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Sammanfattning    
Detta är ett examensarbete med narrativ ansats vilken bygger på en självbiografi där en 
sjuksköterska beskriver sin upplevelse av att vara patient och en bok där fem 
sjuksköterskor blivit intervjuade om sina upplevelser av att vara patienter. Syftet med 
examensarbetet var att ta reda på hur sjuksköterskan upplever det att vara patient. För 
att kunna förstå sjuksköterskans syn och upplevelser beskrivs i avsnittet bakgrund 
begreppen förförståelse, caritas och caring samt en redogörelse för vad sjuksköterskans 
profession innebär. Analysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier vilka presenteras i resultatet. De är följande: Upplevelsen av 
bemötandet, Det vårdande mötet, Erfarenheter av kommunikation och Att känna sig 
särbehandlad. Vidare Omvårdnadshandlingars betydelse, Vikten av de små tingen, 
Närvarande omvårdnad, När omvårdnaden brister i ansvar och engagemang och Hur 
tiden påverkar patientupplevelsen och slutligen Förförståelsens påverkan, Att ha 
kunskap inom vårdvetenskap och medicin, Upplevelsen av dubbla roller. Patienterna 
upplevde att det var viktigt hur information gavs och att kommunikationen fungerade 
väl. Människor är olika och därför är det viktigt att individanpassa både vård och 
information. ”De små tingen” i vardagen har stor betydelse och det är viktigt att 
vårdpersonal svarar an på patientens behov. Diskussionen fördjupar områden som 
personcentrerad vård samt hur brister i omvårdnaden kan leda till destruktiv vårdkultur. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sjuksköterska som patient, upplevelse, bemötande, omvårdnad, 
förförståelse, särbehandling, kommunikation. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Travelbees vårdteori _______________________________________________________ 2 

Examensarbetets bärande begrepp ___________________________________________ 2 
Caritas och caring _______________________________________________________________ 2 
Förförståelse____________________________________________________________________ 3 
Sjuksköterskeyrket - en profession __________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 
Narrativ metod __________________________________________________________________ 5 
Datainsamling och urval __________________________________________________________ 5 
Dataanalys _____________________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 7 

Upplevelsen av bemötandet __________________________________________________ 7 
Det vårdande mötet ______________________________________________________________ 8 
Erfarenheter av kommunikation_____________________________________________________ 9 
Att känna sig särbehandlad _______________________________________________________ 10 

Omvårdnadshandlingars betydelse __________________________________________ 11 
Vikten av de små tingen __________________________________________________________ 11 
Närvarande omvårdnad __________________________________________________________ 12 
När omvårdnaden brister i ansvar och engagemang ____________________________________ 13 
Hur tiden påverkar patientupplevelsen_______________________________________________ 15 

Förförståelsens påverkan __________________________________________________ 15 
Att ha kunskap inom vårdvetenskap och medicin ______________________________________ 16 
Upplevelsen av dubbla roller ______________________________________________________ 17 

DISKUSSION _______________________________________________________ 18 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 18 
Narrativ analys _________________________________________________________________ 19 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 20 
Destruktiv vårdkultur ____________________________________________________________ 21 
Personcentrerad vård ____________________________________________________________ 22 
Kliniska implikationer ___________________________________________________________ 23 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 23 

REFERENSER ______________________________________________________ 25 

Bilaga 1 ____________________________________________________________ 28 

 



 1 

INLEDNING 
 

 
Till eftertanke 

 
Om jag lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 
Den som inte kan det 

lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 

men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen, vill bli beundrad av den 

andre i stället för att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon. 

(Kierkegaard 1859 se Böttiger & Nordenström 1999, ss. 286-287) 

Under utbildningen till sjuksköterska har vi vårdat patienter som själva varit 
sjuksköterskor. När en sjuksköterska blir patient upplever hon förmodligen sitt eget 
yrke ifrån en helt annan position. Intresset för hur sjuksköterskan upplever vården som 
patient väcktes när vi fick dela dessa patienters oro och frågor. 
 
 
BAKGRUND 
Enligt statistik från Socialstyrelsen (2014, s. 25) utgjorde antalet legitimerade 
sjuksköterskor, år 2013, 180 936. Utöver detta tillkommer alla pensionerade 
sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter. Sett ur detta perspektiv utgör personer med 
sjuksköterskeutbildning en stor grupp i samhället. I vårdyrket är därför sannolikheten att 
träffa på en patient med sjuksköterskeprofession stor. År 2013 noterades 135 
sjukskrivningsfall per tusen anställda inom sjuksköterskekåren enligt 
Försäkringskassans statistiska analys (Lindwall 2014, s. 1). Alla dessa personer kommer 
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i kontakt med vården på något sätt. Sjuksköterskan får som patient ta del av den vård 
hon själv varit en del av. 
 
Hur sjuksköterskan upplever livet som patient, är ett forskningsfält som är relativt 
outforskat. Eftersökningar i databaserna PubMed och Cinahl gav artiklar vilka klassas 
som grå litteratur, det vill säga icke vetenskaplig litteratur, ofta egna berättelser om 
erfarenheter. Avsaknaden av vetenskapliga artiklar väckte nyfikenhet och en önskan att 
fördjupa i ämnet. En av de få vårdvetenskapliga artiklar som hittades var Duke & 
Connors (2008, s. 39) artikel som visar att patientens sjukdomsförlopp påverkades av att 
patienten hade en sjuksköterskeprofession. För de flesta patienter i en positiv riktning 
som ofta medförde extra omvårdnad. För andra påverkade det sjukdomsförloppet 
negativt, associerat med vårdkulturen på akutvårdavdelningar, som visade på sämre 
vård.  
 

Travelbees vårdteori 
Marriner Tomey och Raile Alligood (2002, ss. 419-423) beskriver att 
omvårdnadsteoretikern Travelbee framhåller vikten av mellanmänskliga relationer. 
Varje människa, både patienter och vårdpersonal, ska ses som enskilda, oersättliga och 
unika personer. När egna resurser inte räcker till knyts hoppet till att få hjälp av andra. 
Hoppet och känslan av kontroll är starkt knutet till att kunna göra ett val. Valmöjligheter 
utgör den största faktorn för att patienten ska uppleva kontroll över sitt liv. Detta gäller 
även i extrema situationer. Trevelbee lyfter fram begrepp som tillit, att våga lita på, 
graden av uthållighet, att våga försöka igen och igen och betydelsen av mod. Det är 
också viktigt att våga erkänna förluster och svårigheter och samtidigt kunna behålla 
hoppet. Sjukdom och skada utgör ett hot mot självet, därför är patientens upplevelse av 
situationen ofta viktigare än eventuella diagnoser. Trevelbee skriver om att 
sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutiskt, det vill säga att använda sin 
personlighet medvetet och ändamålsenligt i interaktionen med patienten. Syftet med 
detta är att främja en terapeutisk förändring hos patienten genom att antingen reducera 
eller lindra lidande (Marriner Tomey & Raile Alligood, 2002, ss. 419-423). 
 
Travelbees omvårdnadsteori har valts att lyftas fram då den handlar om sådant som 
påverkar upplevelsen patienten får av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och sätt 
att interagera. Travelbee pressenterar även konkreta och handfasta verktyg för att kunna 
skapa en så läkande och uppbyggande vårdrelation och omvårdnad som möjligt för 
patienten. 
 

Examensarbetets bärande begrepp 
De valda begreppen som beskrivs nedan förklarar sjuksköterskans etiska hållning och 
professionella ansvar.  
 

Caritas och caring 
Caritas är latin och översätts ofta till ”kärlek”, som tillsammans med tro och hopp är en 
av de teologiska dygderna (Beskow 2014). Det är ett begrepp som kan härledas till både 
Talmud och Bibeln. I Första Korinthierbrevet, kapitel 13, vers 13 står det ”Men nu 
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består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken”. Katie Eriksson, 
omvårdnadsteoretiker och professor i vårdvetenskap, ”lånade” caritasbegreppet från 
religionsvetenskap, spiritualism och filosofi och införde det i vårdvetenskapen (Levy-
Malmberg, Eriksson & Lindholm 2008, s. 663). Hon formade om det till ett motiv som 
syftar till medmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet. Caritastanken är 
grundbegreppet och motivet i vårdandet. I Levy-Malmberg, Eriksson och Lindholms 
(2008, ss. 664-665) artikel utvecklas caritasbegreppet ytterligare på så sätt att 
omvårdnaden beskrivs som en etisk handling.     
 
Det engelska begreppet caring anses ha en särställning inom sjuksköterskeprofessionen. 
Det utgör ett ontologiskt antagande. Caring används ofta som definition på själva 
sjuksköterskeyrket, men har en djupare essentiell innebörd. Det som skiljer den 
professionella vården, caring, från den naturliga vård alla medmänniskor kan ge 
varandra, är att den består av flera olika komponenter. En sjuksköterska behöver visa 
medlidande, ansvar, omsorg samt ett mellanmänskligt deltagande och ett terapeutiskt 
ingripande. Hon har en inre motivation som får henne att agera samt tekniska 
färdigheter att kunna agera. Dessa delar utgör ett förenande koncept för caring som 
genomsyrar alla sjuksköterskans handlingar (Sargent 2011, ss. 135-140). 
 

Förförståelse 
Begreppet förförståelse härstammar från den hermeneutiska filosofin och Gadamer 
utvecklade begreppet vidare utifrån Heidegger (Gadamer 1999, s. 271-299). Uttrycket 
förförståelse innebär att människor tolkar omgivning och händelser genom sin kunskap 
och erfarenhet, - kunskap som alltid är närvarande. Människor kan alltså inte vara helt 
objektiva i förhållande till sin omvärld. Verklighetsuppfattning påverkas av 
förförståelse, vilket också påverkar hur vi tänker, känner och handlar (Wiklund 2003, s. 
52). Förförståelsen kan vara oreflekterad, vilket betyder att förförståelsen då är 
omedveten. Att reflektera över förförståelsen skapar möjligheten att ta in ny kunskap 
och skapa ny förståelse (Ekebergh 2009, s. 37). 
 
