att behöva 
anförtro sig åt flera individer och det ingav en känsla av ensamhet och utsatthet (Larsson 
et al. 2011; Säll Hansson et al. 2011). När mycket personal cirkulerade kring patienten 
var det svårt att veta vem som var ansvarig för vården (Jangland et al. 2017). Detta var 
också ett problem som upplevdes i ett större perspektiv, då patienten blev skickad mellan 
olika instanser utan att någon var tydligt ansvarig för patientens vård. Det gjorde att 
vården inte följdes upp på ett tillfredsställande sätt (Eriksson & Svedlund 2007). Att 
dessutom få motstridig information från de olika instanserna gjorde patienterna osäkra 
och kunde i vissa fall leda till förlängda vårdtider (Jangland, Gunningberg & Carlsson 
2009; Jangland et al. 2017).  
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Makt i vården 
 
I flera studier (Brüggemann & Swahnberg 2012b; Eriksson & Svedlund 2007; Jangland, 
Gunningberg & Carlsson 2009; Larsson et al. 2011; Säll Hansson et al. 2011) 
identifierade patienterna ett sorts uttryck för paternalism hos personalen. Det fanns 
exempel på personal som inte lyssnade eller såg patienter. Hånfullt bemötande och dålig, 
okänslig attityd var vanligt (Brüggemann & Swahnberg 2012b; Eriksson & Svedlund 
2007) och upplevdes vara ett medvetet beteende för att trycka ned patienten (Brüggemann 
& Swahnberg 2012b). Patienterna kände sig som en följd av detta försummade och små 
(Eriksson & Svedlund 2007). 
 
När personalen försökte dominera patienter och använde sin makt felaktigt blev 
patienterna osäkra och oroliga (Larsson et al. 2011). De upplevde att personalen tyckte 
att de var dumma och svagsinta vilket var förödmjukande (Säll Hansson et al. 2011). I en 
studie (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009) över anmälningar till patientnämnden 
framkom att patienterna hade blivit bemötta med en aggressiv attityd. Det fanns även 
anmälningar där patienten hade upplevt personalen som hotfull. Patienterna beskrev detta 
som att personalen använde sin makt i fel syfte och de kände sig kränkta och samtidigt 
rädda. Rädslan hindrade dem från att ställa frågor vilket i sin tur ledde till sämre vård. 

Patienter hade erfarenhet av att personalen inte uppmärksammade deras åsikter och vilja 
utan istället trodde sig veta vad som var bäst (Larsson et al. 2011). Patienterna upplevde 
i en studie att personalen inte lyssnade på deras beskrivning av sin smärta vilket ledde till 
att bedömningen blev fel (Säll Hansson et al. 2011). Erfarenheter fanns också av att 
personalen pratade med varandra om dem utan att inkludera dem i samtalet (Brüggemann 
& Swahnberg 2012b). Att bli ignorerad och inte lyssnad på gav en känsla av att vara 
mindre värd (Eriksson & Svedlund 2007). Paternalism kunde också visa sig som att 
personalen inte hälsade på patienten, att de lämnade dörren öppen till rummet vid 
patientarbetet eller svarade i telefon under ett pågående samtal. Flera patienter uppgav 
också att de hade blivit annorlunda och dåligt behandlade på grund av sin etniska 
bakgrund (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009). 

När patienter ifrågasatte personalens bedömningar och agerande kunde det leda till ilska 
och irritation (Eriksson & Svedlund 2007). Kunskap hos patienterna utgjorde ett hot mot 
personalen eftersom de kunde ställa högre krav och ledde till att kunskapen snarare blev 
ett hinder än en tillgång (Brüggemann & Swahnberg 2012b; Säll Hansson et al. 2011). 
Patienterna upplevde att när de hävdade sig mot personalen använde de istället mer 
härskartekniker. Detta resulterade i en sorts maktkamp, som patienten förlorade 
(Brüggemann & Swahnberg 2012b). En del patienter trodde att paternalismen inte var en 
medveten hållning som personalen hade, utan istället var en konsekvens av deras 
rutinmässiga arbetssätt (Brüggemann & Swahnberg 2012b; Eriksson & Svedlund 2007). 

