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ABSTRACT

A large part of the nurse profession is to support patients to recover. Another important
part is to create a good relationship between nurses and patients when they meet at the
hospital.
The essence of nursing is: Respect for the patients dignity, a genuine commitment in the
patients wellbeing and the ability to make connections with people.
The aim of this study was to illuminate how physically ill patients in a hospital ward
describe encounter with the nursing staff. This study was based on a literature review.
The result is divided in eight categories:
to be acknowledged as a person, to be shown interest, to be able to understand
information and to have a good relationship between patient and nursing staff, to feel
participation, continuity, power/powerlessness and nearness.
The discussion says that nurses should take more responsibility in planning the nursing
staff's time, it must generate more time with the patient.
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INLEDNING

I dagens samhälle görs ständigt framsteg inom den medicinska forskningen, där

behandlings- och operationsmetoder utvecklas, t.ex. genom titthålskirurgi och mer

utvecklade röntgenundersökningar. Följderna blir att fler och mer avancerade

utredningar kan genomföras inom en kortare vårdtid (Malmsten, 2001). Detta kan leda

till att fler människor kan erbjudas någon form av medicinsk behandling.

Patientklientelet på en vårdavdelning varierar med tanke på medicinsk diagnos,

vårdbehov, ålder, etnisk tillhörighet och religion. Medellivslängden ökar successivt i

Sverige vilket innebär att fler människor och i högre åldrar söker sjukvård.

Sammantaget kan detta resultera i komplexa och svåra vårdsituationer att hantera som

personal.

Under hösten 2003 distribuerades tidningen ”Regionsmagasinet” till samtliga hushåll i

Västra Götalandsregionen. I magasinet diskuterades det om att dagens patienter är mer

informerade om sina rättigheter än tidigare, vilket medför att patienterna ställer högre

krav på sjukvård och på vårdpersonal (Karlström, 2003). Ehnfors och Söderström

(1995) anger i en studie att  det är angeläget att få kunskap om hur patienten upplever

vården och mötet med vårdpersonalen. Kunskapen om mötet utgör en viktig grund för

hur god kvalitet kan bibehållas eller förbättras inom hälso- och sjukvården.

Med benämningen vårdpersonal avses yrkeskategorierna sjuksköterskor och /eller

undersköterskor fortsättningsvis i denna studie.

Det pågår ett försök till utvärdering av patienternas upplevelser av vårdtiden på

kirurgkliniken på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Ett par gånger om året delas ett

speciellt vykort med ett fåtal frågor ut till samtliga inlagda patienter. Dessa frågor ger

enligt vår uppfattning en mycket ytlig bild av patientens uppfattning av vårdtiden. Med

detta i åtanke ville vi som sjuksköterskor ha en bredare och mer nyanserad beskrivning

av patienternas upplevelser, vilket resulterade i en studie i detta ämne.
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BAKGRUND

Människosyn

Den biomedicinska människosynen beskriver människan som ett objekt, en medicinsk

diagnos eller liknas vid en apparat som kan analyseras och där eventuella brister

åtgärdas utan att människan själv är delaktig. Detta synsätt har länge varit rådande inom

sjukvården och präglat synen på patienten (Fagerberg, Bischofberger, Jacobsson &

Lindmark, 1984). I den nu rådande hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS 1982:763)

poängteras en humanistisk människosyn som bygger på att alla människor oavsett kön,

ålder, medicinsk diagnos, religion eller åsikt ska ha samma rätt till god och likvärdig

vård. En patient har rätt till sin egen identitet och har rätten att själv få bestämma över

sitt eget liv och när så är möjligt, tar sitt personliga ansvar för sitt eget hälsotillstånd

enligt Fagerberg et al. (1984). Ibland måste vårdpersonalen ta över ansvaret från

patienten. Det kan bli aktuellt vid akuta situationer när medicinska insatser måste

komma i första hand eller då patienten inte själv är kapabel att förstå konsekvenserna av

egna beslut.

Rättigheter och skyldigheter för patient och vårdpersonal

Medborgarna i dagens Sverige verkar vara väl medvetna om de rättigheter och

skyldigheter som de har som patienter inom vårdsektorn (Thorsén, 1997). Enligt HSL

(SFS 1982:763) ska vården bedrivas så att den uppfyller patientens krav på god vård

samt främja goda kontakter mellan patient och vårdare. Vård och behandling ska så

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Om patienten ej

förstår svenska eller har grav hörsel- eller talsvårighet, bör tolk anlitas för att möjliggöra

en god kommunikation enligt förvaltningslagens anvisningar (SFS 1986:223).

Lagen om yrkesverksamhet (SFS 1998:531) på hälso- och sjukvårdens område reglerar

personalens skyldigheter gentemot patienter. Vikten av att värna om patientsäkerheten,

att stärka patientens medinflytande och att främja kvaliteten i vården anges i lagen. Var
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och en som arbetar inom hälso- och sjukvården är ansvarig för hur de egna

arbetsuppgifterna fullgörs.

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet (SFS 1998:1656) har varje landsting

skyldighet att ha en förtroendenämnd. Förtroendenämnden ska verka för att patientens

rättigheter tillvaratas samt påpeka eventuella behov av åtgärder från vårdgivaren vilket

följande citat anger:

När någon känner sig missförstådd, misstolkad eller ignorerad av personal inom den

offentliga vården har förtroendenämnden till uppgift att söka återställa en god relation

(Borgenhammar & Fallberg, 1997 s. 103).

I händelse av konflikt mellan patient och vårdpersonal kan inte förtroendenämnden ta

ställning för eller emot någon utan ska agera neutralt. På vissa sjukhus finns det

patientombudsmän/patientkonsulenter som patienten kan kontakta om han/hon stött på

problem inom vården. Patienten kan t.ex. ha invändningar mot hur han/hon har blivit

bemött av vårdpersonal. Patientombudsmannen kan inte fatta eventuella beslut om

åtgärder gentemot vårdpersonalen utan kan enbart medla mellan parterna eller slussa

ärendet vidare till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som fattar beslut om

vårdpersonalen ska tilldelas disciplinpåföljd (Borgenhammar & Fallberg, 1997).