Att vara patient och samtidigt ha en sjuksköterskeprofession innebär att patienten har en 
förförståelse för vården utifrån sin profession. Detta påverkar patientens bedömning av 
den vård som erhålls. Detsamma gäller sjuksköterskestudenter. Förförståelsen måste 
medvetandegöras innan och under examensarbetets analysfas, för att analysresultatet 
ska påverkas i minsta möjliga mån av förförståelsen.       
 

Sjuksköterskeyrket - en profession 
En profession innebär att inneha en specifik kunskap, särskilda värderingar samt att 
tillhöra en specifik kultur. Professionen ska vila på vetenskaplig grund och innebär ett 
samhällsansvar samt innefattar en legitimation. Professionen ska också ha och följa en 
etisk kod, ha ett autonomt yrkesansvar samt ha en egen kultur och en nationell 
organisation. Personer som innehar en profession har även ett ansvar i att förvalta sin 
kunskap som en grund för yrket (Falk 2014).  
 
International Council of Nurses (ICN 2007, ss. 3-10) har tagit fram en etisk kod för 
sjuksköterskor. De fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan har är: att 
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främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. I Svensk 
Sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (SSF 2011, s. 6) beskrivs ett 
utvidgat patientbegrepp som innebär att sjuksköterskan även tar hänsyn till patientens 
familj, andra närstående, omgivning och miljö. Med ett holistiskt synsätt ses människan 
som en helhet av kropp, själ och ande. I relation till hälsa betyder det att varje person 
själv avgör vad hälsa innebär för honom eller henne. Det asymmetriska förhållandet 
mellan patienten och sjuksköterskan uppstår genom att patienten är i behov av den 
omvårdnadskunskap som sjuksköterskan har. Det är viktigt att sjuksköterskan är 
medveten om och reflekterar över asymmetrin i kontrast till de mänskliga rättigheterna 
och människors lika värde. Patientens hälsa är beroende av sjuksköterskans kompetens 
inom praktiska färdigheter, teoretiskt kunnande och ett bemötande som främjar 
patientens utveckling. För att kunna lindra patientens lidande måste sjuksköterskan 
bekräfta lidandet. Sjukvården kan inte hindra allt lidande men det är viktigt att 
sjuksköterskan lindrar allt lidande som kan lindras. Liksom välbefinnandet är lidandet 
en del av en människas liv. Känslan är unik för varje individ och är kopplad till den 
individuella upplevelsen av sin situation.        
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskestudenter skolas under utbildningen in i vårdvetenskapens grundläggande 
begrepp, förväntningar och ideal. De presenteras en bild av vården, omvårdnaden och 
omtanken som bör uppnås. Om sjuksköterskan själv blir patient kan hon därför bedöma 
vården och mottagandet av vård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Hur upplevs vården 
och hur bedömer sjuksköterskor då mottagandet de får då de är i behov av hälso- och 
sjukvård? Med hjälp av sjuksköterskans egna medicinska kunskaper besvaras många 
frågor, men kanske kan denna kunskap även leda till fler frågor, så som till exempel: 
tänk om och utifall att. Hur upplever en sjuksköterska situationen som patient? Kan 
hennes kunskaper inom omvårdnad och medicin leda till särbehandling? Är kunskapen 
en tillgång? Kunskapen om sjuksköterskors erfarenheter som patient skulle kunna ge 
djupare förståelse för vilka prioriteringar som är viktiga för patienter. Med hjälp av 
sjuksköterskans professionella kunskaper finns möjligheten att se och upptäcka 
tillgångar och brister i omvårdnaden som kanske inte uppmärksammas av en patient 
som saknar sjuksköterskans specifika kunskap. Med hjälp av sjuksköterskors 
upplevelser av att själva vara patienter skulle vårdandet kunna utvecklas och förbättras. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vara patient. 
 
 
METOD 
Inledningsvis var tanken med detta examensarbete att göra en litteraturstudie över 
sjuksköterskans upplevelse av att vara patient. Axelsson (2012, ss. 203-220) ger en 
utförligare beskrivning av litteraturstudiens tillvägagångssätt då vetenskapliga artiklar 
sammanställs. Med den metodbeskrivningen som grund genomsöktes databaserna 
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Cinahl och PubMed och även sökningar i fria databaser som Google och Google 
Scholar gjordes. De få artiklar som fanns vittnade om att ämnet är relativt outforskat. 
Däremot återfanns böcker där sjuksköterskor som varit patienter berättade om sina 
erfarenheter. I den valda litteraturen beskriver sjuksköterskorna sina unika upplevelser. 
En analysmetod med narrativ ansats valdes istället och för att tydliggöra analysresultatet 
har citat direkt från textmaterialet tagits med.  
 

Narrativ metod 
Den narrativa metoden härstammar från Aristoteles tillvägagångssätt att analysera 
grekiska tragedier. Idag har metoden utvecklats med förgreningar åt olika håll vilket 
innebär att moderna forskare använder varierande narrativa metoder. Narrativ metod 
kan även användas för att analysera data som: talade berättelser, nedskrivet men också 
visuellt material. Data kan alltså inkludera olika sorters texter som till exempel 
memoarer, biografier, dagböcker, patientjournaler, visor, fotografier, konstverk med 
mera. En bra narrativ analys får läsaren att se under ytan på texten och på så sätt breddas 
innehållet och budskapet ytterligare (Kohler Riessman 2008, s. 4-11).   
 
Syftet med narrativ forskning är enligt Dahlborg-Lyckhage (2012, ss. 161-173) att 
förstå mänsklig kommunikation och språk utifrån skilda sammanhang. Kulturella 
mönster påverkar hur människor formar sina livsberättelser som därför kan ses som 
både typiska och unika. Berättelser har alltid haft en central roll i vårdandet. De kan 
utgöra en väg till ökad kunskap då de ofta är detaljrika, mångfacetterade och komplexa. 
Motiv till att använda sig av narrativ metod inom vårdvetenskap är att skapa och öka 
kunskap om upplevelser och konsekvenser för människor inom vård och vårdande. 
 

Datainsamling och urval 
Materialet som analyserats är två böcker. En biografi (Einerfors 1997) och en bok som 
pressenterar fem intervjuer (Lilja Andersson 2012). Data som analyserats består av 
texter där sex sjuksköterskor berättar om sina upplevelser av att vara patient. I biografin 
beskrivs upplevelsen av personen själv. I det andra bokverket har författaren intervjuat 
fyra av patienterna och sedan presenterat berättelserna. Den femte patienten 
efterlämnade nedskriven text och bandinspelningar till författaren att sammanställa. Vi 
har betraktat data som en modifierad form av primärdata då materialet har gått genom 
och återgetts av en författare. På samma sätt förhåller det sig med den biografi som är 
skriven av patienten själv, med den styrkan att patienten själv, helt utan styrning, 
beskrivit det som känts viktigast.  
 
Inklusionskriterierna var att data skulle bestå av bokverk där innehållet skulle vara 
beskrivningar av sjuksköterskor som berättade om sina upplevelser av att vara patient. 
Patienterna skulle ha upplevt händelserna själva och varit vid medvetande och placerade 
i tid och rum under vårdtiden de återgav. Utifrån inklusionskriterierna valdes två böcker 
ut och två böcker, som inte motsvarade inklusionskriterierna, valdes bort. Upplevelser 
från möten med olika vårdprofessioner, som patienterna kommit i kontakt med, har 
valts att lyftas fram. 
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I tabell 1 presenteras deltagarna kortfattat med samma fiktiva namn som de har i boken 
och det autentiska namnet från självbiografin samt information om diagnos och 
vårdform.  
 
Tabell 1. Presentation av patienterna i berättelserna 
 

Patient Lilian Linda Anna Elisabeth Anna-Karin Ann-Charlott 

Diagnos Cancer i 
pancreas 

Bröstcancer 
med 

metastaser 

Misstänkt 
malignitet i 

buk 
Trafikolycka Bröstcancer 

Odefinierbar 
immunologisk 

sjukdom 

Vårdformer 

Inneliggande 
på sjukhus, 

palliativ 
vård 

Inneliggande 
på sjukhus 

och poliklin. 
vård, 

palliativ 
vård 

Inneliggande 
på sjukhus 

och poliklin. 
vård 

Inneliggande 
på sjukhus 
och rehab-

boende 

Inneliggande 
på sjukhus 

och poliklin. 
vård 

Inneliggande 
på flertal 

sjukhus och 
poliklin. vård  

 

Dataanalys 
En narrativ ansatts valdes för att analysera textmaterialet. Dahlborg-Lyckhage (2012, s. 
167) framhåller att narrativ analys sker genom att texten först behandlas som en helhet 
därefter sönderdelas för att på nytt sättas samman till en ny helhet. I analysen av 
relationerna mellan kategorigrupperna kan textens essens och det latenta budskapet 
framträda. Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2012, ss. 221-235) hävdar att det inte 
finns någon enskild analysmetod inom området narrativteori. Dock handlar analysen om 
att kategorisera och tolka utifrån narrativa utgångspunkter. Analysmetodens 
tillvägagångssätt beskrivs utförligare av Kohler Riessman (2008, ss. 63-67). Enligt 
henne analyseras texten och tematiska kategorier väljs ut efter att texten har lästs och 
därefter delas texten in i kategorigrupper. 
 
Inspirerade av ovanstående beskrivningar av analysmetodik påbörjades analysfasen. 
Allt material lästes enskilt och anteckningar skrevs kontinuerligt var för sig. Därefter 
jämfördes anteckningarna över de tankar som skrivits ner. Ett öppet förhållningssätt till 
berättelserna eftersträvades genom att reflektera över hur förförståelse skulle kunna 
påverka analysen och en jämförelse gjordes mellan respektive noteringar. De stora 
dragen i berättelserna identifierades och sammanfattades. Detta gjordes genom att 
reflektera över vad patienterna upplevde som viktigt samt att försöka se om händelserna 
hade samband med varandra eller vad som skiljde situationerna åt. Utifrån detta togs 
sedan underkategorier fram som till sist mynnade ut i tre huvudkategorier vilka bildade 
resultatet, det vill säga en ny helhet. Kategorierna sammanfattades till tre 
huvudkategorier och nio underkategorier (tabell 2). Rolfe (2006, s. 309) menar att det är 
svårt att ha fasta bedömningsregler för att granska validiteten i kvalitativa studier. I 
detta examensarbete jämfördes det färdigställda resultatet med de ursprungliga 
anteckningarna och alla personer i böckerna citerades, för att säkerställa och förtydliga 
resultatet och därigenom stärka validiteten.  
 