 
Ointresse och okänslighet 
 
Att det fanns ett intresse hos personalen och ett känslomässigt engagemang var avgörande 
för patienternas upplevelse av en tillgiven och kärleksfull vård (Arman et al. 2004; 
Larsson et al. 2011).  
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Personalen upplevdes ointresserad och distanserad när de inte satte sig in patienternas 
situation eller tog reda på hur de mådde (Larsson et al. 2011). Några patienter upplevde 
att de inte var intressanta nog för personalen och att de därför ignorerades när de ställde 
frågor eller beskrev sina problem (Söderberg, Olsson & Skär 2012). I flera studier 
återgavs att personalen inte vägde in deras beskrivningar av symtom och ignorerade deras 
önskan om smärtlindring (Eriksson & Svedlund 2007; Skär & Söderberg 2012; Säll 
Hansson et al. 2011). De följde heller inte upp effekten av den smärtbehandling som givits 
(Säll Hansson et al. 2011). Detta gav känslor av att inte vara omtyckt, inte bli trodd eller 
att ha blivit bortglömd (Eriksson & Svedlund 2007; Säll Hansson et al. 2011).  

Det finns också beskrivet hur personalen ansåg att de hade viktigare saker att göra och att 
patienternas respekt för personalen gjorde att de inte ville ifrågasätta dem eller ställa 
dumma frågor. I vissa situationer blev deltagarna ifrågasatta av personalen och anklagade 
för att ljuga vilket fick dem att känna sig utsatta, kränkta och svikna (Eriksson & Svedlund 
2007). Det fanns många klagomål till patientnämnden om ett oprofessionellt och 
respektlöst arbetssätt. Exempel på dessa klagomål var upplevd nonchalans inför att hålla 
tider eller att patienterna inte har givits svar på de frågor de ställt (Jangland, Gunningberg 
& Carlsson 2009).  

I samtal om diagnos och sjukdomstillstånd upplevde patienterna att personalen ibland var 
oempatisk (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Säll Hansson et al. 2011). Det 
kunde visa sig genom en klapp på axeln och uttalanden om att andra har det värre och att 
inget fanns att göra (Säll Hansson et al. 2011) eller genom att allvarliga besked gavs under 
den tidspressade ronden och att ingen närstående gavs möjlighet att närvara som stöd 
(Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009). Patientens möjlighet till inflytande 
påverkades negativt när personalen inte visade medkänsla, var hänsynslös eller inte 
brydde sig om patienten (Larsson et al. 2011). 
 
 
Bekräftelse 
 
Att inte bli sedd, hörd eller trodd 

Patienterna som ingick i Eriksson & Svedlunds (2007) och Säll Hanssons et al. (2011) 
studier upplevde att de behövde vara envisa och kämpa för att bli hörda samt för att få 
den vård de ansåg sig ha rätt till. Samtidigt kände de sig små och utan makt. På grund av 
denna kamp upplevde patienterna att de var tjatiga och besvärliga, något de egentligen 
inte ville vara. 

Forsgärde, From Attebring & Elmqvist (2016) gjorde en studie på en akutmottagning där 
det framkom att sjuksköterskans ovilja att ta ögonkontakt med patienterna ledde till att de 
kände sig övergivna. Detta mynnade i sin tur ut i att patienterna inte fick ställt de frågor 
de hade till personalen. Patienterna upplevde också att vårdare försökte undvika att prata 
med dem för att slippa ta tag i deras problem (Eriksson & Svedlund 2007). En konsekvens 
som patienterna lyfte var att de inte ville vara aktiva i sin vård när de upplevde att 
personalen inte såg dem eller bekräftade dem. Patienterna upplevde också att det blev 
missförstånd när sjuksköterskan inte var uppmärksam och lyssnade på dem (Larsson et 
al. 2011).  
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Patienter berättade om situationer där de blev misstrodda eller saknade personalens 
förståelse för de symtom och smärtor de beskrev för dem (Eriksson & Svedlund 2007; 
Skär & Söderberg 2012). Till exempel om provsvar eller resultat kom tillbaka utan att 
visa på något som stärkte eller förklarade patientens symtom. Att bli misstrodd och 
bemött som att man simulerar upplevdes förolämpande och skapade stort lidande hos 
patienterna (Skär & Söderberg 2012). Att inte bli trodd, inte bli tagen på allvar och att 
mötas av bristande förståelse uttrycktes i flera av studierna (Skär & Söderberg 2012; 
Eriksson & Svedlund 2007; Söderberg, Olsson & Skär 2012) och ledde till att man som 
patient inte blev bekräftad. Patienter som inte fått bekräftelse kände sig utmattade, bortom 
den svaghet som sjukdomen åsamkade. Detta på grund av att de upplevde att de varit 
tvungna att slåss för att få den vård de har rätt till. Patienterna blev besvikna och 
frustrerade och kände sig maktlösa, vilket tog onödig energi (Eriksson & Svedlund 2007). 

