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Sammanfattning 
Bakgrund: Hur bemötande upplevs påverkas av många olika faktorer och beskrivs som 
ett svårdefinierat begrepp. Hälso- och sjukvårdspersonalen skapar sitt bemötande bland 
annat genom hur de tar emot och hälsar på patienterna. Även hur kroppen är riktad i 
förhållande till patienterna och anhöriga har en inverkan på upplevelsen av bemötandet. 
I hälso- och sjukvården sker flera tusentals möten varje dag och mötena blir på många 
sätt avgörande för patienternas upplevelse av den vidare vårdkontakten. Metod: 
Litteraturstudien gjordes med fokus på omvårdnad och vetenskapliga artiklar söktes i 
Cinahl, PubMed och SweMed. Valda artiklar granskades. Resultat: Materialet 
resulterade i fyra teman; människovärde, omhändertagande, information och 
konversation, respekt och glädje. Litteraturstudien visade att patienter upplever mycket 
olika känslor och tankar i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Många faktorer 
påverkar hur mötet upplevs. Diskussion: Patienter upplever mötet på olika sätt och 
liknande faktorer påvisas i flera studier. Dock finns skiljaktigheter i huruvida 
upplevelsen av den specifika faktorn är positiv eller negativ. Slutsats: Författarna ansåg 
efter litteraturstudiens genomförande att mer forskning på begreppet bemötande ur ett 
patientperspektiv hade behövts. Inom hälso- och sjukvården är det av vikt att ha god 
kännedom om patienters upplevelser av bemötande för att kunna skapa god omvårdnad. 
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Abstract 
Background: How treatment is experienced in healthcare is affected by many different 
factors and is described as a concept difficult to define. Among other things, healthcare 
professionals create their treatment of patient and their relatives through the ways they 
receive and greet the patients. Body positioning of staff also have an impact on how the 
patients and their relatives experience treatment. Every day several thousands of 
meetings take place in healthcare, and these meetings are in many ways crucial to the 
patient's experience of further healthcare contact. Method: The literary study was 
performed with a focus on nursing, and scientific articles were researched in Cinahl, 
PubMed and SweMed. Selected articles were reviewed. Findings: The material resulted 
in four themes; dignity, care, information and conversation, respect and joy. The literary 
study showed that patients experience very different feelings and thoughts in the 
encounter with healthcare professionals. Many factors may affect how the meeting is 
experienced. Discussion: Patients will experience the encounter with healthcare 
professionals in various ways, and similar factors were identified in several studies. 
However, there is a difference in whether the experience of a specific factor is positive 
or negative. Conclusions: After the literary study was conducted, the authors believed 
that further research on the concept of treatment from a patient perspective is required. 
Within healthcare, it is essential with extensive knowledge of the patients’ experiences 
in order to provide good care. 
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BAKGRUND 
Antalet anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonalen gällande området för 

bemötande, kommunikation och information har enligt Socialstyrelsens hälso- och 

sjukvårdsrapport 2009 (2009) ökat med 41 procent mellan åren 2000 och 2007. I 

begreppet hälso- och sjukvårdspersonal kommer litteraturstudien att inkludera all 

personal som är verksam på sjukhus och andra vårdinrättningar.  

 

Totalt sett har anmälningar gällande bemötande, kommunikation och information 

upptagit 15 procent av alla anmälningar som tagits emot av patientnämnderna runt om i 

landet under år 2007 (Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport 2009, 2009). Enligt 

lagen om patientnämndsverksamhet (SFS 1998:1656) ska varje landsting och kommun ha 

en eller flera nämnder med uppgift att stödja patienter inom hälso- och sjukvården. 

Patientnämndernas huvuduppgifter är politisk återrapportering av viktig information från 

patientärenden samt att bidra till förbättring av hälso- och sjukvården (Patientnämnden 

Region Skåne, 2007a). Patientnämnderna ska även fungera som en länk mellan hälso- 

och sjukvården och patienterna (Patientnämnden Region Skåne, 2007b). Enligt 

Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport 2009 finns en väsentlig skillnad på antalet 

anmälningar gällande bemötandet inom Sveriges olika landsting. Variationen ligger 

mellan åtta och 27 procent. I rapporten tydliggörs att flera av landstingen betonat att 