 



 7 

Tabell 2. Presentation av resultatets huvud- och underkategorier 
 

Huvudkategori Underkategori 

Upplevelsen av bemötande 
Det vårdande mötet 

Erfarenheter av kommunikation 
Att känna sig särbehandlad 

Omvårdnadshandlingars 
betydelse 

Vikten av de små tingen 
Närvarande omvårdnad 

När omvårdnaden brister i ansvar och engagemang 
Hur tiden påverkar patientupplevelsen 

Förförståelsens påverkan 
Att ha kunskap inom vårdvetenskap och medicin 

Upplevelsen av dubbla roller 

 
 
I resultatet och följande text benämns de personer vars berättelser har analyserats som 
patienter, berättare eller kvinnor. I stället för att använda benämningen hen eller skriva 
hon/han valdes att referera till människan och patienten som hon med hänvisning till 
vanligt förekommanade svenskt språkbruk. 
 
   
RESULTAT 
Resultatet presenteras i form av tre kategorier där varje kategori innehåller två till fyra 
underkategorier. Varje kategori inleds med en kortfattad beskrivning av dess innehåll. 
Författarnas tolkning av data förstärks med citat hämtat från de granskade biografierna.      
 

Upplevelsen av bemötandet 
Många av upplevelserna som beskrivs i data berör bemötandet i vården. Vårdpersonal 
möter och vårdar människan i en situation där hon är som mest utsatt och sårbar i livet. 
Varje tillfälle där möten uppstår i vården, mellan vårdpersonal och patient, är 
bemötandet av patienten centralt. Varje möte är unikt. Ann-Charlott beskriver detta på 
följande sätt: 
 

Jag har under min långa utredningstid träffat många… Ingen 
har dock lämnat mig oberörd.  

 
(Einerfors 1997, s. 7) 
 

Bemötandet i vården är det som tydligast berört och lyfts fram av berättarna i de 
analyserade böckerna. En del av bemötandet är samtalet. I underkategorin ”Erfarenheter 
av kommunikation” inkluderas samtalet mellan vårdpersonal och patient men också 
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förmedling av information. Innehållet i nedanstående kategori kan bidra till reflektion 
kring olika aspekter på bemötandet av patienten i vården. Kategorin beskriver också 
särbehandling av patienterna.  
 

Det vårdande mötet 
För att ett möte ska upplevas vårdande är det viktigt, menar berättarna i de analyserade 
böckerna, att sjukvårdspersonal bekräftar patienten och patientens upplevelser. Att bli 
bekräftad i sin situation alstrar kraft och energi hos patienten. Vårdpersonal bekräftar 
genom att aktivt lyssna, ställa öppna frågor och sedan invänta svar i tystnad. ”Att tala 
med ögonen” och aktivt ha ögonkontakt med patienten är betydelsefullt då en blick kan 
säga mer än tusen ord. Ett bekräftande bemötande skapade en känsla av trygghet för 
kvinnorna i de olika berättelserna och gestaltade även en närvarande vårdare. Det var 
viktigt att vårdpersonalen kände av och upprätthöll balansen mellan att vara personlig 
och privat. Ovan nämnda kommer väl till uttryck i Ann-Charlotts berättelse om ett möte 
med en läkare vilket citeras nedan: 
 

Läkaren: 
Berätta nu hur dåligt du mår och fråga mig sedan om allt du 
ligger och känner och funderar över. 
 
Ann-Charlott: 
Hon (läkaren) kan bara instämma i allt jag vräker över henne 
och förtydliga allt jag inte förstår. Känslan av ett 
samförstånd fyller mig. Hon förmedlar en för mig tidigare 
okänd, fantastisk förmåga till empati och på ett imponerande 
sätt vågar hon avkläda sig all makt och kollegial hållning 
samtidigt som hon gör det med pondusen i behåll. Det 
kommer jag bära med mig som ett befriande möte i ett 
fullständigt kaos. 
 
  (Einerfors 1997, ss. 70-71) 
 

För att ett möte ska bli vårdande behöver omtanke utgöra grunden i interaktionen. 
Känslan av omtanke är sjuksköterskans ansvar att förmedla när hon bjuder in till en 
vårdrelation och närmar sig patienten. När patienten känner omtanke och empati från 
den som vårdar upplevs ett stöd. Stödet i sig hjälper till att skapa mod. Patienterna, det 
vill säga berättarna i de analyserade biografierna, uppgav att extra stödjande besök 
hjälpte dem att våga mer och det gav kraft att till exempel genomföra undersökningar 
och behandlingar de annars tvekat inför. 
 
Kärnan i det vårdande mötet utgjordes av medmänsklighet, vilket följde som en röd tråd 
genom berättelserna. I vissa berättelser var det avsaknaden av medmänsklighet som 
framhölls. Andra beskrev synliga handlingar med caritasmotiv. Medmänsklighet var 
grunden för att ett möte skulle upplevas vårdande men krävde nödvändigtvis inte 
vårdpersonal. Hur utfallet upplevdes av ett vårdande möte, i förhållande till begreppet 
medmänsklighet, berodde på vårdpersonalens personliga förmåga. De behövde kunna 
använda sig själva på ett terapeutiskt sätt, det vill säga, att använda sina naturliga 
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förmågor aktivt för att kunna läka eller lindra lidande. För att mötet ska vara vårdande 
behöver patienten mötas där hon befinner sig. Det är vårdpersonalen som måste bjuda in 
till mötet med värme och medmänsklighet. För att ge kraft och stöd till patienten behövs 
bekräftelse och lyssnande, detta kan ske genom att personalen ställer öppna frågor och 
genom att de ger tid och fångar upp de svar som ges. 
 

Erfarenheter av kommunikation 
Genom kommunikation förmedlas tankar, känslor och information mellan människor. 
När en person inte längre klarar sig på egen hand, utan blir beroende av att få hjälp av 
andra människor, ökar behovet av fungerande kommunikation. Samtalet visade sig vara 
ett sätt där igenom vårdpersonal har möjlighet att stärka patientens autonomi. Genom att 
utgå från det friska och göra patienten så delaktig som möjligt i samtal och beslut, 
skapades en känsla av kontroll hos patienterna. När sjuksköterskan arbetade på det sättet 
växte förtroendet och hon uppfattades som kompetent och empatisk.  
 
Grunden för att uppleva god kommunikation som inger förtroende beskrevs i data som 
att bli trodd och tagen på allvar. Att inte bli trodd och tagen på allvar var en av 
patienternas stora rädslor. ”Att inte tas på allvar fruktar jag mer än döden” (Einerfors 
1997, s. 53). Upplevelsen av att bli tagen på allvar skapade ett lugn hos patienterna. De 
upplevde en trygghet och fick ökat förtroende för vårdaren. Detta var viktigt för 
patienterna som med hjälp av sin sjuksköterskekompetens kontinuerligt tolkade symtom 
och förändringar i den egna kroppen. De talade också om att de hade en önskan om att 
få möjlighet att ställa frågor av existentiellt innehåll. Denna kommunikation saknades 
dock och lämnade ett tomrum. Lilian beskriver: 
 

Jag vet ju att de existentiella frågorna är svårast att ställa. 
Men jag önskar att de hade gjort det ändå. 
 

(Lilja Andersson 2012, s. 26) 
 
Det är viktigt att även de existentiella frågorna får utrymme i vårdandet. För att kunna 
vårda och lindra lidandet hos hela patienten behöver hela människan bekräftas, så också 
den andliga aspekten. Att som vårdpersonal bortse från eller ignorera patientens 
existentiella frågor kan skapa mer lidande hos patienten.    
 
En stor del av kommunikationen handlade om hur information gavs. Information kan, 
som nämnts tidigare, skapa kraft och motivation inför behandlingar och undersökningar, 
men den kan även skapa djupa ärr i patienternas sinne. Hur information ska ges för att 
vara till gagn för patienten visade sig vara svårt att beskriva på ett generellt plan. Även 
när patienten själv får välja hur informationen ska ges kan information vara svår att 
hantera och hur en person vill ha sin information är mycket individuellt. Linda säger: 
 

Det handlar om trygghet. Fantasierna är värre än 
verkligheten. Jag vill veta hur många metastaser jag har, men 
jag får inga riktiga svar. Jag vill se röntgenbilderna och få 
dem förklarade för mig.  
  (Lilja Andersson 2012, s. 35) 
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Förmedling av information bör ske utifrån patienten som individuell person, eftersom 
information kan ges på så många olika sätt och tas emot på minst lika många sätt. När 
patienten är sjuksköterska tas det ofta för givet att personen innehar kunskap inom det 
aktuella området. En sådan förförståelse hos informerande vårdpersonal skulle kunna 
innebära ett hinder i kommunikationen och där viss del av informationen utesluts. Även 
anhöriga som tar del av samma information kan gå miste om viktiga fakta när ett sådant 
antagande får styra kommunikationen.  
 
Patienterna upplevde att informationsinnehållet varierade beroende på vårdpersonal, 
kommunikationen upplevdes inte vara konsekvent. Olik och motsägelsefull information 
fick dem att känna sig osäkra och otrygga. Rätt given var information befriande och 
fungerade terapeutiskt och lindrade lidande. För att uppnå den effekten krävs dock att 
vårdaren lyssnar och är lyhörd, vilket är grunden för god kommunikation. Värdet av god 
kommunikation visar sig även i underkategorierna ”Det vårdande mötet” och 
”Närvarande omvårdnad”. 
 