Omvårdnad

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS1993:17) beskrivs omvårdnad enligt följande att

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån

patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en

värdig död. Omvårdnad planeras och genomförs så att patientens självständighet

respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för

omvårdnaden är ett respektfullt patientbemötande (SOSFS 1993:17). Enligt Segesten
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(1993) kan omvårdnad också beskrivas som ett samband mellan vårdpersonalens

professionella handlingar och ett medmänskligt bemötande av patienten. Det är

nödvändigt att både de professionella handlingarna och det medmänskliga bemötandet

finns närvarande i vårdarbetet för att patienten ska uppleva omvårdnaden som positiv.

En professionell handling utan ett medmänskligt bemötande kan av patienten uppfattas

som mekaniskt. Omvänt blir ett medmänskligt bemötande utan professionell handling

bara en allmän omtanke.

Haldórsdóttir (1996) beskriver i sin teori om relationer mellan patient och vårdpersonal

och vad som kännetecknar ett gott bemötande. I teorin beskrivs bl.a. att när en patient

känner att vårdpersonalen är närvarande både fysiskt och psykiskt och har en förmåga

att stärka patientens självkänsla uppstår ett gott möte. Vårdpersonalen bör sträva emot

att utveckla ett bra förhållande till patienten. Arbetssättet ska innehålla en öppen

tvåvägskommunikation som bygger på tillit och respekt. Halldórsdóttir kallar detta

arbetssätt för att bygga en bro mellan patient och vårdpersonal. Hon kallar resultatet av

ett dåligt bemötande för en mur, som kännetecknas av dålig eller obefintlig

kommunikation. Patienten känner att han inte aktivt tillåts deltaga i beslutsfattande

rörande hans egen vård samt att vårdpersonalen ej visar intresse i och för honom

(Halldórsdóttir 1996).

Henderson (1969) som levde mellan åren 1897-1996 är en av de första

omvårdnadsteoretikerna som har beskrivit omvårdnadens speciella område. Hon

beskriver att människor har allmänmänskliga behov som normalt utförs självständigt

och aktivt. När människan själv är oförmögen att utföra dessa är det vårdpersonalens

uppgift att hjälpa honom med det, i syfte att uppnå hälsa och välbefinnande. När livet

börjar närma sig sitt slut är det också vårdpersonalens uppgift att utföra

omvårdnadsarbetet så att patienten i möjligaste mån upplever en fridfull död

(Henderson 1969).
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Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS 1997:18)

ingår det i en legitimerad sjuksköterskas arbetsuppgifter att informera och instruera

patienter och deras närstående om hur ohälsa förebyggs samt att ge information om den

för patienten aktuella sjukdomen och dess omvårdnad. Dessutom ingår det enligt

Henderson (1969) i sjuksköterskornas professionella funktionsområde att hjälpa

patienten att följa läkarens ordinationer samt att initiera, planera och samordna

omvårdnadsarbetet runt patienten (Henderson, 1969).

Vårdpersonalen bör vara mycket socialt kompetent då det i omvårdnaden ingår att

lyssna, trösta och uppmuntra patienten (Malmsten, 2001). Från att som individ ha levt

ett självständigt liv ute i samhället till att bli en patient och ett föremål för

vårdpersonalens agerande inom sjukvården är det för individen ett stort steg. Känslor av

maktlöshet kan lätt uppstå. Det är därför viktigt att vårdpersonalen lyssnar på och

respekterar patienten så att han kan övervinna dessa känslor (Skau, 1993).

Vårdpersonalen ska sträva efter att skapa ett lugn kring patienten för att underlätta

tillfrisknandet (Selin, 1984). Om omvårdnadsarbetet med patienten ej bedrivs på ett för

patienten respektfullt sätt upplever patienten vårdtillfället som bristfälligt. Vård utan

respekt för patienternas behov upplevs som ovärdig. Respekt är inte något man måste

förtjäna, det är en mänsklig rättighet (McGee, 1994; Browne, 1993).

Samspelet mellan patient och vårdpersonal

Omvårdnadsarbetet bygger till stor del på ömsesidighet och samförstånd mellan

vårdpersonalen och patienten. Det är av stor vikt att det interpersonella samspelet

mellan vårdpersonalen och den enskilde patienten fungerar bra (Malmsten, 2001). I

omvårdnadsarbetet kommer vårdpersonalen nära patienten både psykiskt och fysiskt.

Vårdpersonalen delar patientens upplevelser av bättre och sämre hälsotillstånd under

vårdtiden. Det är mycket viktigt att vårdpersonalen kan känna empati för sina patienter,

d.v.s. att kunna dela en annan människas sorg eller glädje  utan att göra upplevelsen till

sin egen. Empati innebär att kunna förstå och dela en annan människas behov, tankar

och känslor  (Malmsten, 2001).
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Vårdpersonalen bör  ibland kunna distansera sig från patientens känslor för att kunna

göra en professionell bedömning av patientens hälsotillstånd (Kalkas & Sarvimäki,

1996). Det är därför viktigt att inte bli för djupt känslomässigt engagerad i patienterna.

Vårdpersonalen bör inte göra patienterna till sina nära vänner. En viss distans är

nödvändig för att kunna orka med både arbete och fritid (Birgegård & Glimelius,

1991). Dock får inte värdet av fysisk kontakt glömmas bort, den kan vara till god hjälp

vid tröstandet av en nedstämd eller ledsen patient (Henderson, 1969)

Faktorer som utmanar vårdpersonalens omvårdnadskunskap

Det är viktigt att vårdpersonalen tar reda på och respekterar olika människors traditioner

och företeelser, speciellt med tanke på den ökade invandringen av människor från andra

länder (McGee, 1994). Vårdpersonal och patient kanske är uppvuxna under helt olika

livsbetingelser. I mötet med varandra visar de kanske sina olika vanor och traditioner.