ärenden som innefattar bemötande även finns under andra kategorier. Skillnaden kan 

tänkas bero på att landstingens patientnämnder själva avgör inom vilket område ärendet 

ska klassificeras (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Bemötande är ett svårdefinierat begrepp som av Fossum (2006) beskrivs på följande sätt:  

 

”Bemötande handlar således om hur vi tar emot en patient, om kroppsspråk; 

hur vi hälsar, tittar i ögonen, sitter eller står i förhållande till patient och 

anhöriga. Många studier tar upp betydelsen av att vara artig, vänlig och 

hjälpsam som grund för ett gott och respektfullt bemötande” (Fossum, 2006, 

s. 32). 
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Croona (2000) framställer gott bemötande som ett svårbestämt begrepp vilket är ytterst 

individuellt och kulturellt sammanbundet. Gott bemötande inom vården utmärks av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen i mötet ser till patienternas integritet och autonomi. I 

mötet finns behov av att skapa en känsla av förståelse och trygghet hos patienterna 

(Croona, 2000). 

 

Enligt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 

har hälso- och sjukvårdspersonalen skyldighet att se till så patienterna behandlas med 

respekt och omtanke. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastställer att vården 

ska baseras på respekt för patienternas integritet och självbestämmande. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska även verka för att främja goda kontakter med patienterna. I hälso- 

och sjukvårdslagen ställs även krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att 

individualisera informationen till patienterna (SFS 1982:763). 

 

Tusentals möten sker dagligen inom vården. Enligt Socialstyrelsens statistikrapport 

Hälso- och sjukvårdens verksamhet (2006) skedde 1 490 774 vårdtillfällen under ett års 

tid. Ett vårdtillfälle kan innefatta många enskilda möten med patienterna då en långvarig 

vistelse på sjukhuset räknas som ett enda vårdtillfälle i den studerade rapporten (Hälso- 

och sjukvårdens verksamhet 2006). Mötet blir på många sätt avgörande för patienternas 

fortsatta vårdkontakt. Att möta patienterna på ett sådant vis att slutresultatet och 

vårdkvalitén påverkas positivt är viktigt inom vården (Andersson, 2007). Många 

faktorer påverkar hur mötet upplevs av patienterna (Andersson, 2007; Josefsson, 2008). 

Exempel på faktorer som kan inverka på patienternas upplevelse av mötet är kulturell 

bakgrund, ålder, genus och förförståelse (Andersson, 2006; Josefsson, 2008). En svensk 

studie visar att genus har en påverkan på hur patienterna upplever bemötandet i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonalen. Studien visar även att mentala problem eller vissa 

typer av diagnoser påverkar hur mötet upplevs av patienterna (Östlund, Borg, Wide, 

Hensing & Alexanderson, 2003). Begreppet upplevelse kommer i litteraturstudien att 

innefatta patientens tankar och känslor i mötet med hälso- och sjukvårdpersonal.  

 

En annan betydande faktor i mötet är språket, det vill säga, hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen väljer att uttrycka sig och vad ordvalen skapar för upplevelse hos 
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patienterna. Eftersom samma ord kan uppfattas på så många olika sätt av olika individer 

belyser Birkler (2007) vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyhörd för 

patienternas utspelade reaktioner i mötet. Enligt Andersson (2006) är flexibilitet, god 

förmåga till förståelse och en god kommunikativ förmåga av stor vikt för att ett möte 

ska upplevas tillfredställande. 

 

I en svensk studie där deltagarna var långtidssjukskrivna hade 92 % upplevt sig bli 

bemötta på ett positivt sätt av hälso- och sjukvården. Deltagare som var födda i Sverige 

samt personer som hade god självuppskattad hälsa var över lag mer positiva angående 

egna upplevelser (Müssener, Festin, Upmark & Alexanderson, 2008). 

 

Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården ska sträva efter ett grundläggande 

gemensamt förhållningssätt som framförallt handlar om att se, känna och vilja hjälpa 

patienterna (Norberg, Engström & Nilsson, 1994). Litteraturstudien syftar till att lyfta 

fram hur patienterna upplever förhållningssättet i vården och hur upplevelsen av 

bemötandet i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal påverkas.  

 

Sammanfattningsvis är bemötandet viktigt i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Klagomålen som rapporterats till patientnämnderna tyder på att ett ökat fokus behövs 

för att personalen inom hälso- och sjukvården ska kunna förstå patienternas upplevelser. 