Att känna sig särbehandlad 
Patienterna i berättelserna upplevde ibland att de särbehandlades jämfört med andra 
patienter. Särbehandlingen kunde uppfattas både negativt och positivt hos dem och 
kunde visa sig genom vårdpersonalens bemötande, omvårdnadshandlingar och 
kommunikation. I de analyserade texterna framgår att de oftare tilldelades enkelrum, 
fick ta del av information innan fastställandet av diagnoser samt fick fler 
omvårdnadshandlingar utförda, jämfört med andra patienter.  
  
När en remiss angav att patienten också var sjuksköterska fick Ann-Charlott (Einerfors 
1997, s. 55) oftast träffa överläkare eller professorer vid undersökningar och 
behandlingar, vilket kan antas resulterade i bättre förutsättningar för vård. Att vara 
sjuksköterska ger en inträdesbiljett till en större delaktighet i medicinsk vård.  Läkarnas 
val av medicinering och behandling diskuterades med patienterna, upplevda behov av 
vård beviljades utan särskild argumentation och det fanns en villighet att hjälpa till 
utöver vad som kan anses som praxis. Särbehandlingen kunde även framkallas av 
patienterna själva. Delvis genom att kräva en viss behandling eller undersökning men 
även genom att de hade tillgång till det medicinska språket och kunskap om 
vårdsystemet. 
 
När vården inte motsvarade patientens förväntningar fanns möjligheten att påverka 
genom att patienter med sjuksköterskebakgrund har kunskapen som krävs för att hantera 
vårdsystemet. Anna-Karin beskriver nedan hur hon gjorde för att få kontakt med en 
mottagning via ett telefonnummer som hade telefonsvar inkopplat. Efter att ha ringt och 
lämnat meddelande att antal gånger utan att någon ringer upp inträffar följande: 
 

Efter några dagar började jag ta Tamoxifen men mådde inte 
alls bra av dem. Plötsligt fick jag spontana och rikliga 
näsblödningar. Jag läste på i FASS och där stod det att man 
kan få trombocytopeni av Tamoxifen...jag bestämde mig för 
att ringa till mottagningen igen…ingen ringde tillbaka till 
mig. Jag blev både förbannad och orolig och ringde upp 
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igen. Den här gången sa jag att jag åt Tamoxifen och hade 
drabbats av kraftiga näsblödningar, kanske orsakade av 
trombocytopeni, och ville att de skulle återkomma till mig. 
Nu tog det knappt tre minuter innan någon ringde.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 78)  
 

Särbehandlingen kunde även ha negativt utfall.  Vårdpersonal tycktes reagera på 
vetskapen om att patienten är sjuksköterska. Ann-Charlott berättar: 
 

Det är märkligt vad det faktumet får stor betydelse för 
många, medan en del inte verkar reagera alls inför det. 
Genomgående hos all personal tycks vara att man först 
uppmärksamt registrerar hur jag hanterar min dubbla roll 
gentemot dem: om jag drar nytta av min profession och 
använder mig av den direkt i situationen, eller om jag tänker 
utnyttja möjligheten att på annat sätt påverka eller ifrågasätta 
det som händer omkring mig. Jag ser en osäkerhet hos flera, 
en förväntan hos vissa, ibland en överdriven säkerhet hos en 
del, i enstaka fall kombinerat med signalen: ”Tro inte att du 
är något”!  
 

(Einerfors 1997, s. 94) 
 
Även övriga patienter påverkades av kunskapen om sin medpatients profession. I de 
analyserade berättelserna beskrevs ”sängkonsultationer” och hur förmånen att bara få 
vara patient försvann. 
 

Omvårdnadshandlingars betydelse 
Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnaden. Därför riktas 
förmodligen extra uppmärksamhet på det området när en sjuksköterska själv blir 
patient. Patienterna i berättelserna beskriver och ger exempel på både god men också 
sämre omvårdnad. Som patienter får de själva ta del av den omvårdnad som de tidigare 
också varit med om att ge andra.  
 
Vikten av de små tingen 
De små tingen kanske är det viktigaste enskilda fyndet i resultatet. Det är just dessa som 
visade sig ha störst inverkan på upplevelsen av att vara patient. Att som sjuk mötas av 
medmänsklighet och värme genom små gester av godhet, gav upplevelsen av bra 
omvårdnad. Lilian berättar: 
 

Jag fick en kopp te nu på kvällen och den serverades i en 
riktig porslinsmugg på en bricka med en servett och en 
sockerbit vid sidan om. Det kändes fint.  

 
(Lilja Andersson 2012, s. 18) 
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Miljön kring patienten är viktig. Att det grundläggande i livet, så som hygien, värme, 
tystnad och möjlighet till avskildhet, fungerar på rutin och kan tas för givet. Att 
vårdpersonalen anstränger sig extra uppskattas, även om resultatet inte alltid blir 
fullgott. Att se till patienternas grundläggande behov skänkte ökad kraft och uthållighet. 
De kunde då uppleva tillfredställelse trots sjukdom. Lillian fortsätter: 
 

Jag har sovit gott, inget dropp som störde, mina egna kuddar 
och ett varmt täcke. Jag har också tvättat håret - tänk vad 
viktigt det är för välbefinnandet.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 23) 
 
De små ting som betonades som viktiga inkluderade även den fysiska kontakten från 
vårdpersonalen. När vårdaren lyckas vara naturlig i sin fysiska roll och har lätt att till 
exempel ge en kram eller bara en beröring, betyder det ofta mycket för patienten. 
 
Avsaknaden av de små tingen kunde skapa upplevelse av lidande. Exempel som 
beskrevs i berättelserna var: en iskall intravenös infusion med en infusionsslang som 
fastnade i allt, en säng som var obekvämt vinklad, ett plastskydd i stället för ett riktigt 
örngott, inget erbjudet vatten att skölja munnen med efter kräkning. De små tingen 
kunde även utgöras av olika sätt att fysiskt beröra. Sättet som en handling utfördes på 
påverkade dem. Lilian: 
 

Jag har mått väldigt illa, och idag fick jag stolpiller mot mina 
besvär. Jag önskar att sjuksköterskan hade kunnat hjälpa mig 
genom att ge dem med en större värdighet, att hon inte bara 
forcerat in dem på ett sådant brutalt sätt. Jag känner mig så 
utsatt.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 23) 
 
För att vården ska vara fullgod behöver den anhörige inkluderas. Personerna i de 
analyserade berättelserna uppgav att anhöriga exkluderades och att detta skapade oro. 
Ett exempel som beskrevs var när en anhörig, i en utsatt situation, inte erbjöds något att 
äta efter en längre vistelse på vårdavdelningen. 
 

Närvarande omvårdnad 
För att en god omvårdnad ska uppnås krävs empati och närvaro i situationen. 
Vårdpersonal behöver bemöta patienten som medmänniska. Att utgå från att varje möte 
och varje behandlingstillfälle är unikt är viktigt. Upplevelsen är unik då vårdtillfället 
kanske är det allra första. Ann-Charlott beskriver sin upplevelse av en bronkoskopi som 
hon på förhand fruktat att genomföra: 
 

Det är i stort sett lika obehagligt som jag föreställt mig 
innan… Hela tiden uppmuntrar han (läkaren) mig och säger 
att det går fint. Det är svårt att inte kunna svara honom, men 
vi håller ständigt ögonkontakt. Jag har tagit med mig en av 
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avdelningens sköterskor som jag känner tillit till, och som 
jag nu håller hårt i handen.  
 

(Einerfors 1997, s. 12-13) 
 
Betydelsen av att vårdpersonalen är fullständigt närvarande i undersökningar, 
behandlingar och i omvårdnaden är genomgående i samtliga berättelser. Att det finns 
vårdpersonal på plats och att de kommer snabbt när patienten larmar upplevs som 
mycket viktigt. God omvårdnad kännetecknas av att vårdpersonalen slår vakt om att 
upprätthålla patientens integritet och värdighet samt att de har förmåga att behandla 
patienten individuellt.  
 
Sjuksköterskor som fokuserade på det friska och ville lyfta fram detta efterfrågades. 
Vårdpersonal som hade förmågan att inge förtroende signalerade och ingav trygghet. 
Linda reflekterade kring ett samtal: 
 

Läkaren…frågade om jag ville veta något om prognosen 
utifrån min situation, men jag tackade nej…om jag inte får 
ha mitt hopp och det positiva tänkandet kvar då rasar det för 
mig.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 34) 
 
Berättarna i de olika texterna menade att sjuksköterskor inger förtroende genom att var 
lugna och trygga i sig själva, inte undanhåller något och ger information rakt, korrekt 
och sant. Tilliten växte även när vårdpersonalen lade ner tid på att ge hjälp och när det 
märktes att de var engagerade i sitt yrke. Extra insatser i omvårdnadshandlingar ingöt 
även mod i patienterna inför undersökningar som de kände rädsla inför. Sjuksköterskor 
som var tekniskt skickliga men samtidigt kunde fokuserade på deras upplevelse, gav 
trygghet. Anna berättar: 
 

En sjuksköterska tog hand om mig och satte en pvk. Det 
kändes knappt, och hon satt ner och småpratade lugnt med 
mig, precis så vill man bli bemött. Jag kände mig helt och 
hållet trygg och det gjorde min man också. 
 