 
Att inte bli sedd som en hel människa 

Patienter uttryckte att de inte blev mötta i sina existentiella behov och att ointresset för 
hur de mådde på insidan fick dem att känna skuld över sitt andliga lidande (Arman et al. 
2004; Jangland et al. 2017). Då information och hänsyn endast gavs till medicinska 
faktorer lämnades många frågor obesvarade. Den uteblivna vårdrelationen förvärrade de 
destruktiva tankar som redan fanns och kunde prägla hela vårdtiden (Jangland et al. 2017).  

Kulturen inom sjukvården upplevdes bestå i att bota i fysisk mening och att inget 
utrymme gavs till själslig vård. Patienterna förväntades anpassa sig och ha förståelse för 
sin situation. Istället för att samtala med patienterna och ge dem det stöd de behövde 
hänvisades de vidare till psykiatrin eller stödorganisationer. Detta upplevdes dock som 
okänsligt och förminskande (Arman et al. 2004). I flera studier presenterades en känsla 
av att bli behandlad som en diagnos, en siffra, och inte som en hel människa. Detta 
skapade känslor av osäkerhet och ett ökat lidande (Arman et al. 2004; Larsson et al. 2011; 
Skär & Söderberg 2012). I en av studierna trodde deltagarna att det berodde på att de var 
äldre och inte sågs som viktiga ur ett samhällsperspektiv. Detta upplevdes som respektlöst 
och kränkande (Skär & Söderberg 2012). 

 
Att inte få en ursäkt 
 
Patienter beskrev att en del i att inte få en ursäkt eller förklaring till situationer som gått 
fel handlade om att personal tystar ned händelserna. Tystnaden i sig förstärkte känslan av 
att ha blivit illa behandlad (Brüggemann & Swahnberg 2012b). Om personalen gav en 
förklaring upplevde patienterna att det var lättare att gå vidare och släppa taget om 
händelsen (Eriksson & Svedlund 2007). Om ingen tog ansvar för de situationer som gick 
fel ledde detta till ett förlorat förtroende och en misstro för personalen. Dessutom uppstod 
en ovilja att komma tillbaka till den klinik där händelsen inträffat (Eriksson & Svedlund 
2007). 

Det upplevdes nonchalant att inte få en ursäkt eller förklaring vid långa väntetider eller 
förseningar (Forsgärde, From Attebring & Elmqvist 2016; Jangland, Gunningberg & 
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Carlsson 2009). Om en ursäkt hade givits uppgav patienterna att det hade varit lättare att 
acceptera de långa väntetiderna (Forsgärde, From Attebring & Elmqvist 2016). 

I de studier där patienter hade gjort anmälningar till Patientnämnden uppgavs att de hade 
förväntat sig en förklaring och en personlig ursäkt som svar. När de i stället fick ett 
offentligt brev från sjukhusets administration var detta svårt att acceptera och patienterna 
fick en känsla av att de själva sågs som skyldiga. De upplevde att en personlig ursäkt hade 
behövts för att kunna gå vidare (Skär & Söderberg 2012; Söderberg, Olsson & Skär 
2012). De kände skam inför att behöva träffa den berörda personalen igen vid en eventuell 
ny inläggning och i de fall detta skedde bad de själva om ursäkt, mot sin vilja, för att 
minska obehaget (Skär & Söderberg 2012).  