För att omvårdnaden ska bli så god som möjligt för patienten är det viktigt att

vårdpersonalen har goda kunskaper om patienters olika behov och religion. De bör

också ha god inlevelseförmåga, självkännedom, engagemang, kommunikationsförmåga

samt känna sitt yrkesansvar. När vårdpersonalen får en förståelse för hur patienten

upplever sin situation påverkar detta även patientens syn på vårdpersonalen (Thorsén,

1997). Ett exempel enligt Borgenhammar & Fallberg (1997) kan vara en 80 årig man,

med kanske diffusa sjukdomstillstånd, som är fostrad till att kravlöst lyda

vårdpersonalens råd. Inom sjukvården möter han kanske en vårdpersonal vars fostran

och språkbruk är olik hans egen. I detta mötet mellan patient och vårdpersonal kan

problem med att nå/förstå varandra uppstå. Vårdpersonalen ska då skapa en likvärdig

relation mellan dem för att mötet ska bli bra

Rooke (1994) beskriver att patienten kan ha svårt att framföra frågor och önskningar till

t.ex. läkaren. Sjuksköterskan är då den person som hjälper patienten att föra dennes

talan och företräda patientens intressen även om ansträngd ekonomi och personalbrist

ibland kan försvåra arbetet. Allt för tidig hemgång för patienten sker på grund av

platsbrist och/eller neddragning av ekonomiska resurser.
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Om god omvårdnad trots sådana resurssvåra situationer kan bedrivas, leder det till att

patienten upplever att det finns ett respektfullt förhållande mellan honom och vårdaren

och att det finns möjlighet till en öppen kommunikation. Han får då en ökad känsla av

välbefinnande och bättre hälsa (Halldórsdóttir, 1996).

Patienternas synpunkter på hur vården bedrivits har aktualiseras allt mer (SPRI rapport

1999). Många sjukhus har börjat förstå vikten av att fråga sina patienter om hur de har

upplevt vården. Detta görs till stor del med hjälp av olika enkäter. Det vanligaste svaret

patienterna ger är att vården varit ”bra”. Det är viktigt att enkäten är utformad så att

patienten har möjlighet att utveckla sina svar. För att kunna förbättra vården måste

personalen ha tillgång till mer nyanserad information om vad patienterna tycker om

vården (SPRI rapport 1999). Patienten är den bästa informationskällan om hur väl

sjukhussystemet fungerar för patienten. De är även den enda källan till att få veta

huruvida de blir behandlade med värdighet och respekt (Cleary, 2003).

SYFTE

Att belysa hur vuxna somatiskt sjuka patienter,  inneliggande på sjukhus, beskriver

mötet med vårdpersonalen under sin vårdtid.

METOD och URVAL

Litteraturstudie har använts för att ta reda på hur patienten upplever mötet med

sjuksköterskor och undersköterskor under sin vårdtid. Enligt Polit och Hungler (1995)

innebär en litteraturstudie att systematiskt undersöka vad som redan finns skrivet om det

valda ämnet. Sökandet resulterar i en sammanställning av tidigare studiers resultat.

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes via direktsökning på databaserna:

CINAHL, PubMed/Medline i biblioteket på Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU).
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Biblioteket har ett internt artikelsökningssystem vilket också utnyttjades. Även

osystematisk sökning gjordes med hjälp av funna artiklars referenslitteratur.

Följande sökord användes: nursing, patient, hospital, perspective, dissatisfaction,

satisfaction, meeting, respect och relations samt kombinationer av dessa då det var

tekniskt möjligt. Resultatet av sökningen i databaser anges i tabell 1. Sökorden

kombinerades på nedan angivna sätt. Läsning av de 20 första abstracten startade när

sökresultatet var tresiffrigt.  På HTUs artikelsök gick det ej att kombinera sökorden.

Tabell 1. Resultat av datasökning.

Nummer Sökord CINAHL PubMed Artikelsök.

1 Nursing 85101 23501 89

2 Patient 53836 14438 552

3 Hospital 47638 5942 153

4 Perspective 5767 984 180

5 Dissatisfaction 696 110 1

6 Satisfaction 8398 2189 11

7 1 and 2 and relations 4344 1858 0

8 1, 2, 3, 4 6 3665 0

9 1, 2, 3, 4 and respect 0 71 0

10 2, 3, 5 95 18 0

11 10 and 1 51 10 0

12 1 and 2 and meeting 15 0

Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på  svenska, engelska, norska eller danska, att

artiklarna var publicerade mellan år 1993-2003 och utgick från ett patientperspektiv,

samt berörde vuxna patienter d.v.s. patienter över 18 år, inneliggande på sjukhus.

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, ha  abstrakt och gå att anskaffa inom en

rimlig tid för denna studien.

Exklusionskriterierna var att artiklar som behandlade patienters beskrivna upplevelser

av läkarkontakter valdes bort.
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Studierna har sällan särskiljt kvinnliga och manliga patienter åt. Vi har därför valt att

ibland även fortsättningsvis lägga ihop yrkeskategorierna undersköterskor och

sjuksköterskor för att förenkla presentationen. I samtliga artiklar kan man tydligt förstå

när det gäller patientens möte med läkare. Det har varit svårare att klart utläsa om

patienterna har skiljt på undersköterskor och sjuksköterskor.

Ett första urval av artiklar gjordes genom att läsa artiklarnas abstract. Av dessa fann vi

21 stycken artiklar och avhandlingar som lästes i sin helhet. Vi valde sedan bort åtta

artiklar p.g.a. att innehållet ej stämde överens med studiens inklusions- och

exklusionskriterier. Det materialet som återstod var nio artiklar och fyra avhandlingar

som presenteras i tabell 2. Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar och avhandlingar,

samtliga baserade på empiriskt gjorda studier.