(Lilja Andersson 2012, s. 44) 
 

När omvårdnaden brister i ansvar och engagemang  
De analyserade berättelserna visade på att brister i vården kan bero på misstag, 
okunskap eller tidsbrist. Ibland går det fel under längre tid. Ignoreras problemen kan de 
normaliseras och risken ökar att en destruktiv vårdkultur uppstår. Kvinnorna i 
berättelserna belyser ett allvarligt ämne som är viktigt uppmärksamma för att kunna 
förändra och förbättra vården. Omvårdnaden blir bristfällig när ingen tar ett synligt och 
samlat ansvar. Lilian beskriver det som att ”Alla bara fladdrar runt” (Lilja Andersson 
2012, s. 20). 
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Patienterna kunde söka vårdpersonalens uppmärksamhet för ett behov som uppstått, 
men personalen svarade inte an på signalerna. Att svara an, det vill säga att förvalta och 
möta upp det patienten upplever som viktigt och betydelsefullt, är väsentligt. Brister i 
omvårdnaden kan uppstå även när vårdaren tar ansvar, men gör det på ett paternalistiskt 
sätt. När en vårdkultur på en avdelning eller ett boende har för starka och fasta ramar 
och därigenom för en onyanserad, kollektiv vård ökar risken att patientens behov och 
önskemål ignoreras. Elisabeth beskriver hela sin vårdtid som en mall hon inte passade 
in i: 
 

…personalen var väldigt påstridig. Jag har alltid haft lite 
matfixeringar för mig och mår lätt illa. Det är ingen enkel 
situation att bli matad heller. Jag sa ifrån att jag ville äta på 
mitt rum, men fick ständigt till svar att: ”Vi äter i matsalen”.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 60) 
 
När omvårdnaden uppvisar brister under lång tid kan den bristande omvårdnaden 
normaliseras bland vårdpersonalen. En destruktiv vårdkultur riskerar då att utvecklas 
och accepteras av personalen. Det kan handla om bristande hygienrutiner eller att 
patienten inte får duscha så ofta som denne anser sig ha behov av. Det kan också handla 
om uppenbara kränkningar.  Elisabeth berättar: 
 

Jag blev dålig i magen, hade gjort ner mig och satt i min 
egen avföring. Inte trevligt, minst som jag vid det tillfället 
inte hade eget rum. Jag nådde inte klockan, så jag kunde inte 
ringa och be om hjälp, utan lyckades i stället ta mig ut i 
korridoren där jag mötte en undersköterska. Jag berättade 
vad som hade hänt och hon svarade att ”vi tar patienterna i 
tur och ordning…vi kommer när det blir din tur”…någon 
dag senare kom urinvägsinfektionen som ett brev på posten.  
 

(Lilja Andersson 2012, ss. 65-66) 
 
Vissa av de personer som beskriver sina upplevelser i biografierna blev utsatta för en 
destruktiv vårdkultur men fann strategier för att hantera detta. Svepskäl hittades på för 
att slippa vårdpersonal med en paternalistisk inställning. Andra omvårdnadsbrister 
kunde uppfattas som mindre misstag utifrån vårdpersonalens perspektiv men de innebar 
lidande för patienten. Det kunde också handla om att miljön runt omkring patienten var 
utformad på ett sätt som tar bort möjligheter till ostörd nattsömn och återhämtning.  
 

Att ligga på sal innebär alltid anpassning, lyhördhet och 
tolerans. Det krävs nästan att man är frisk för att klara den 
anpassningen.  
 

(Einerfors 1997, s. 103) 
 

Omvårdnadsbrister kan gestalta sig på många olika sätt och personal bör alltid kritiskt 
granska den vård de utför samt den vårdkultur som gör sig gällande på arbetsplatsen. 
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Hur tiden påverkar patientupplevelsen 
Upplevelsen av tidsaspekten framkom tydligt i de analyserade berättelserna. Tiden kan 
upplevas knapp då vårdpersonal inte har möjlighet att vara tillgänglig och tillhandahålla 
önskvärd vård. Tiden kan även uppfattas gå långsamt när den innebär väntan. Denna 
underkategori belyser båda dessa aspekter. Linda säger: ”All personal är änglar, men de 
springer för fort” (Lilja Andersson 2012, s. 38). 
 
Mötet och omvårdnaden blir bäst när tidsfaktorn inte får styra. Vårdpersonal kan då vara 
fullt närvarande, skapa vårdande möte och använda sig själv terapeutiskt. Det blev extra 
tydligt vid olika tillfällen som väckt ledsenhet och behov av tröst av vårdpersonal: 
”…det var jag som fick signalera att jag kände mig nöjd och att hon kunde lämna mig” 
(Lilja Andersson 2012, s. 39). Reflektioner framkom kring att tiden felfördelas i vården. 
Patienterna ifrågasatte nyttan av all administration och hade önskat mer tid i form av 
närvarande vårdpersonal. Tiden upplevdes lång när patienterna väntade på besked, 
undersökningar och behandlingar. Anna säger: 
 

Och det ska alla veta som arbetar med vård, att människor 
som väntar besked, de befinner sig i ett särskilt tillstånd. 
Väntan kan göra en galen på något sätt.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 41) 
 
Berättarna upplevde ofta att väntan var onödig och hade själva förslag på 
rationaliseringsåtgärder. De upplevde frustration när besked från undersökningar drog ut 
på tiden och när provsvar dröjde. Den generella upplevelsen var att allt tar lång tid i 
vården och att vård är förknippat med väntan. Väntan upplevs tärande, oviss och 
skrämmande. Förtvivlan och frustration uppstod när enskilda individers misstag och 
handlingar fördröjde behandlingen. Linda beskriver: 
 

Det visade sig att remissen inte ens hade gått iväg. Jag blev 
så arg att jag grät i tre timmar. Tiden är så dyrbar när man är 
i den här situationen.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 32) 
 
Frustrationen som väntan skapade upplevdes ofta onödig. Ann-Charlott framhöll vad 
som underlättade hennes väntan: ”Jag klarar av att vänta på doktorn om jag vet orsak 
till fördröjningen” (Einerfors 1997, s. 27). Att vänta på vårdpersonal skapade olika 
känslor beroende på om en lång väntan följdes upp av en förklaring och ursäkt eller inte. 
Om inte den försenade personalen angav någon anledning kunde frustration upplevas 
hos patienten.  
 

Förförståelsens påverkan 
Alla människor bär på en förförståelse. Det är genom den vi tolkar omvärlden och 
händelser som drabbar oss (se begreppsförklaring i ”Bakgrund”). Sjuksköterskor 
innehar både vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper. I avsnittet som följer 
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beskrivs hur sjuksköterskans förförståelse påverkar upplevelsen av att vara patient och 
vårdpersonalens bemötande av en kollega i patientrollen.   
 
Att ha kunskap inom vårdvetenskap och medicin 
Personerna i de analyserade berättelserna gav uttryck för att deras kunskap ledde till 
utökade frågor gällande deras vård. Det finns ett tydligt mönster som visade att varje 
oklarhet som uppstod bearbetades utifrån alla alternativ och eventualiteter. Patientmöten 
i deras eget tidigare arbetsliv, exempelvis när de träffat patienter med olyckliga 
omständigheter, gjorde sig påminda. Varje tänkbart utfall, inklusive de allra ovanligaste 
scenarierna togs i beaktande och analyserades. Anna säger: 
 

…fick ett liknande besked, och som dog sex veckor senare. 
Jag tänkte att så kan det bli för mig också.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 46) 
 
Att leta efter tecken hos vårdpersonal och att ständigt läsa av signaler var ett signifikant 
drag hos dem. Om en läkare mumlade någon hypotetisk tanke i förbifarten, tog de till 
sig denna information och bearbetade den utifrån sin professionella kunskap. Anna 
fortsätter: 

 
Man får väldigt känsliga tentakler när man är i en sådan här 
situation. Man tittar hela tiden efter tecken om någon kanske 
vet något mer som inte har berättats för en. 
 

(Lilja Andersson 2012, s. 48) 
 
Vårdpersonalens kroppsspråk lästes ofta av och tolkades. Särskilt när provsvar skulle 
läsas upp eller förklaras. Lillian: ”Hon läste bara upp delar av texten och jag såg att 
hon blev orolig i blicken” (Lilja Andersson 2012, s. 21). De utökade frågor som uppstod 
till följd av de aktuella berättarnas bakgrund skapade i vissa fall den oro som exemplen 
ovan visar men i andra fall bidrog kunskapen till att skapa trygghet. Många 
undersökningar var inte nya erfarenheter, de visste vad som skulle göras och hur det 
skulle gå till rent praktiskt. I vårdsituationer kunde de kalkylera med vad som skulle ske 
härnäst. Misslyckades ett moment, kunde nästa förutses. Kunskapen var även en 
motivationsfaktor inför behandlingar de egentligen inte ville genomföra. 
 
Förförståelsen för vem i vårdpersonalen som var skicklig och på vad spelade också roll. 
Till exempel kunde de vägra låta en mindre erfaren AT-läkare utföra vissa moment och 
i stället kräva en erfaren läkare. En del av oron berörde läkemedelsbiverkningar och 
innehållet i vissa mediciner. De kunde exempelvis känna obehag kring att medicinen 
innehöll en blodprodukt. Ordinationerna värderades kritiskt och läkemedelsdosers 
storlek ifrågasattes. Ann-Charlott säger: ”Subcutana injektioner i buk och ända av den 
här storleksordningen kan väl ändå inte vara hälsosamt i längden” (Einerfors 1997, s. 
39). 
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När sjuksköterskan blir patient är det tydligt hur central den levda kroppen är. Den egna 
kroppen läses ständigt av och varje symtom eller avvikelse från det ordinära analyseras.  
De ställde ofta själva sina diagnoser, som också visade sig stämma, men som inte alltid 
togs på allvar av läkare eller annan sjukvårdpersonal. Detta var även förknippat med 
rädslan för att inte bli trodd (se vidare under underkategori ”Erfarenheter av 
kommunikation”). Bristande tillit för vården framkallade en känsla av att själv behöva 
ta ansvar för sin vård. Något som kan kopplas samman med tillit är efterfrågan om 
kontinuitet. Att träffa samma personal under veckorna skapade möjligheter till en 
djupare interaktion. 
 
Utifrån sin omvårdnadskunskap och hur de själva agerat i sin roll som sjuksköterska 
bedömdes vården och bemötandet. Ibland ledde det till besvikelse när de som patienter 
inte fick den sortens omvårdnad de själva ansåg sig borde få. Ibland uppstod situationer 
som upplevts acceptabla i deras roll som sjuksköterska, men som i patientperspektivet 
upplevdes störa välbefinnandet. 
 