 
Kommunikation 
 
Information och delaktighet 

Patienter upplevde att de behövde ha mycket kunskap för att kunna vara delaktiga i sin 
vård. Dels kring sin sjukdom men även kring hur vården fungerar samt vara insatta i det 
medicinska språket (Eriksson & Svedlund 2007). Patienterna beskrev hur de inte hade 
fått någon möjlighet att medverka i sin vård då personalen hade missbrukat den makt de 
har. Det kunde till exempel röra sig om att patienten inte fick tid att svara på om och hur 
han eller hon ville att en viss omvårdnad skulle utföras (Eriksson & Svedlund 2007; 
Jangland et al. 2017) eller att information om tillgängliga behandlingar inte gavs eftersom 
personalen inte tyckte att dessa behandlingar var passande (Säll Hansson et al. 2011). Att 
inte få bestämma om studenter skulle vara med i vården kring patienten upplevdes också 
negativt av patienten (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009). 

Otillräcklig kunskap beskrevs bero på att personalen hade brustit i utgivandet av 
information. Detta kunde ske genom att informationen gavs under olämpliga 
omständigheter såsom i en kaotisk omgivning, att personalen använde fackspråk eller att 
den inte var anpassad till patientens behov (Eriksson & Svedlund 2007; Larsson et al. 
2011; Söderberg, Olsson & Skär 2012). Detta upplevdes respektlöst och ingen möjlighet 
gavs för patienterna att bekräfta att de hade förstått vad som sagts (Jangland et al. 2017). 
Patienterna  uttryckte missnöje med att känslig information gavs i ett rum bland andra 
patienter eller i en korridor, utan avskildhet (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009). 
En del patienter upplevde att de, på grund av språkbarriärer, inte kunde tillgodose sig 
informationen som gavs. I samband med detta var patienterna missnöjda med att ingen 
tolk hade funnits (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Jangland et al. 2017). 
Språkförbistringen kunde också innebära att personalen talade dålig svenska vilket 
orsakade missförstånd  (Larsson et al. 2011). Att få för lite eller felaktig information gav 
ökat lidande och onödig oro. Patienterna tyckte att informationen var otillräcklig kring 
undersökningar, diagnos, behandlingar, biverkningar av läkemedel (Jangland, 
Gunningberg & Carlsson 2009; Söderberg, Olsson & Skär 2012) samt tidpunkt för ronden 
(Jangland et al. 2017). Följden av att inte veta när ronden skulle inträffa var att patienterna 
var oförberedda och inte kunde ställa de frågor som de funderade på (Jangland et al. 
2017). 
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När information gavs snabbt upplevde patienterna att de inte hann ställa sina frågor. I 
denna situation ville inte patienterna visa sin okunskap och berättade därför inte om sina 
funderingar för personalen (Söderberg, Olsson & Skär 2012). Det framkom också att 
patienterna inte tilläts delta i konversationer utan det var istället personalen som pratade. 
Patienterna kände sig därför utelämnade när deras frågor inte fick svar (Eriksson & 
Svedlund 2007). På samma sätt var det på en akutmottagning i en studie av Forsgärde, 
From Attebring & Elmqvist (2016). När patienterna frågade hur länge de skulle behöva 
vänta fick de oklara och missvisande svar. Att sakna denna information gjorde att 
patienternas oro och frågor inte bemöttes. 
 
 
Kroppsspråk 
 
Personalens kroppsspråk visade sig vara en viktig faktor för hur patienterna kände sig 
bemötta (Skär & Söderberg 2012; Timmerman, Uhrenfeldt & Birkelund 2017; Säll 
Hansson et al. 2011). Gester, tonfall och ansiktsuttryck hos personalen visade tydligt om 
de var känslomässigt närvarande. Patienterna upplevde att kroppsspråket kunde vara 
annorlunda hos personal som var stressad. De tyckte att detta var negativt och menade att 
det var viktigt att visa att det fanns tid, även om det inte gjorde det. Ett stressat 
kroppsspråk gav också patienten känslan av att vara i vägen (Timmerman, Uhrenfeldt & 
Birkelund 2017). Patienterna beskrev att de tyckte det var respektlöst att personalen 
suckade när de försökte få deras uppmärksamhet (Skär & Söderberg 2012). De beskrev 
också att personalen visade tydligt att de inte trodde på dem genom att utbyta blickar eller 
att lägga huvudet på sned (Säll Hansson et al. 2011). 
 