Textmaterialet bearbetades genom att de utvalda artiklarna lästes i sin helhet två gånger.

Ur avhandlingarna valdes för studiens syfte lämpliga avsnitt ut vilka också lästes två

gånger. Andersson (1994) bearbetades i sin helhet. Ur Fagerström (1999), Åström

(1995) och von Essen (1994) lästes och bearbetades endast de kapitel/avsnitt där

patientupplevelser behandlades. Därefter gjordes en grov strukturering av materialet

genom att färgmarkera olika avsnitt som hade relevans för studiens syfte. De

färgmarkerade avsnitten i textmaterialet som hade likartat innehåll och betydelse

sorterades för sig och skrevs ut. Textmaterialet delades på så sätt in i preliminära

kategorier, vilka lästes igen. Efter granskning och diskussion av kategorierna valdes en

del material bort på grund av dålig samstämmighet med studiens syfte. Slutligen

framkom de åtta kategorier vi presenterar i resultatet. Textmaterialet bearbetades enligt

Backman (1998).
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Tabell 2. Presentation av analyserade artiklar och avhandlingar.
Författare/
årtal

Syfte Metod Resultat

Andersson, M.
1994

Att utveckla begreppet integritet. Att
 finna kriterier för vårdpersonal som
arbetar mot ökad respekt mot patientens
integritet.

Intervju,  n= 20 Integritet som det
uppfattades av patienter var
respekt för person, och
lyhördhet inför olikhet och
sårbarhet.

Attree, M.
2001

Att undersöka patienternas
upplevelse av omvårdnad, samt att
finna vägar att lättare utvärdera given
omvårdnad.

Kvalitativ studie, Grounded
Theory,  n=34,
halvstrukturerad intervju

Bra omvårdnad. var
individanpassad,
patientfokuserad,
behovsanpassad.

Carr,EC. &
Thomas, VJ. 1997

Att se om patienters smärtupplevelse
efter operation stämde överens med
hur ont de trodde att de skulle ha
efter en operation.

Kvalitativ studie,
djupintervju och insamlad
journalfakta. n=10

Patienterna kände ett behov
av mer preoperativ
information för att  känna
sig trygga postoperativt.

Ehnfors,M. &
Söderström,A. 1995

Att kunna bibehålla god kvalité
inom hälso- och sjukvården och
finna områden som kan förbättras.

Enkätstudie. n=2260 Ren sammanställning av
frågor och svar i tabell och
text. Svaren på patienternas
vårdupplevelser angavs i
procentform.

von Essen,L. 1994 Att beskriva den omvårdnad som
sjuksköterskorna utför.

    Intervju. n- 81     Patienterna ansåg att det
viktigaste var att
vårdpersonalen var
kompetenta och visste vad
de gjorde.

Fagerström, L. 1999 Att mäta patienternas
omvårdnadsbehov

Intervju n- 75 Sjuksköterskorna måste se
patienterna som en individ
för att kunna möta honom
och bedriva  god
omvårdnad.

Henderson, S. 2003 Att undersöka och beskriva
sjuksköterskors. och patienters
åsikter om  deras relation i
omvårdnadsarbetet.

Deltagande observation,
djupintervju, grounded
theory n=32

Patienterna upplevde att
sjuksköterskor ofta hade ett
maktövertag.
Sjuksköterskan gav sällan
fullständig information.

Kloster, T. 1997 Ta reda på om sjuksköterskor
använder sin pedagogiska funktion.
Hur upplever patienten detta i så
fall.

Deltagande observation
samt intervju, enbart
intervju, n=8

Information gavs ofta som
bisyssla när
omvårdnadsarbete utfördes.
Given information blev
dåligt dokumenterad.
Mycket information gällde
här och nu.

Lövgren,G., Engström,
B. & Norberg, A. 1996

Att utveckla en policy som grundar
sig på patientupplevelser av god
vård

Intervju, n=80 Flertalet patienter var nöjda
med given vård, men för att
få en bättre vård krävdes en
öppen kommunikation
mellan patienten och
vårdpersonalen

Rogers, A., Karlsen, S.
& Addington-Hall, J.
2000

Att undersöka källor till missnöje
inom sjukvården för att kunna göra
vården bättre för palliativt sjuka
patienter

Enkätundersökning, n=229 Drygt hälften ansåg att
vården de fått av
sjuksköterskorna varit bra
eller utmärkt. Det de ej
gillade var att de ibland blev
omyndigförklarade och ej
delaktiga i sin egen vård.



11

Wilde,B., Starrin,B.,
Larsson, G. &
Larsson, M. 1993

Att utveckla en teoretisk förståelse
av vårdkvalitén utifrån ett
patientperspektiv.

Intervju, n=20 Patientsvaren
kategoriserades in i fyra
grupper: medicinsk, teknisk-
, fysisk, teknisk-, relations-
och socio, kulturell
kompetens. Alla delar var
lika viktiga för en god vård.

Åström, G. 1995 Att förstå innebörden i
omvårdnad som den berättas ,
upplevs fysiskt och moraliskt.

Intervju, n=10     Patienterna ansåg att det var
viktigt att ”bli sedd” av
vårdpersonalen

RESULTAT

Syftet med studien var att belysa hur vuxna somatiskt sjuka patienter beskrivit mötet

med vårdpersonalen under sin vårdtid. Resultatet av artiklarna har bearbetats utifrån

syftet och redovisas i löpande text under nedanstående åtta kategorier.