Upplevelsen av dubbla roller 
Det visade sig vara svårt att som patient och sjuksköterska bara vara patient. Den egna 
professionen gjorde sig ständigt påmind. Informationen till vårdpersonalen om 
yrkesidentitet verkade alltid framkomma, även i de fall då de avsiktligt försökte 
undanhålla den. Ofta avslöjades det genom specifika frågor som ställdes. Ibland när 
beslut eller omvårdnad ifrågasattes reagerade vårdpersonalen på olika sätt. Vissa fann 
kritiken positiv, andra upplevdes snarare kränkta. På grund av detta kunde det vara svårt 
att framföra åsikter och önskemål. För att uppleva tillfredställelse behövde 
sjuksköterskan kunna bortse från eller avdramatisera patientens dubbla roll. Hur väl det 
lyckades berodde både på den personliga förmågan hos sjuksköterskan men även på hur 
erfaren sjuksköterskan var. Elisabet berättar: 
 

De som inte hade tillräckliga kunskaper genomskådade jag 
snabbt, för de försökte låtsas att de kunde. Något farligare 
finns inte.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 67) 
 
De gånger patienterna låg i en sal tillsammans med andra var det extra svårt att koppla 
bort rollen som sjuksköterska. Personerna i berättelserna observerade både de 
medicinska åtgärder och omvårdnadshandlingar som medpatienterna erhöll. De 
påkallade också personalens uppmärksamhet när de märkte försämringar i tillståndet 
hos sina medpatienter.  
 
Kvinnorna i biografierna upplevde också att de ofta var sjuksköterskor åt sig själva. Det 
kunde gälla det som tidigare beskrivits om att vara ”försvarsadvokat” för sin egen 
kropp, att ställa en diagnos, att granska suturer eller administrera injektioner till sig 
själv. Det tycktes vara svårt att koppla bort sin egen professionella roll och bara vara 
patient. När förutsättningarna skapades för att kunna släppa yrkesrollen upplevdes ofta 
avslappning och stor tacksamhet. En av förutsättningarna var att den vårdande 
sjuksköterskan kände sig trygg, säker och ansvarstagande i sin yrkesroll.  
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Även sekretessen och den privata sfären är svår att upprätthålla för en patient med 
dubbla roller. Forna kollegor kan få ta del av det allra privataste och berättarna i de 
analyserade böckerna uttrycker en önskan om att få behålla denna information för sig 
själva. Ann-Charlott skriver om sina tankar när hon är går till en öppenvårdsmottagning 
för psykiatri som ligger inom sjukhusområdet där hon tidigare jobbat: 
 

…jag förnekar inte heller att jag nästan krupit hit, i hopp om 
att inte bli sedd av mina arbetskamrater eller min 
arbetsledning… 
 

(Einerfors 1997, s. 55) 
  
De tog även på sig ansvar för sina anhöriga. Det kunde röra sig om att fylla deras 
grundläggande behov eller att ta hand om dem i deras anhörigroll. Anna beskriver nedan 
en situation då läkaren låtit Anna läsa om en misstänkt malignitet, gällande Anna själv, 
på en datorskärm när också hennes make stod bredvid: 
 

Min man stod ju bredvid och han förstod inte mycket, så jag 
var tvungen att vara stark och ta hand om situationen.  
 

(Lilja Andersson 2012, s. 46) 
 

Den aktuella professionen sjuksköterska påverkade oundvikligt, i de analyserade 
berättelserna, vårdandet och bemötandet i vården. Det visade sig påverka tänkande och 
handlande i patientrollen men också vårdpersonalens handlande och bemötande. Om en 
patient är utbildad sjuksköterska kan varken patienten själv eller vårdpersonalen bortse 
från det utan båda parter måste finna ett fungerande förhållningssätt.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då Ann-Charlott Einerfors bok ”Behöver syster hjälp” publicerades 1997 ifrågasattes 
om innehållet fortfarande är aktuellt för den vård som bedrivs på svenska sjukhus 2014, 
det vill säga var texten relevant att inkludera i detta dataset. Dock uppfattades Ann-
Charlotts erfarenheter högst aktuella då vi upplevt att patienter med 
sjuksköterskebakgrund utsatts för liknande situationer under praktikperioder på olika 
vårdavdelningar. Jämförelser mellan de olika personerna i böckerna visar att känslorna 
av att vara patient kan vara samma idag som 1997. Frågan kvarstod; har ett 
tydliggörande av ämnet vårdvetenskap i sjuksköterskeutbildningen förändrat 
bemötandet i vården? Med tiden har arbetssätt förändrats och likaså arbetsstrukturer. 
Därför valdes att kontakta Ann-Charlott Einerfors, författaren till en av de 
självbiografier som ingår i data, via telefon och ställa några kompletterande frågor. 
Frågorna ställdes för att undersöka om innehållet i Einerfors bok är lika aktuellt 2014 
som det datum den skrevs. De frågor som ställdes var följande: 
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- Har du aktuell erfarenhet av att vara patient och hur har du i så fall upplevt det? 
 
- Ser du skillnader i vården idag jämfört med från tiden då du skrev boken? 
 
- Om du hade skrivit boken idag, hade du då gjort det annorlunda och vad hade i så fall 
varit skillnaden? 
 
Einerfors ombads även skriva ner sin reflektion kring de ställda frågorna och sända via 
e-post (se bilaga 1). Här följer en sammanfattning av kommunikationen med henne: 
 
Ann-Charlott har varit inneliggande på sjukhus så sent som för ett år sedan, under en 
veckas tid på en infektionsavdelning. Hon beskrev hur hon ”tog fram sina dubbla ögon 
som vanligt” och hur hon analyserade och upplevde situationen både som sjuksköterska 
och patient. Hon anser att det i stort sett är precis samma upplevelse att vårdas på 
sjukhus idag som det var 1997. Bemötandet och de brister i bemötandet hon upplever är 
de samma, eventuellt har det till och med blivit ytterligare försämring då hon anser att 
personalen inte är tillräckligt närvarande. Trots att Ann-Charlott vid tillfället var mycket 
sjuk, kom ingen personal in på hela natten för att se till henne. Hon funderar på om det 
berodde på att de visste att hon var sjuksköterska och att de i och med det räknade med 
att hon själv skulle kunna bedöma sitt medicinska tillstånd och säga ifrån om hon 
försämrades. Hon upplevde detta som en brist då hon hade åkt in till sjukhuset för att 
hon inte klarade att ta hand om sig själv. Hon beskrev även andra brister i omvårdnaden, 
hon fick till exempel be sin man att städa bordet vid sängen när de kom in till det 
patientrum hon tilldelats. Ann-Charlott menar att glädjen över att vårda tycks ha 
försvunnit hos vårdpersonalen för att istället utföras pliktmässigt. Hon reflekterade över 
hur anmärkningsvärt det är med tanke på att utbildningen till sjuksköterska lämnar mer 
och mer plats för vårdvetenskap med det uttalade syftet att öka det goda bemötandet. 
”Idag kan alltså sjuksköterskorna varken förstå blodgas, sätta dropp eller bemöta på ett 
bra sätt när de kommer ut”, menar Ann-Charlott. Som patient upplever Ann-Charlott att 
de ekonomiska neddragningarna är påtagliga; färre personal och det tar längre tid att till 
exempel få en undersökning. Hon är glad att utredningen av hennes sjukdom/hälsa 
gjordes under 90-talet och tror inte att hon fått en lika snabb och innehållsrik utredning 
idag på grund av alla besparingar. 
 

Narrativ analys 
För att undersöka hur sjuksköterskor upplever att vara patient, ansågs narrativ 
analysmetod vara lämplig. Narrativ analys berör den enskildes tankar, känslor och 
upplevelser, vilket svarar bra mot uppsatsens syfte. Svårigheterna med att använda 
metoden var att identifiera lämpliga huvudkategorier och underkategorier samt att finna 
bra benämningar som tydliggjorde det innehåll som avsågs att gestalta. 
Underkategoriernas innehåll ansågs kunna gå in i varandra då upplevelser är komplexa 
med flera aspekter av känslor och tankar. Materialet utgörs av två böcker, en 
självbiografi och en sammanställning av fem berättelser. De kan betraktas som en form 
av råmaterial, det vill säga intervjuer men med viss modifikation. En svaghet med 
materialet är att vi inte själva utförde intervjuerna. På så sätt har den icke verbala 
kommunikation; suckar, blanka ögon, tystnader, svårigheter att hitta ord, tonfall och så 
vidare, inte noterats i resultatsunderlaget. Information kan på så sätt förlorats som skulle 
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kunna lyfta och förstärka berättelserna ytterligare. Engelsrud (2005, s. 267) menar att 
kroppsspråk ger en bättre och djupare förståelse för den text som kommer fram ur 
intervjudata. Om data istället hade insamlats i form av kvalitativa forskningsintervjuer 
hade ett mer omfattande, mer nyanserat och troligtvis djupare material arbetats fram. 
Önskemålet hade då varit att använda fokusgrupper med ett större antal patienter samt 
både kvinnor och män, för att stärka validiteten. Redmond och Curtis (2009, s. 57) 
beskriver hur fokusgrupper kan användas för att studera människor med en gemensam 
nämnare.  Tiden och vår forskningserfarenhet var dock begränsad. 
 
Allt material som framkom i berättelserna redovisas inte i resultatet. Det som svarade 
mot syftet valdes ut men också delar av det valdes bort. Detta gjordes på grund av 
materialets omfång. Det tongivande i berättelserna, anses ha lyfts fram, det som kan 
betraktas som essensen. Risken finns dock alltid att det material som valdes bort hade 
kunnat bidra till resultatet på ett sätt som på förhand inte kunnat förutses.         
 
Med övergrepp i denna text menas att någon behandlar något eller någon dåligt. 
Brüggemann och Swahnberg (2013, s. 404) skriver att fler kvinnor än män upplever sig 
ha blivit utsatta för kränkningar i vården. Brüggemann, Wijma och Swahnberg (2012, s. 
126) menar att det är skillnad på hur män och kvinnor upplever sig ha blivit kränkta 
inom vården. Kvinnorna upplever sig oftare nonchalerade och ignorerade och de får 
även en känsla av maktlöshet. Swahnberg, Wijma, Hearn, Thapar-Björkert och Berterö 
(2009, ss. 66-67) anger att männen upplever mer frustration än kvinnorna och även 
aggression över att inte kunna handla utifrån vad de är övertygade om är rätt. Detta kan 
leda till en kris för självförtroendet och män beskriver det ofta som en känsla av att vara 
besegrade. Det verkar därför troligt att kön spelar roll för upplevelsen av att vara 
patient, vilket får resultatet att enbart vara generaliserande för den kvinnliga delen av 
yrkeskåren då samtliga representanter i böckerna var kvinnor.  
 