 
DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva situationer i vården som för patienter upplevdes leda 
till vårdlidande. Resultatet visade att personalens bemötande, bekräftelse och 
kommunikation hade stor inverkan på patienters upplevelse av vården. Det som ledde till 
lidande för patienterna var bland annat personalens brist på empati, deras oreflekterade 
arbetssätt, otillräckligt med svar på klagomål samt dålig organisation i vården. 
 
 
Betydelsen av en empatisk vårdrelation 
 
Författarna till denna litteraturstudie ville undersöka vad det är vården gör som orsakar 
ett vårdlidande för patienter. Det visade sig i resultatet att det till stor del handlar om den 
relation som finns eller inte finns mellan patient och personal. Detta bekräftas av 
Erikssons (2018, ss. 395–396) teori om lidande, och lindrande av lidande. Hon skriver att 
patienter behöver en vårdare som tillåter en relation för att lidandet ska lindras. Relationen 
behöver präglas av värdighet där maktmissbruk inte förekommer. Finns inte detta erfar 
patienten ett vårdlidande. Eriksson menar att det oftast är de små handlingarna i vården 
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som betyder mest för patienter. Att se patienten, uppmuntra, förmedla hopp, respektera 
och tillåta patienten att vara patient. 

Rehnsfeldt och Arman (2005) pekar på att ett obekräftat lidande ökar lidandet. Vid 
sjukdom ställs allt på sin spets och existentiella tankar och funderingar kommer till ytan. 
Patienter i dessa situationer uttrycker behov av relationer till andra människor. De 
behöver relationer präglade av medkänsla och empati. Som är beskrivet i bakgrunden har 
sjuksköterskan ett etiskt ansvar att göra gott mot människan hon har framför sig. 
Rehnsfeldt och Arman (2005) menar att lidandet endast kan lindras i en relation där 
sjuksköterskan tar detta ansvar. För att en givande vårdrelation ska utvecklas behöver 
sjuksköterskan vara närvarande och personligt engagerad i mötet med patienten istället 
för att enbart utgå från en distanserad yrkesroll. Även Reynolds och Scott (2000) 
framhåller att det är av stor vikt att sjuksköterskan visar empati och är inkännande med 
patienten för att vården ska vara av god kvalitet. Om relationerna i vården inte präglas av 
ett intresse för den enskilda individen och de specifika behoven, går den fulla förståelsen 
för patientens hälsoproblem förlorad. En god empatisk förmåga ger istället tillgång till 
patientens egen uppfattning av sin situation och kan skapa det nödvändiga samarbete 
mellan patient och vårdare som behövs för att upprätta en heltäckande vårdplan och uppnå 
satta mål. När empati formar vårdrelationen skriver Lelorain, Brédart, Dolbeault och 
Sultan (2012) att patienterna uppger att de är nöjdare med vården, har lättare att anpassa 
sig, får mindre ångest och är i behov av mindre information. Även nedstämdhet och ilska 
minskar vid ett empatiskt bemötande (Reynolds & Scott 2000). Studier tyder på att en 
sådan vårdrelation även ger sjuksköterskan en större tillfredsställelse. Hon får erfara 
känslor av tacksamhet, personlig utveckling och att det är en förmån att göra det hon gör 
när hon får ge vård av hög kvalitet (Wiechula, Conroy, Kitson, Marshall, Whitaker & 
Rasmussen 2016). Att medvetet inte göra sig uppmärksam på patientens signaler visar sig 
också kunna ge sjuksköterskan dåligt samvete och stress över att eventuellt ha missat 
viktiga uttryck för ohälsa (Michaelsen 2011). Författarna tänker att ett empatiskt 
bemötande leder till att sjuksköterskans eget arbete underlättas avsevärt. Den tid hon 
avsätter för att etablera en god kontakt ges tillbaka till henne i form av nöjdare patienter 
och ett mer hållbart samarbete. Ur ett vidare hållbarhetsperspektiv finns stora vinster att 
göra då detta engagemang i patienterna, som tidigare framhållits, resulterar i ett snabbare 
tillfrisknande, kortare vårdtider och nöjdare patienter. Patienter som upplever förtroende 
för sin vård är mer följsamma i sin behandling vilket minskar återinsjuknande och 
ytterligare belastning på vården.   