SYFTE 
Syftet var att belysa patienters upplevelse av bemötandet i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal 

METOD 

Design 
Studien var en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie innebär att en 

sammanställning av redan befintliga undersökningars resultat utförs (Forsberg & Wengström, 

2008). Artiklar som uppfyllde kriterierna för studiens syfte kvalitetsgranskades utifrån 

Fribergs (2006) granskningsmall. Kvaliteten graderades på en skala från 1 till 3, där 1 är högst 

kvalitet och 3 lägst. 



 

8 
 

Datainsamling 
En pilotsökning gjordes för att kontrollera att vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet 

fanns tillgängliga. Artikelsökningarna genomfördes sedan i Cinahl, PubMed och SweMed 

som ansågs vara relevanta databaser för syftet.  

Urval 
För att svara på syftet inkluderades endast studier gjorda ur ett patientperspektiv. Studier som 

berörde patienter med specifika sjukdomar exkluderades under sökningen. Exkluderingen 

gjordes för att öka trovärdigheten för studiens resultat. Då studien syftade till att belysa 

upplevelsen utifrån en vuxen patients perspektiv så exkluderades artiklar som berörde 

patienter under 18 års ålder. Sökord som användes var encounter, patient, satisfaction, 

nursing, relation, relationship, hospital, professionals och healthcare. Boolesk term som 

användes var AND. Även trunkering användes. Endast artiklar på engelska och svenska 

söktes. Valet av språkbegränsningarna berodde på författarnas språkkunskaper. Vid 

sökningarna utgick författarna från att kunna skapa ett resultat möjligt att applicera på 

sjukvården i Sverige. Publiceringsår begränsades från år 2000 och framåt för att utesluta 

inaktuell forskning. Endast artiklar som var peer-reviewed inkluderades för att säkerställa den 

vetenskapliga förankringen. Begränsning till enbart research articles användes för att endast få 

fram vetenskapliga artiklar baserade på empiriska studier och utesluta litteraturstudier. 

Sökningarna dokumenterades i ett sökschema (Bilaga 1). 

Analys och genomförande 
Valda artiklar analyserades utifrån Axelssons (2008) rekommendation gällande 

litteraturstudier. Alla artiklar lästes förutsättningslöst av båda författarna och för syftet icke 

relevanta artiklar exkluderades. En artikelöversikt (Bilaga 2) skapades för att erhålla en 

lättöverskådlig sammanställning av alla artiklar som valts ut till resultatet (Axelsson, 2008). 

Valda artiklar fördes in i ett sökschema. För syftet relevanta meningar markerades individuellt 

av båda författarna. Under en gemensam genomgång valdes sedan meningar ut från 

artiklarnas resultat och skrevs ner på lappar. Sedan sorterades lapparna efter innehåll. Texten 

bröts ner och placeras ut under specifika teman. Människovärde, omhändertagande, 

information och konversation och respekt och glädje var teman som framkom. En 

sammanställning av materialet som framkom i analysen bildade resultatet (Axelsson, 2008).  
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Etiska överväganden och studiens betydelse  
Samtliga artiklar granskades utifrån ett etiskt perspektiv (Forsman, 1997). Deltagarnas 

integritet, frivilliga medverkan och rätt till information var viktigt för studiens trovärdighet. 

Samtliga artiklar skulle vara vetenskapliga och godkända av en etisk kommitté utifrån 

Helsingforsdeklarationen (Forsman, 1997).  

 

Patienternas upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande är en central 

utgångspunkt för att kunna ge god omvårdnad (Norberg, Engström & Nilsson, 1994). 

Sjuksköterskans förståelse för hur patienterna upplever hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande är viktig för utvecklingen av sjuksköterskans profession. Studien sammanställde 

patienternas upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i mötet. Tanken med 

litteraturstudien var att sjuksköterskan kan ta lärdom av materialet och på så sätt öka 

förståelsen för hur bemötande upplevs av patienterna i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 
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RESULTAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Människovärde 
Flertalet studier visade vikten av att bli bemött och sedd som en individ i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Schmidt, 2003; Eriksson & Svedlund, 2007; McCabe, 

2004; Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006). 

 

“It was very much more personal, more one-to-one. It was - you knew the care 

they were giving you was specifically for you and not like they were treating 

the masses. You knew it was for you.” (Schmidt, 2003, s. 395) 

 

Patienterna värdesatte att få vara värdefulla, bli ihågkomna (Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007) och att få förbli människor (Sørlie et al, 2006). 