Attree (2001) beskriver i sin studie om patienters upplevelser av omvårdnad att de

intervjuade patienterna verkade ha svårigheter med att ge exempel på dåliga

vårdsituationer eller på vårdsituationer som de ansåg behövde förbättras. De negativa

svaren i studien var betydligt färre än de positiva. De negativa svaren var mindre

specifika i sin utformning om behovet av förbättring än de positiva

Att bli sedd som människa

Attree (2001) beskriver i sin studie av patienters och anhörigas erfarenheter av ”bra”

och ”mindre bra” omvårdnad att många patienter ansåg att det var mycket viktigt att

vårdpersonalen respekterade dem som en hel människa, där de fysiska, psykiska och

sociala delarna ingick. Ehnfors & Söderström (1995) visar att 92% av de tillfrågade

patienterna tyckte att personalen visat dem respekt för deras önskemål. Detta resultat är

taget ur en stor studie där 2260 patienter svarade på ett frågeformulär de fick

hemskickat per post efter sin vårdtid på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I en finsk intervjustudie gjord av Fagerström (1999)  uttryckte patienterna en önskan att

bli sedda, accepterade och förstådda av sjuksköterskor som var hjälpsamma och
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uppmärksamma. Andersson (1994) skriver i sin doktorsavhandling om begreppet

integritet och dess betydelse inom vården. Hon skriver bland annat att integritet innebär

att respektera patienten som individ. I studien citeras en patient som påpekade vikten av

att varje individ, oavsett förmåga, blev bemött med respekt. Andra patienter uppgav att

de ibland  kände sig mindre värda som människor för att de hade ett ”fel”,  ett

medicinskt handikapp.

Wilde, Starrin, Larsson, G. och Larsson, M. (1993) har gjort en studie på en

infektionsklinik i Karlstad, där det framkom att patienterna kände sig respekterade när

vårdpersonalen satte sig ner på sängen eller på en stol bredvid när de samtalade. De ville

inte att personalen skulle stå vid sängens fotända och prata med dem.

En patient uttalade följande angående sin syn på helhetssyn:

Det här ordet helhetssyn är väldigt vanligt och det kan man väl säga är grunden

egentligen, att du ska se till en människa du möter, du ska inte se till ett medicinskt fall.

(Andersson,  1994 s. 104).

Det upplevdes att vårdpersonalen var för inriktad på att se vad patienten inte kan eller

vill utföra självständigt. Istället för att se till de resurser de faktiskt har. I samma

avhandling berättade en 87-årig kvinna:

Jag tycker att så långt som det går och så länge som man känner att man kan, så ska

man få sköta sig själv…  (Andersson, 1994 s.109).

I Åströms (1995) doktorsavhandling framkom det bland annat att patienterna ansåg det

negativt om vårdpersonalen genom sitt arbetssätt degraderade patienten från att vara en

individuell person till en i mängden. I Hendersons (2003) studie fick man liknande

resultat vid intervjuer av patienter. Där framkom att de ansåg att vårdpersonalen ej såg

till deras individuella behov. De arbetade enligt vissa givna rutiner följden blev att

patienterna blev behandlade som en grupp. Detta fick patienterna att känna sig uteslutna

och ointressanta.
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Att vara inneliggande på sjukhus kan innebära att den personliga sfären kan gå förlorad.

För att kunna få denna respekterad ansåg patienterna att det var viktigt att vård-

personalen knackade på en stängd salsdörr eller respekterade ett fördraget draperi

(Andersson, 1994). Andra patienter som delade rum sa att de gärna ville ha tillgång till

ett avskilt utrymme där de kunde samtala enskilt med vårdpersonalen eller anhöriga

(Wilde et al., 1993). I Fagerströms (1999) studie framkom det att patienter upplevde  ett

problem när de inte kunna tala med sjuksköterskan utan att de blev störda.

Andra patienter ansåg att ett sätt för att bibehålla patientens personliga identitet var att

låta patienten ha tillgång till sina personliga hygienartiklar och rena kläder (von Essen,

1994). Lövgren, Engström & Norberg (1996) fann att en patientgrupp ansåg att ha

möjligheten till att kunna sköta sin personliga hygien själv det vill säga att kunna duscha

när man själv önskade, att kunna byta till rena kläder eller att kunna klä sig i privata

kläder, när så var möjligt, var ytterligare ett sätt att kunna bibehålla sin egen identitet på.

Det sist nämnda resultatet framkom ur en intervjustudie gjord på tre sjukhus i

Västerbotten.

Att visa intresse och engagemang

I en engelsk studie av Carr och Thomas (1997) framkom det att patienterna upplevde att

vårdpersonalen alltid fanns nära. Vårdpersonalen visade tydligt att de var villiga att

hjälpa patienten även om patienten själv inte bett om någon hjälp. Patienterna beskrev

ofta att det fanns inget som verkade omöjligt att få hjälp med. Anderssons  (1994)

avhandling visar dock på att många patienter uppfattade vårdpersonalen som upptagna,

de vågade därför inte fråga om sin sjukdom eller be om annan information.

Enligt Attree (2001) ansågs det positivt om vårdpersonalen kom in spontant till

patienten och erbjöd dem sin hjälp utan att patienten behövde be om det samt när

vårdpersonalen kom tillbaka till patienten när så var avtalat. En norsk studie av Kloster

(1997) beskriver problemet med att behöva vänta på hjälp. Det upplevdes ibland av

patienter som om de var mindre viktiga, allt annat verkade prioriteras före deras behov.
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En del patienter tyckte att de fick mindre av vårdpersonalens tid när de återkom för ett

nytt vårdtillfälle till samma vårdavdelning.

Vårdpersonalen skulle även visa ett genuint intresse i och för patienten de vårdade

( Lövgren et al., 1996).  De önskade att vårdpersonalen skulle fråga dem om något annat

än sjukdomssymtom och intressera sig för den individ som fanns bakom symtomen.

Enligt Andersson (1994)  ansåg en grupp  patienter att det var viktigt att vårdpersonalen

var lyhörd för sådant  som ibland inte kan mätas eller som syns utanpå kroppen men

som ändå påverkade patientens hälsotillstånd, vilket följande citat anger:

Om man känner att dom bryr sig, att dom förstår att man är sjuk fast man inte har ett

stort bandage (Andersson, 1994, s. 119).