 

Anledningar till sjuksköterskans agerande 

McCabe (2004) lyfter kulturen inom vårdorganisationen som en av orsakerna till 
sjuksköterskans bristfälliga kommunikation med och avstånd till patienterna. Då 
beskrivet som att sjuksköterskan traditionellt inte har uppmuntrats eller fått stöd av 
verksamheten att bygga relationer till patienten, för att skydda henne från den 
känslomässiga stress som det skulle kunna innebära. Michaelsen (2011) beskriver det 
känslomässiga undvikandet som något som kan uppstå som en strategi för sjuksköterskan 
för att hantera patienter som hon upplever fordrande. En fordrande patient uttrycks vara 
en patient som är svår att kontrollera, är allt för frågvis eller som upprepat stör 
sjuksköterskan i hennes arbete. Att ta avstånd från patienten medför enligt 
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artikelförfattaren att patienten ses genom ett filter där de medicinska arbetsuppgifterna 
premieras och patientens egna uttryck för att beskriva sin situation går förlorade. 

I en studie av Smith och Godfrey (2002) beskrev sjuksköterskor hur de anser att en bra 
sjuksköterska ska vara. De lyfte upp personliga egenskaper såsom empati, medkänsla och 
respekt. De ansåg att sjuksköterskan skulle ta reda på patientens behov och prioritera 
honom eller henne i alla lägen samt stötta dennes beslut. Trots detta visar studier att 
sjuksköterskan generellt visar lite empati med sina patienter (Reynolds & Scott 2000). 
Intressant är då att sjuksköterskor känner till och kan beskriva vad som utgör en bra 
sjuksköterska, men inte agerar därefter. Tydligt är att hon av olika anledningar väljer eller 
tvingas att agera emot sina egna övertygelser. Rehnsfeldt och Arman (2005) lyfter 
otillräcklig mognad, att sjuksköterskan själv är lidande eller kulturer inom vården som 
möjliga anledningar. Sjuksköterskans grad av välbefinnande har också visat sig ha en 
inverkan på hennes empatiska förmåga. Ett lågt välbefinnande är sammankopplat med en 
betydligt lägre grad av empati (Bourgault 2015). Att sjuksköterskan inte förmår att möta 
patienten i hans eller hennes lidande tänker författarna även delvis kommer an på att 
modet saknas hos sjuksköterskan. Modet att möta sina egna eventuella rädslor och styrkan 
att bära någon annans smärta. Det kan också saknas en tilltro till den egna förmågan att 
ge stöd och att nå patienten på rätt sätt. 

Till sist ska tilläggas att det inte bara är vårdens agerande som spelar roll för om patienten 
upplever ett vårdlidande. Det finns även en rad omständigheter som spelar in på hur nöjd 
patienten är med den vård hon har fått som utgår från henne själv. Graden av sjukdom, 
hennes förväntningar på vården samt graden av tacksamhet hon känner har betydelse 
(Jangland, Gunningberg & Carlsson 2008). Personlighet och ålder hos patienten är också 
faktorer som påverkar hur vården tas emot och bidrar till en sårbarhet och maktlöshet 
redan innan mötet med vården (Brüggeman & Swahnberg 2012b). 
 
 
Metoddiskussion 

Författarna till detta arbete valde att göra en litteraturstudie. Denna metod var lämplig för 
den tidsram som gavs och intresse fanns för att göra en översikt av situationer som leder 
till vårdlidande där patienter från flera olika vårdkontexter och med olika hälsotillstånd 
representeras. 

I sökprocessen användes databaserna Cinahl och Medline eftersom de passar 
ämnesområdet. Det är en styrka att olika databaser användes och detta har bidragit till att 
fler artiklar har kunnat inkluderats i studien. Medline innehåller dock även viss medicinsk 
forskning vilket kan ses som en brist då valet av artiklar behövde göras mer noggrant för 
att välja artiklar som höll sig inom det vårdvetenskapliga fältet. 