Även antalet berättare, sex personer, i resultatet kan diskuteras. Få antal deltagare 
försvagar undersökningens validitet men deras unika upplevelser är inte desto mindre 
värdefulla. Deras berättelser belyser förtjänster och brister i vården. Ju fler berättelser 
desto mer nyanserad och tydligare bild av dagens sjukvård framträder.   
 
Ett rimligt antagande är att delar av resultatet enbart är applicerbart i denna del av 
världen. Altrov och Trames (2013, s. 159) menar att kulturella normer påverkar 
människans sätt att kommunicera. De menar att dessa normer kan leda till en felaktig 
tolkning av motpartens emotioner, om motparten skulle härröra från ett område med 
andra kulturella normer. Således skulle delar av examensarbetets resultat kunna tolkas 
annorlunda i en miljö med andra kulturella normer. 
 

Resultatdiskussion 
När sjuksköterskan blir patient uppstår en unik situation. De dubbla rollerna ställer krav 
på ett personligt bemötande. Hur omvårdnadspersonalen arbetar har stor inverkan på 
upplevelsen av att vara patient.   
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Destruktiv vårdkultur 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur sjuksköterskan upplevde 
situationen att vara patient. I resultatet syns att ”de små tingen” upplevdes som 
viktigast. Betydelsen av hur omvårdnaden gavs och de små vardagliga tingen i den 
fysiska närheten hade mycket stor betydelse för upplevelsen av att vara patient. Ibland 
visade sig erfarenheter vara negativa. Bearbetningen av de inkluderade texterna visar att 
vårdbehov negligerades och att vårdpersonal ibland uppträdde på ett paternalistiskt sätt. 
Paternalism kan enligt Brante (2014) beskrivas som ett ”faderligt” och överordnat 
förhållningssätt. Organisatorisk struktur och den vårdkultur som råder på en avdelning 
har vid dessa tillfällen blivit negativa och detta har bidragit till att vårdmiljön 
försämrats. Att dessa handlingar accepteras och att det dåliga bemötandet får fortgå 
anser vi visar på att en destruktiv vårdkultur har utvecklats. Personerna i böckerna 
beskriver verbala och ickeverbala händelser som orsakat extra lidande.  
 
En destruktiv vårdkultur är i sig en form av kränkning. Kränkningar i vården definieras 
som alla former av vårdlidande som inte är relaterat till sjukdomslidandet (Brüggemann, 
Swahnberg & Wijma 2012, s. 126). Det kan skapa känslomässigt lidande och medföra 
att patienter upplever sig förlora sitt grundläggande värde som människa (Swahnberg, 
Wijma & Zbikowski 2010, s. 126). Kränkningar, som ofta sker omedvetet, beskrivs som 
normala företeelser i vården (Swahnberg, Wijma & Zbikowski 2010, s. 126). Wolf 
(2014, ss. 97-98) menar att vårdpersonal ofta använder så kallade härskartekniker för att 
behålla sin auktoritet i förhållande till patienterna. Kränkningar kan även uppstå som en 
följd av att vårdpersonalen tror att de vet mer än de patienter som saknar medicinsk 
kunskap. Det leder i sin tur till att beslut fattas över patienternas huvuden. Dock kan det 
ibland upplevas som en trygghet för vissa patienter, att vårdpersonalen vet bäst och 
handlar därefter. Patienter i allmänhet utesluts ofta från beslutsprocesser för att de anses 
sakna kunskaper men när sjuksköterskan själv är patient, anser vi, att denna typ av 
handlingar blir en uppenbar kränkning som genast uppfattas. Känslan av maktlöshet blir 
större när patienten bär på förförståelse som innefattar samma kunskaper som vårdaren 
har.  
 
Vårdkränkningar kan ske medvetet, men de kan även skapas som följd av rutiner på 
vårdavdelningar eller boenden. Swahnberg, Wijma och Zbikowski (2010, s. 124) menar 
att saker som för vårdpersonal uppfattas som mindre viktigt, kan vara betydelsefullt för 
patienten.   
 
Elisabeth beskriver, i hennes tycke horribla vårdsituationer, där hon till följd av en 
händelse i vården utvecklar urinvägsinfektion (Lilja Andersson 2012, ss. 65-66). Hur 
kan en destruktiv vårdkultur utvecklas när vården skapas av flera personer, där alla är 
utbildade inom vård som är förankrat i caritasbegreppet? Swahnberg, Zbikowski och 
Wijma (2010, ss. 127-128) skriver att en acceptans av kränkningar i vården långsamt 
växer fram när vårdkulturer utvecklas. Det hela börjar genom små moraliska 
förskjutningar, händelser som patienterna sällan tar upp med personalen. De anställda i 
en sådan kultur styrs även av hierarkiska faktorer som skapar ett tabu kring att lyfta 
moraliska felsteg som begåtts av en kollega. Personal kan bli stressad av paternalism 
eller andra destruktiva vårdhandlingar och accepterar det som sker av bristande förmåga 
att hantera situationen. För att bryta en destruktiv vårdkultur måste de anställda på 
avdelningen eller boendet där kränkningarna sker, inse att kränkningar verkligen äger 
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rum och kunna identifiera att de inträffar. Det krävs stora förändringar för att stoppa ett 
sådant förlopp på individ-, kulturell- och strukturell nivå. Swahnberg, Zbikowski och 
Wijma (2010, ss. 127-128) lyfter fram att individen måste vara beredd och kapabel att 
tåla stressen av en konflikt för att kunna bryta en kollegas felaktiga handlingssätt. Det är 
även viktigt att prata öppet om kränkningar på enheten. Genom att lyfta fram patienters 
upplevelser skapas förutsättningar för att bryta tystnaden. Ovanstående komponenter 
anser vi är nödvändiga för att skapa långsiktig, social hållbarhet.   
 
Patienter som har sjuksköterskeutbildning uppfattar begränsande rutiner i ett mycket 
tidigt stadium och de är möjligtvis känsligare än andra patienter för en destruktiv 
vårdkultur. De jämför troligen sina upplevelser med en skolad bild av hur saker och ting 
ska gå till och ser händelser i ljuset av de rättigheter de vet att de har. Genom att fånga 
upp deras upplevelser skulle omedvetna härskartekniker och strukturer kunna 
identifieras och brytas, - detta till gagn för alla. Det vore därför intressant att gå vidare 
med studier om olika strukturer i vården och göra en empirisk studie av hur dessa 
formas och kan påverkas. 
 

Personcentrerad vård 
Genom att bearbeta de valda böckernas beskrivningar av att vara sjuksköterska och 
patient kan djupare kunskap om vad som är viktigt för alla patienter tydliggöras vilket 
är viktigt i sjuksköterskans yrke. Genom kvinnornas berättelser framkom behovet av att 
individanpassa omvårdnad, behandlingar, information och bemötande till personen som 
är i behov av professionell vård. Individanpassning av vården påverkar en persons 
välbefinnande. Li och Porock (2014, s. 1396) menar att en individanpassad vård främjar 
god sömn, minskar stress och ökar det psykiska välbefinnandet. Patienten stärks i sin 
värdighet och känner sig mindre ensam. Dessa faktorer bidrar till patientens 
välbefinnande och tillfrisknande, så långt detta är möjligt. 
 
Att personcentrera vården är att utöva professionell caring (SSF 2010, s. 3). Vår 
uppfattning är att allt som rör omvårdnaden kan individanpassas. Vissa patienter vill ha 
mycket information, andra vill inte veta så mycket. När sjuksköterskorna blev patienter 
ville de ha information som tog hänsyn till den utbildningsbakgrund och den 
arbetslivserfarenhet de hade. De lyfte fram vikten av ”de små tingen”, det vill säga, 
förmågan att uppfatta vad som är unikt för den unika personen. Det självklara i 
vardagen skiljer sig åt, en porslinskopp till kaffet kändes hemvant för en patient, för en 
annan kunde det kanske sakna betydelse då personen i fråga aldrig drack kaffe. Fazio 
(2013, s. 16) skriver om personcentrerad vård och menar att vården måste ha sin 
utgångspunkt i patientens livsvärld. Det handlar om att verkligen känna patienten 
genom att betrakta patienten som kärnan i hela vårdprocessen ifrån. Fazio (2013, s. 16) 
menar vidare att vårdaren ska försöka hitta sätt att nå en djupare kontakt med patienten i 
stunden och att bygga vårdande relationer utifrån detta. Målet med personcentrerad vård 
är att få patienten att själv lyckas så mycket som möjligt. För att uppnå detta menar 
författaren att det är viktigt att samarbeta kollegor emellan i största möjliga 
utsträckning. Information om vad som är väsentligt för patienten bör föras vidare mellan 
vårdgivare för att på bästa sätt kunna möta patientens önskemål och behov. Alharbi, 
Carlström, Dudas, Ekman, Olsson och Saleem (2012, s. 296) lyfter fram vikten av att 
visa hänsyn till patientens kapacitet, framtida planer och lagliga rättigheter. Patienten 
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bör ha en aktiv roll i sin egen vård. Bayne, Britton, Hays och Neukrug (2013, ss. 212-
213) anser att vårdaren, genom att visa empati, uppmärksammar patienten som unik och 
därigenom kan en individanpassad vård och behandling ges. Patienter som får sådan 
vård har visat sig ha större följsamhet än patienter som fått kollektivt anpassad vård. 
Följsamheten kan till exempel gälla hur patienten tar sina mediciner eller i vilken 
utsträckning personen kommer till återbesök som planerat.  
 