Patienterna belyste vikten av att inte bli sedd som en diagnos eller ett rumsnummer 

(Schmidt, 2003).  

 

”I would have to say I was not satisfied with my care, and what would 

probably make me say that would be because I was a room number and 

nothing more.” (Schmidt, 2003, s. 396) 

 

Att få ha en personlighet och ett namn var viktigt i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal 

Omhändertagande Respekt och glädje 

Figur 1: Syfte och framkomna teman 

Människovärde 

Patienters upplevelse av bemötandet i mötet 
med hälso- och sjukvårdspersonal 

Information och konversation 
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(Schmidt, 2003). Patienterna önskade att personalen var patientfokuserad under 

vårdtillfället/behandlingen (Schmidt, 2003). 

 

Att känna igen och förstå patienternas situation framstod i flera studier som en viktig faktor i 

mötet (McCabe, 2004; Larsson et al, 2007). Känslan av oro och osäkerhet lindrades av att 

någon förstod patienternas känslor. Ett tecken på förståelse för patienternas situation var att 

personalen visade sympati och brydde sig om patienterna (McCabe, 2004). Förmågan att 

kunna leva sig in i patienternas situation och inte bara handla utifrån egna tankar beskrevs 

som viktigt. När personalen såg, förstod och kände sina patienter upplevde patienterna en 

lättnad då repetition och förklaring inte behövdes (Larsson et al, 2007).  

 

En studie visade att patienterna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen trodde på 

patienternas yttrande om behov av hjälp (Sørlie et al, 2006). Medan däremot ett omtalat 

klagomål i en annan studie var att personalen inte upplevdes tro på behovet av hjälp som 

yttrades av patienterna (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007). En studie visade att patienter i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen fick sin integritet verbalt och psykiskt kränkt. 

Samma studie visade att patienterna upplevde en känsla av att inte bli bekräftade. Studien 

visade även att patienterna upplevde en känsla av att vara missförstådda i mötet. Patienterna 

upplevde också en känsla av att inte bli tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Eriksson & Svedlund, 2007). Upplevelsen av att bli misstrodd, anklagad för att ljuga och 

ifrågasatt förekom i flera studier (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007; Eriksson & 

Svedlund, 2007).  

Omhändertagande 
Patienterna beskrev i flera studier vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen i mötet ser till 

patienternas önskningar, förfrågningar och behov. Anpassning av hälso- och 

sjukvårdspersonalens beteende förväntades för att möta upp patienternas önskningar, 

förfrågningar och behov (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007; Schmidt, 2003; Larsson et al, 

2007). 

 

”I didn´t have a shower for the first two days at all… it just would have taken 

somebody sensitive enough to understand… I mean you can imagine what you 

feel like when you can´t even wash yourself.”(McCabe, 2004, s. 46) 
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När behoven skulle tillgodoses påverkades patienternas upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen av flera faktorer. Att behöva vänta länge innan hjälpen kom påverkade 

mötet negativt. Även på vilket sätt personalen framställde svaret på patienternas behov 

påverkade patienternas upplevelse. (Schmidt, 2003).  

 

”I just kept waiting and waiting and waiting. Then I finally got the physical 

therapist to help me back to bed. They [nurses] didn’t come back after they 

put me on the potty in the bathroom” (Schmidt, 2003, s. 396) 

 

Att göra det lilla extra för en patient (Henderson, A. Van Eps, Pearson, James, Henderson, P 

& Osborne, 2007) och att visa engagemang (Eriksson & Svedlund, 2007) framstod som 

viktiga faktorer i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Andra studier visade att 

patienterna upplevde att en del av personalen alltid lyckades hitta tid för att sitta ner och 

småprata (Larsson et al, 2007; McCabe, 2004; Sørlie et al, 2006). Småpratet hjälpte till att 

skapa en relation i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Larsson et al, 2007). 

 

“The nurses must look after themselves so that they can keep going. That’s 

also the reason why I don’t ring for them unless I feel it’s absolutely 

necessary” (Sørlie et al, 2006, s. 1243) 

 

En studie visade att en källa till missnöje i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen var att 

personalen upplevdes stressad och att tid inte togs till enskilda patienter (Upmark, Borg & 

Alexanderson, 2007). Upplevelsen av att hälso- och sjukvårdspersonalen hade mer fokus på 

uppgiften än på relationen med patienterna framstod i en studie (McCabe, 2004). Två studier 

visade att patienterna upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen som upptagen (McCabe, 

2004; Sørlie et al, 2006). 