Totalt användes 15 sökord, i olika kombinationer. När färre sökord användes blev 
träffarna fler. Därför valdes fler sökord för att avgränsa sökningarna och precisera dem 
så mycket som möjligt. Inledningsvis söktes artiklar som var högst tio år gamla. Årtalen 
utökades sedan då det enligt författarnas bedömning fanns relevant forskning för studiens 
syfte även längre tillbaka i tiden. Större delen av artiklarna som inkluderades var ändå 
från 2008 och framåt vilket är en styrka för resultatets validitet. I bakgrund och diskussion 
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har äldre artiklar och böcker tagits med då de ansetts svara mycket väl mot området som 
skulle studeras samt för att visa på tidigare forskning. Dessa källor stämmer också överens 
med den vårdvetenskapliga teori som ligger till grund för arbetet. Författarna valde efter 
en tids sökande att endast söka på dissatisfaction och liknande termer då patienter enligt 
Mulcahy och Tritter (1998) uttrycker sitt missnöje tydligare och mer specifikt medan 
nöjdhet är mer svävande. Williams (1994); Williams, Coyle och Healy (1998) samt Coyle 
och Williams (1999) menar att forskning som studerar patienters missnöje har högre 
validitet då dessa patienter har granskat vården de fått mer aktivt. Några av de artiklar 
som är med i resultatet behandlade inte endast patientens perspektiv. Delar av artiklarna 
togs därför inte med i resultatet eftersom syftet var att beskriva patienternas upplevelser. 

De artiklar som inkluderades i studien var endast från länder i Norden. Detta är en svaghet 
i resultatet då det behandlar sjukvården i en begränsad del av världen. Det var inget 
medvetet val av författarna. Artiklar som svarade an på syftet togs med. Däremot kan 
författarnas förförståelse ha spelat in, då de har viss vårdvetenskaplig skolning som 
omedvetet kan ha visat sig i inkluderingen. Detta lyfts fram av Friberg (2012, ss. 134-
135) som menar att genomförandet av en litteraturstudie riskerar att begränsas av att 
artiklar väljs ut efter författarnas egna åsikter. 

Några artiklar hade samma författare vilket är en svaghet för bredden på resultatet. Två 
av artiklarna hade samma huvudförfattare och två av artiklarna innehöll samma författare 
men hade olika huvudförfattare. En styrka i denna studien är att alla artiklar som 
inkluderats i resultatet är grundligt granskade med hjälp av en granskningsmall (Friberg 
2012, ss. 138-139). Denna var till stor hjälp för att avgöra artiklarnas kvalitet. Endast 
kvalitativa artiklar valdes ut eftersom studier utförda med kvalitativ metod bäst beskriver 
upplevelser. För att bredda resultatet hade kvantitativa artiklar kunnat inkluderats då 
dessa oftast innehåller fler informanter. 

 
 
SLUTSATSER 
 
Bemötandet i vården har en avgörande roll för patientens känsla av värdighet, 
sammanhang, delaktighet och tillfrisknande. Studien visar att situationer där vårdpersonal 
brister i kommunikation och bekräftelse leder till vårdlidande för patienter. Olika faktorer 
spelar in i skapandet av detta lidande. Patientens egna förväntningar, hur sjuka de är, 
kulturer inom sjukvården, personalens resurser och egna lidande är några exempel. 
Studiens resultat visar att om sjuksköterskan har ett närvarande sätt och ett gott 
bemötande kan goda relationer till patienten etableras och patienterna blir mer 
involverade i sin vård. Detta leder till känslor av trygghet, värdighet och bevarad 
integritet. Den utförda studiens resultat torde kunna läsas som en översikt över de delar i 
sjuksköterskans arbete som inte främjar hälsa och som orsakar lidande. Medvetenhet om 
hur sjuksköterskan orsakar lidande anser författarna borde ha en större plats i 
diskussionen kring god vård och vara en prioriterad fråga. Att det finns ett betydande 
mörkertal över missnöjda patienter gör att vården verkar fungera bättre än den gör. Därför 
är patienterna en betydelsefull källa till kunskap för att utveckla vården. 
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Författarna till denna studie ser ett behov av vidare forskning kring vad det är som gör att 
sjuksköterskan brister i givandet av god vård, trots att hon vet vad patienten behöver. 
Ansvarsgrupper på arbetsplatsen som fokuserar bemötande ses som en lämplig väg för 
att belysa och förbättra sjuksköterskans insatser.  
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deras möten med 
vårdpersonal 