Ehnfors & Söderström (1995) beskriver bland annat att 92 % av patienterna ansåg att

vårdpersonalen lyssnade på vad patienterna hade att säga och att deras åsikt

respekterades. Vissa negativa åsikter framfördes av en del patienter som uppgav  att de

upplevt att vårdpersonalen ej var psykiskt närvarande i omvårdnaden, enbart fysiskt

(Attree, 2001).

I en engelsk undersökning av Rogers, Karlsen och Addington-Hall (2000) framkom

klagomål om att patienterna inte fick tillräcklig hjälp med att äta och dricka. Vård-

personalen ställde bara in matbrickan på sängbordet och tog ut den senare vare sig

patienten ätit upp eller ej. Vårdpersonalen var ej uppmärksam på patientens hjälpbehov.

Andersson (1994) beskriver att patienterna uppfattade det som att vårdpersonalen drog

sig undan om patienterna ställde krav eller önskande information. En patientgrupp i

samma studie var av annan uppfattning. De ansåg att den som inte vågar fråga om något

ej heller fick den hjälp som han hade rätt till. Den tyste patienten väntade ofta tills

vårdpersonalen kom till honom och frågade om han behövde någon hjälp.
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Att förstå och få klarhet

Henderson (2003) beskrev att majoriteten av sjuksköterskorna var motvilliga till att ge

patienterna någon annan information än den som rörde den för stunden aktuella

omvårdnadshandlingen. Patienterna ansåg att om de fick utförligare information om sitt

rådande sjukdomstillstånd och den förväntade prognosen och dess behandlingar skulle

de känna sig tryggare i vården. Det var enligt patienterna endast ett fåtal sjuksköterskor

som spontant gav den informationen. Patienterna ansåg att det var först när de var

tillräckligt informerade om sin situation som de vågade ta ansvar för den egna vården.

Enligt Kloster (1997) drog sig många patienter för att på egen hand söka information

hos vårdpersonalen, på grund av att de alltid verkade ha så mycket att göra och att de

alltid var upptagna. Andersson (1994) beskrev att ett flertal patienter påtalade att de

observerat att många äldre patienter inte vågade ställa samma krav på information eller

ifrågasätta vården som de yngre gjorde. En patient uttalade följande:

Vad händer med dom som inte ens vågar protestera? Jag tänker på gamla människor

med den här respekten för… dom är ju otroligt utelämnade till allas godtycke

(Andersson, 1994 s.153).

I Attrees (2001) intervjustudie ansåg en del patienter att en öppen tvåvägs-

kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten var viktig för att patienten då

känner att han/hon kan ställa frågor till vårdpersonalen angående sin vård och få svar.

Informationen var enligt patienterna många gånger saklig men samtidigt  framförd på ett

otrevligt eller oklart sätt, detta försvårade patienternas möjlighet att tillgodose sig med

informationen. Rogers et al. (2000) beskrev ett liknande resultat där patienterna även

uppgav att de var missnöjda med hur vårdpersonalen gav besked om dåliga nyheter om

t.ex. inställda operationer. Chumbley, Hall & Salmon (2002) och Carr & Thomas

(1997) fann liknande resultat i sina respektive studier vilka syftade på preoperativ

information.  Patienter angav att de önskade en mer fullständig information före sin

operation. De uppgav att en del av den information de fick  postoperativt hade varit till

stor nytta för att minska oro preoperativt.
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Att öppet kunna tala om sin sjukdom upplevdes av en del patienter med kroniska

sjukdomar som positivt, då alla patienter hade sina egna personliga berättelser. Det

kändes befriande att öppet kunna tala om svåra saker med någon som var medicinskt

kunnig på området (Andersson, 1994). Enligt Kloster (1997) var patienterna nöjda med

de informationsbroschyrer angående t.ex. operationsföreberedelser och behandlingar de

fick, men skriftlig information kan enligt patienterna aldrig ersätta den muntliga.

Två studier gjorda av Andersson (1994) och Kloster (1997) visade att patienter saknade

information om hur det fortsatta livet kunde bli i hemmet efter sjukhusvistelsen.

Patienterna önskade att få veta vad de skulle göra för att förhindra komplikationer eller

vad de skulle göra om komplikationer ändå uppstod. De ansåg att sjuksköterskorna

informerade för ofta enbart om den aktuella situationen samt saknade information om

den framtida planeringen. Knappt hälften (48%) av de 2260 tillfrågade patienterna i

Ehnfors och Söderströms (1995) studie uppgav att de inte fått veta tillräckligt om hur de

kunde undvika framtida problem efter sin sjukhusvistelse.

Samspelet mellan patient och vårdpersonal

Ett bra förhållande mellan patienten och vårdgivaren karakteriseras av ömsesidig

förståelse, respekt, tillit, ärlighet och samarbete. Vårdgivare som agerade ärligt och

uppriktigt gentemot patienten, talade sanning och gav ärliga svar, uppskattades mer av

patienterna (Wilde et al., 1993).

En bra vårdpersonal var, enligt många patienter, i studier av Attree (2001); Fagerström

(1999) och Lövgren et al. (1996) de personer som var glada, humoristiska, lugna,

behärskade, alerta och sociala d.v.s. hade lätt att knyta kontakt med patienten. Det fanns

ett fåtal patienter som uttalade negativa omdömen om vårdpersonal. Kännetecknande

för den gruppen var avståndstagande, ovänlig och svår att få kontakt med.

Upplevelsen av delaktighet

Henderson (2003) beskriver att patienterna ansåg det som viktigt att vårdpersonalen inte

samtalade om sina privatsaker över patientens huvud, samtidigt som aktivt
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omvårdnadsarbete bedrevs. Patienterna ansågs det som viktigt att de fick  möjlighet till

att deltaga i samtalet.