Att närma sig en persons livsvärld kan uppfattas vara en svår uppgift. Olika personer 
bjuder in olika mycket och alla önskningar är just individuella. Så hur ska 
sjuksköterskor kunna svara an på patienternas unika behov? Kanske är det så enkelt som 
att fråga. Hur vill du ha din information? När vill du komma upp på morgonen? Hur 
ofta vill du duscha? Att fråga om vilka av ”de små tingen” som kan upplevas viktiga för 
patienten och vad hon upplever som god omvårdnad är därför betydelsefullt för 
patienten. En bra kommunikation kring dessa ting behöver inte vara svår, men kan vara 
avgörande för patientens upplevelse av omvårdnad. Kanske behövs det särbehandling 
när sjuksköterskan blir patient? Hon kanske behöver enkelrum för att slippa 
sängkonsultationer och känslan av att på något sätt ha ansvar för de förändringar som 
kan ske i medpatienternas tillstånd? Kanske är detta personcentrerad vård snarare än 
särbehandling? Ingen kan veta allt, ingen kan läsa av en främling helt och fullt, men vi 
kan visa värme och empati, att vi finns där och att vi är villiga att svara an på patientens 
behov oavsett om hon är sjuksköterska eller inte. 
 

Kliniska implikationer 
Resultatet uppmärksammar läsaren på att det inte krävs stora förändringar för att utöva 
en tillfredsställande vård men det krävs tid. Det krävs också att vårdpersonalen har ett 
detaljseende samt är uppmärksamma och lyhörda för patienternas individualitet för att 
kunna utöva personcentrerad vård. Vårdprocessen bör utformas efter den unika 
människan. Vårdpersonal behöver fråga patienten hur information skall ges och vad i 
vardagen som är viktigt för patienten. Patientens berättelse bör sedan föras vidare 
genom dokumentation så de individuella behoven kan tillgodoses oberoende av vilken 
personal som arbetar. Sjuksköterskeutbildningarna och fortbildning bör lägga ytterligare 
vikt på bemötandet med fokus på medmänsklighet, empati och omtanke. Därutöver 
behöver sjuksköterskor stärkas och uppmuntras i sin ansvarstagande roll för att trygga 
patientsäkerheten och patienternas känsla av trygghet. En vårdenhet bör prata öppet om 
hur en destruktiv vårdkultur skapas och hur det ska förebyggas. Detta kan ske vid 
arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar. Där bör också maktspel diskuteras i en öppen 
dialog.  
 
 
SLUTSATSER 
Upplevelsen av att vara patient och vara sjuksköterska i sin profession innebär att bära 
dubbla roller. Det går inte att koppla bort kunskap och erfarenheter som professionen 
sjuksköterska innebär. Vårdpersonal bör ta i beaktande att patienten är vårdutbildad och 
utforma vården därefter, särskilt vad gäller framförandet av information. Resultatet 
visade att när sjuksköterskor blir patienter är de i lika stort behov av personligt utformad 
vård som andra patienter. Det som efterfrågades gällande omvårdnaden var inga 
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ouppnåeliga krav utan pekade generellt på ett medmänskligt bemötande, delaktighet och 
en önskan om kortare väntetider. Det är omvårdnadshandlingar som önskas av flertalet 
patienter i vården och inget specifikt för sjuksköterskor, när de antar patientrollen. Trots 
ständig utveckling av sjuksköterskeutbildningarna och stor vikt på ämnet vårdvetenskap 
så finns det fortfarande brister i bemötandet i Sveriges hälso- och sjukvård. Dock ska 
inte glömmas att merparten av vårdpersonalens bemötande ansågs vara professionellt. 
Vården och sjuksköterskeutbildningarna behöver fortsätta arbeta för och förbättra frågor 
som rör bemötande, patientens delaktighet i sin egen vård och möjligheter att förkorta 
onödiga väntetider.           
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Bilaga 1 

E-mail från Ann-Charlott Einerfors 
 
På förfrågan skriver jag ett kort inlägg till er uppsats utifrån mina senare 
erfarenheter av vården, sett ur mina olika perspektiv i boken "Behöver syster 
hjälp?" 
 
Mina erfarenheter efter 1998, då jag skrev min bok, är följande: Jag har inte efter det att 
boken skrevs genomgått ytterligare extensiva undersökningar vad gäller fortsatt 
utredning kring min sjukdom. Dock har jag förstås på grund av min fortsatta ohälsa i 
andra sammanhang behövt söka hjälp av vården.   
 
Den polikliniska vården upplever jag numer fungera relativt väl, och definitivt bättre än 
tidigare, vad gäller tillgänglighet, hantering, tillmötesgående, omhändertagande och 
kompetens. Detta givetvis för att den byggts ut just för att avlasta och till stor del ersätta 
den slutna vården. Dock är handläggningstiderna fortfarande för långa i väntan på 
specialistläkare, externa undersökningar, återbesök och behandling. Även ofattbart 
långa skrivtider, remisser och vidimeringar däremellan, det som just ska länka samman 
vårdkedjan haltar nämnvärt. Sällan finns en koordinator.  
 
Att nå sin allmänläkare på vårdcentralen har jag upplevt fungerar rimligt bra. Kanske 
för att besöken av mig upplevs relevanta för dem. Och att jag lyckats med att ha kvar 
samma läkarkontakt. 
 
Vad gäller den slutna vården så har jag endast vid ett par tillfällen vårdats där och vill 
från framförallt det ena tillfället redogöra för potentiellt förekommande förändringar 
vad gäller vårdkvalitet. 
 
Detta inneliggande besök sträckte sig över fem dagar, vilket i dagsläget betraktas som 
en ganska lång vårdtid (!). Det akuta omhändertagande fungerade i stort sett klanderfritt. 
Jag vårdades därefter på en infektionsavdelning på enkelrum med slussystem. Med 
tanke på såväl infektionen som min infektionskänslighet torde en mycket hög hygien 
krävas. I mitt dåliga allmäntillstånd fann jag direkt att att mitt sängbord ej var rengjort 
efter tidigare infekterad (?) patient. Så småningom fann jag att såväl sängramen som 
rummet och hygienutrymmet var fruktansvärt dåligt grundstädat. När min toalett inte 
städats på tre dagar (!) så krävde jag faktiskt det, vilket då genast åtgärdades med 
skämmiga ursäktanden och ett förvånat oförstående kring hur detta kunnat hända. Det 
slarvades ofta med skyddsrock och handtvätt.   
 
Personalens tillsyn och omvårdnad var inte högfrekvent och var exceptionellt låg 
nattetid. Få tillsynstillfällen. Jag fick oftast själv tillkalla uppmärksamhet när droppet 
tog slut eller gick subcutant. Den höga febern och de svåra diarréerna samt värken borde 
föranlett mer omsorg. Vätskelistor fördes sporadiskt och togs aldrig in för 
sammanställning. Det viktiga och omständliga inskrivningsformuläret, som 
ovillkorligen skulle fyllas i när jag nattetid inkom avdelningen i mycket dåligt skick, 
togs aldrig omhand utan låg kvar på mitt sängbord under saftglas och rondskålar under 
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hela vårdtiden. Hur många trappor jag bodde på och hur jag i övrigt hade det socialt och 
fysiskt kändes irrelevant vid inläggningstillfället. Däremot hade ju uppgiften om 
närmast anhörig kunnat vara användbar. 
Bemötandet varierade förstås från nonchalans till rimligt, dock inte mycket mer. Endast 
ett natt-team utmärkte sig positivt samt en sjuksköterska och en undersköterska dagtid. I 
övrigt var det riktigt illa eller knappt acceptabelt. Detta trots det oproportionerligt 
utökade omvårdnadsinslaget i sjuksköterskeutbildningen.  
 
Den livsviktiga kommunikationen upplevde jag fortfarande haltade. Allt ifrån sådant 
som jag efterfrågade, i form av smärtstillande, droppbyte, törstsläckare och liknande. 
Det glömdes påfallande ofta bort tills jag fick upprepa behovet och det ibland flera 
gånger. En Ventolininhalation med nebulisator, tog t ex två dygn att iordningställa, trots 
att behovet ökade då mina sprayer var slut. Det gick nämligen inte att få sprayer 
expedierade via sjukhusapoteket. Det verkade vara ett oöverstigligt problem för dem att 
lösa smidigt. Fortlöpande behandlingsinformation, gavs mestadels av 
avdelningsläkarna. Förstod snart att personalrapporteringen kring mig vad t ex gällde 
fortlöpande handläggning, var bristfällig. Den ena visste inte vad den andra sagt och 
utfört. Flera sjuksköterskor som gick på sitt skift presenterade sig inte, vare sig med 
namn eller titel och en nonchalans kring att informera sig om mitt tillstånd direkt via 
mig, föreföll ofta vara ointressant.  
 
Vad gäller medicinsk och teknisk kompetens så såg jag inte heller där någon förbättring. 
Snarare som jag tidigare beskrivit; förvånande bristfälliga kunskaper såväl medicinskt, 
hygieniskt som tekniskt.  
 
Om dessa brister delvis berodde på att ryktet om min profession som vanligt spred sig 
som en löpeld, helt utan min insats, vet jag förstås inte. Men jag vet att det leder till 
rädslor och ofta ett avvaktande förhållningssätt och ger personalen en tanke om att jag 
kan både signalera och förstå mitt eget bästa. Tilläggas bör att beläggningen inte var 
oacceptabelt hög vid vårdtillfället.  
 
Så denna vårdtid var ett informativt och sorgligt besked till mig och till er utbildare och 
vårdstudenter. Inget har egentligen blivit bättre. Min 35 år gamla utbildning med 
mycket och divergerande medicinsk teori och med bra praktikplatser och erfarna 
handledare, står sig fortfarande hyfsat väl i jämförelse. Detta trots att vi varken skrev 
omvårdnadsutredningar eller forskade i nån större utsträckning, som är gängse och 
dominerade inslag i utbildningen sedan många år. Jag tror fortfarande att utökade 
inlärningsinslag av rent medicinska, kommunikativa och av etisk grundläggande 
omhändertagande karaktär, skulle göra skillnad.  
 
 
Med hälsningar! 
Ann-Charlott Einerfors 
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