Deskriptiv intervjustudie 
med en fenomenologisk 
ansats baserat på ett 
vårdvetenskapligt 
perspektiv 
Åtta deltagare. Sex 
kvinnor mellan 86–66 år 
och två män mellan 35–42 
år. Inkusionskriterie: vilja 
att prata om sina 
upplevelser 
De hade haft kronisk 
smärta mellan 3–45 år.  

Patienterna beskrev en känsla av 
att inte bli förstådd och en rädsla 
att bli övergiven. De hade 
förväntningar på personalen och 
behandlingen. Ett positivt 
bemötande upplevdes bland annat 
när personalen var empatisk,  
använde vardagligt språk och 
frågade hur de mådde. Patienterna 
hade förståelse för personalens 
arbetssituation. Delaktighet 
betydde för patienterna att de 
själva fick vara aktiva och att 
hänsyn togs till deras åsikter. 
Negativt bemötande fick 
patienterna att känna 
förödmjukelse och de kände sig 
misstrodda. 

Författare 
Söderberg, S., 
Olsson, M., & Skär, 
L.  
Årtal: 2012 
Titel: A hidden kind 
of suffering: Female 
patient’s complaints 
to Patient’s Advisory 
Committee 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 

Att beskriva 
kvinnliga 
patienters 
upplevelse av 
missnöje med 
sjukvården 

Kvalitativ intervjustudie 
med narrativ ansats. Data 
analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys 
14 kvinnor i åldrarna 18–
76 valdes ut med 
ändamålsenligt urval. 
Kvinnorna skulle själva ha 
kontaktat patientnämnden 
efter att ha upplevt 
missnöje med sin vård 

Kvinnorna kände att de blev 
misstrodda, undanhölls 
information och förklaringar.  
Fyra kategorier identifierades: 
Att behandlas likgiltigt och bli 
ignorerad 
Att undanhållas förklaringar 
Förlorad känsla av säkerhet då 
det inte finns någon man litar på 
Att inte få en personlig ursäkt 
 

Författare: 
Timmermann, C., 
Uhrenfeldt, L., & 
Birkelund, R.  
Årtal: 2017 
Titel: Ethics in the 
communicative 
encounter: Seriously 
ill patients' 
experiences of health 
professionals' 
nonverbal 
communication.  

Att undersöka hur 
allvarligt sjuka 
patienter som är 
inlagda på 
sjukhus upplever 
och tillskriver 
mening till 
sjukvårdpersonals 
kommunikation 
med särskild 
uppmärksamhet 
på ickeverbalt 
kroppsspråk och 
tonfall 

Kvalitativ intervjustudie 
med kompletterande 
observationer. Studien 
hade en fenomenologisk-
hermeneutisk ansats 
Tolv deltagare. Sex 
kvinnor och sex män 
mellan 44–86 år. 
Inklusionskriterier: 
Personer över 18 år, tala 
och förstå danska samt 
personer inlagda för 
livshotande tillstånd. 
Exklusionskriterier: 
patienter som var 

Vårdpersonalens kroppsspråk och 
tonfall påverkade patienternas 
tankar och känslor. Uppmärksam 
närvaro från personalen var 
avgörande för en positiv känsla 
hos patienten. När vårdaren hade 
ett positivt tonfall gav det energi 
och lyfte humöret. Personalen 
kunde ibland vara fysiskt 
närvarande utan att vara mentalt 
närvarande. Personalens brist på 
tid gav en känsla av att vara 
ignorerad. 
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förvirrade, ångestfyllda 
eller omedvetna om sin 
sjukdom 
 

 
 
 