Attree (2001) beskriver att patienterna ansåg att om vårdpersonalen var lätt att få social

kontakt med ökade deras känsla av medverkan i sin vårdsituation. Patienterna ville även

att vårdpersonalen involverade dem i planerandet och genomförandet av den dagliga

omvårdnaden, samt i de olika behandlingarna som.

Upplevelsen av kontinuitet och trygghet

Många patienter i Andersson (1994) uttryckte oro för att de skulle bli beroende av

vårdpersonalen under vårdtiden. De ansåg att ett beroende automatiskt ledde till någon

form av underkastelse. En annan patientgrupp ur samma studie ansåg däremot att ett

beroende kunde upplevas positivt, det förutsattes då att vårdpersonalen arbetade utifrån

den enskilde patientens önskningar och behov. När så skedde kände patienten

förtroende för vårdpersonalen och deras handlingar, detta ledde på längre sikt till en

ökad trygghetskänsla.

Kloster (1997) beskrev i sin intervjustudie att de flesta patienter önskade att få möta ett

mindre antal vårdpersonal under sin vårdtid. Liknande resultat beskrivs i Andersson

(1994) där citeras en patient som säger att:

Det här med vårdlagen är också något som funkar väldigt bra. Visst är det skönt att det

inte är så många ansikten. Det kanske är ännu viktigare för dom som är sängliggande

och beroende av det här att bli tvättade.  (Andersson, 1994 s.134).

Upplevelsen av makt och maktlöshet

Andersson (1994) beskrev två motsatta resultat vad det gäller patienternas upplevelser

angående krav på patienten från vårdpersonalen. Kraven kan t.ex. vara att patienten

måste följa givna ordinationer som fasta eller mobilisering. En del av patienterna

uppfattade att vårdpersonalen ställde för stora krav på dem. Detta gällde speciellt då

patienten själv upplevde att han inte kunde leva upp till kraven. Motsatsen fanns hos de
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 patienter som ansåg att vårdpersonalen skulle ställa krav. De patienterna ansåg att krav

enbart sporrade dem till att orka lite till och försöka mer. Gemensamt för bägge

grupperna var att de ansåg att det var mycket viktigt att vårdpersonalen var lyhörd för

att patientens hälsotillstånd kunde skifta under vårdtiden. Kravnivån måste automatiskt

anpassas till det rådande hälsotillståndet (Andersson, 1994).

Andersson (1994) skriver att många patienter uppgav att de inte sa vad de ville eller

önskade till vårdpersonalen, på grund av rädslan att få sämre och/eller mindre vård om

de ”tjatade” eller krävde för mycket av vårdpersonalen. Detta ledde till att de ville

”hålla sig väl” med vårdpersonalen. De trodde att en tyst och medgörlig patient var en

”bra” patient. Liknande resultat fann Wilde et al. (1993) i sin studie. I den beskriver

några patienter att de var oroliga över att ställa till för mycket problem för

vårdpersonalen. De var rädda att de skulle upplevas som besvärliga.

Upplevelsen av närhet

I en studie av Åström (1995) uppgav en del patienter att när de kände sig sårbara

önskade de att vårdpersonalen var ”nära”.  Detta kunde  bland annat bli aktuellt vid

förändringar i vårdsituationen eller då patienten stod inför en utmaning.

En patient beskrev i Fagerströms (1999) studie att han var förvånad över hur

vårdpersonalen kunde vara så tillgänglig när det fanns så många patienter och så liten

bemanning. Det framkom också att patienterna upplevde det som tråkigt att inse att

vårdpersonalen inte har fler tillfällen till att starta en dialog eller bara vara nära en

patient. Lövgren et al. (1996) beskrev att en patient önskade att någon tog sig tid till att

sitta på sängkanten, hålla honom i handen och stryka honom över håret när han kände

sig orolig och i behov av närhet. Många patienter upplevde att vårdpersonalen inte hade

tillräckligt med tid för att kunna bedriva god omvårdnad (Åström, 1995).
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Vi valde att göra en litteraturstudie då vi ville se om det fanns patientbeskrivningar av

mötet mellan patient och vårdpersonal. Vi anser att det är viktigt att ha en bred

kunskapsbas att hänvisa till om vi  senare vill utföra en empirisk studie inom samma

ämnesområde.

Tanken bakom inklusions- och exklusionskriterierna innebär att studier kring patient –

läkarkontakt valdes bort. Vi ville avgränsa oss till sjuksköterskans yrkesområde. Vuxna,

fysiskt sjuka patienter tillhör vår yrkesvardag på en kirurgklinik, därför föll det sig

naturligt att denna patientgrupp utgjorde grund för studien. Datasökningen efter artiklar

var initialt svårt då vi fick allt för stor mängd träffar. När sökorden kombinerades blev

antalet träffar färre och för studien relevant litteratur erhölls. Endast ett fåtal av

artiklarna är skrivna på svenska. Det dominerande språket är engelska. Svårigheten i

bearbetandet av text- materialet ligger i att förstå det engelska språket på ett korrekt sätt.

Ett bra lexikon visade sig vara en nödvändighet för att öka vår förståelse. De

analyserade studierna som ej var utförda inom det svenska sjukvårdssystemet

genomfördes i Finland, Norge och Storbritannien. Vi anser att de länderna har ett

sjukvårdssystem som liknar det svenska, och är därför jämförbara.

Ehnfors och Söderströms (1995) studie redovisar en exakt svarsfrekvens på sina olika

frågor, således har den en kvantitativ inriktning. Övriga studier är av kvalitativ karaktär

och samtliga bygger på patientintervjuer, där författarna redovisar en bearbetad version

av patienternas svar. I dessa studier presenteras ingen exakt svarsfrekvens.

Följden blev att uttryck som: ”en del patienter”, ”de flesta patienter” och ”många

patienter” användes i artiklar och således kom att användas även i vårt resultat.
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Resultatdiskussion

Syftet med studien är att belysa hur vuxna, somatiskt sjuka patienter beskriver sitt möte

med vårdpersonalen. Vi anser att syftet är uppnått, då vi i 13 artiklar och avhandlingar

har funnit en mängd olika beskrivningar på möten mellan patient och vårdpersonal.

Vi har funnit att patienterna lägger stor vikt vid att få information, både för att kunna

medverka rent praktiskt vid behandlingar och få kunna känna en personlig kontroll över

sin situation. Många av patienterna anser att de blivit välinformerade på ett för honom

förståligt sätt.

I dagens mångkulturella Sverige talar inte alla patienter svenska och bruket av tolkar

bör därför också öka. Det framkom inget i studierna som berörde patienternas behov av

tolk för att underlätta förståelse mellan vårdpersonal och patient, men vi anser att

tolkning är en eftersatt service inom vårt sjukhusområde trots att det är reglerat enligt

förvaltningslagen (SFS 1986:223). En lösning kanske vore att sjukhuset hade en egen

tolkverksamhet där auktoriserade tolkar fanns tillgängliga dygnet runt. En stor grupp

patienter skulle på detta sätt ha bättre möjlighet att påverka sin egen vård än vad han har

idag.

Ett flertal patienter i Åströms (1995) och Lövgrens et al. (1996) studier önskar att mer

av vårdpersonalens tid ägnades åt patientkontakt för att kunna bedriva god omvårdnad.

Enligt vår erfarenhet blir det inte alltid mer tid hos patienten de dagar personal-

bemanningen är hög. Det utnyttjas däremot till ökad städning av t.ex. förråd eller ett

ökat uttag av flexledighet. Som sjuksköterska och omvårdnadsansvarig ligger på vårat

ansvar att se till att vårdpersonalens tid ägnas till större del åt patientkontakt. Vår

erfarenhet säger att livskvaliteten hos patienterna på detta sätt kan höjas och att

vårdtiden upplevs som mer positiv. Ökad kontakt mellan patient och vårdpersonal får

till följd att känslan av delaktighet och samhörighet hos patienten ökar. Detta samspel

anser vi stämmer väl överens med Haldórsdóttir (1996) om att bygga en bro mellan

patient och vårdpersonal. Hur patienten upplever sin vårdtid påverkas till stor del av



21

 tidigare vårdupplevelser. Om tidigare vårdtillfällen upplevts som positiva kan även

efterföljande vårdtillfällen upplevas som positiva. Goda upplevelser kan ha en positiv

inverkan på tillfrisknande, välbefinnande, hälsa och eventuella komplikationer (SOU

1997:154).

Åström (1995) beskriver i sin avhandling att hon gjorde ett urval av de sjuksköterskor

som skulle ingå i studien. De fick därefter instruktioner att välja ut de patienter som de

själva ansåg skulle kunna deltaga i studien. Patienterna valdes bland sjuksköterskornas

egna hemavdelningar och intervjuades efter utskrivningen. Resultatet kan ha påverkats

av det faktum att deltagarna handplockades. Vi anser att när en intervjustudie ska

utföras är det viktigt att slumpmässigt välja ut de deltagare som vill medverka för att få

en mer rättvis bild och en större undersökning.

Ehnfors & Söderström (1995) diskuterar hur mycket patienters tillfredsställelse under

vårdtiden påverkas av olika sjukdomsbesked som lämnats till dem. I studiens diskussion

nämns möjligheten att en patient som får ett dåligt besked kan uppleva den aktuella

avdelningens vårdpersonal i negativ anda. Vi tror att en patient som fått t.ex. ett

cancerbesked kan ha en annan upplevelse av vårdtiden än en patient som lämnar

sjukhuset i ett friskt tillstånd efter t.ex. en blindtarmsoperation.

Kloster (1997), Attree (2001) och Hendersson (2003) anser i sina diskussioner att deras

resultat inte är generaliserbara då deltagarantalet är för litet eller inriktningen på val av

avdelning eller omvårdnadsområden är för snäv. Ehnfors & Söderström (1995) gjorde

däremot en större  studie och skriver därför i sin diskussion att deras resultat kommer att

ligga till grund för fortsatt utveckling av vårdarbetet.

Efter att ha sammanställt resultatet inser vi att det finns mycket att förändra och

förbättra på vår arbetsplats. Vi bör på vår avdelning diskutera vad vi har för

människosyn och den omvårdnad vi bedriver. Patienterna bör få ett ökat inflytande och

större beslutanderätt kring den dagliga omvårdnaden. Vi bör t.ex. utveckla våra

kunskaper om hur viktigt det är att information till patienter ges på ett för patienten

lättförståligt sätt.
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Vår tanke är att i framtiden försöka utveckla en för vår avdelning anpassad enkät där

patienterna kan uttrycka sina upplevelser, tankar och funderingar. Med hjälp av de

svaren kan vi sedan försöka  förbättra vården på vår avdelning.

Konklusion

Resultatet av vår litteraturstudie visar att patienter upplever vården på många olika sätt

på grund av att alla människor, vårdpersonal och patienter är olika till personlighet,

social kompetens och har olika etiska värderingar. Omvårdnad består till stor del av en

mängd möten mellan vårdpersonal och patient. Ett möte behöver inte alltid ta lång tid,

för att upplevas betydelsefullt. Alla typer av möten kan vara av betydelse för patienten. I

resultatet presenteras upplevelsen av positiva och negativa möten.

Ett bra möte kännetecknas av en öppen kommunikation, respekt för patientens integritet

och ett lugn. Ett dåligt möte kännetecknas av ointresse, bristfällig kommunikation samt

stress. För att uppnå en god vård med goda möten bör, enligt patienterna i Attrees

(2001), Fagerströms (1999) och Lövgrens et al. (1996) studier vårdpersonalen vara:

hjälpsam, vänlig, professionell, lyhörd och medmänsklig.
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