Information och konversation 
Patienterna värdesatte en ärlig och öppen kommunikation i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattade icke-verbal 

kommunikation upplevde patienterna som en indikation på uppriktighet (McCabe, 2004). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen kunde skapa en känsla hos patienten av att vara sedd, hörd 

och värdefull genom att vara uppmärksam på verbala och icke-verbala signaler i mötet 
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(Larsson et al, 2007). En patient sa: ”A smile means so much” (Sørlie et al, 2006, s 1242). Att 

hälso- och sjukvårdspersonalen kunde lyssna, ge gensvar och vara emotionellt öppen 

upplevdes som viktigt för patienterna (Larsson et al, 2007). Studier visade att förklaringar och 

information från hälso- och sjukvårdspersonalen var viktigt för patienterna (Schmidt, 2003; 

Sørlie et al, 2006). I flera studier belystes vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

använde ett för svårt språk i mötet (Eriksson & Svedlund, 2007; McCabe, 2004; Sørlie et al, 

2006). 

 

”I feel secure because I can ask as much as I want, and the nurses answer in a 

way I can understand.” (Sørlie et al, 2006, s. 1242) 

 

Patienterna önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen gav information även när patienterna 

själva inte ställer några frågor (Larsson et al, 2007). En del patienter upplevde att relationen 

till patienten blev bortvalda för uppgifterna hälso- och sjukvårdspersonalen utförde. 

Patienterna upplevde inte kommunikationen som patientfokuserad. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes göra antagande angående patienternas behov och intressen. En 

patient upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte kommunicerade mycket med sina 

patienter (McCabe, 2004). Envägskommunikation belystes i Erikssons och Svedlunds studie 

(2007) som en källa till missnöje i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Samma studie 

visade att patienterna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen försökte undvika 

patienterna för att inte skapa problem och konflikter. En vanlig faktor som skapade missnöje i 

mötet var upplevelsen av att inte bli lyssnad på (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007; 

Eriksson & Svedlund, 2007). När patienternas frågor inte fick omedelbara svar, kunde en 

känsla av osäkerhet uppstå (Sørlie et al, 2006). En studie visade att uteblivna svar på 

patienters frågor förekommer (Eriksson & Svedlund, 2007).  

Glädje och tillit 
En patient beskrev att en central skillnad mellan ett positivt och negativt möte, var att i ett 

positivt möte samtalade hälso- och sjukvårdspersonalen med patienterna på ett mer 

respektfullt sätt (Schmidt, 2003). En studie visade vikten av att inge en känsla av genuint 

intresse från personalens sida (Larsson et al, 2007). I McCabes (2004) studie framkom att 

patienterna skapade en speciell relation till de vårdgivare som upplevdes mest genuina.  
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Att känna tillit gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen beskrevs i flera studier som en viktig 

faktor i mötet (Larsson et al, 2007; Henderson et al, 2007). Hälso- och sjukvårdspersonalen 

som visade empati i mötet skapade lättare tillit hos patienterna (McCabe, 2004). Något som 

enligt en studie kunde försämra tilliten gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen var ”nurse 

forgetfulness” – att lova patienterna något men att sedan inte hålla löftet (Henderson et al, 

2007). I mötet var uppmärksamhet och sällskap av hälso- och sjukvårdspersonalen betonat 

som viktigt (Larsson et al, 2007). Även känslan av att vara stöttad av hälso- och 

sjukvårdspersonalen var av vikt (Eriksson & Svedlund, 2007). Närhet framställdes i en studie 

som något som inte efterfrågades av patienterna i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Henderson et al, 2007). 

 

Humor framställdes som något uppskattat i mötet. Patienterna beskrev att humor ökade 

självkänslan och att kunna få andra att skratta och att få lov att skratta med hälso- och 

sjukvårdspersonalen gav en positiv känsla (McCabe, 2004). Flera studier visade att 

patienterna upplevde en positiv attityd bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Samt att 

patienterna upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen som glad och vänlig(McCabe, 2004), 

hjälpsam, öppen, ärlig, godhjärtad, lyssnade och vänlig (Sørlie et al, 2006), artig och 

välkomnande (Henderson et al, 2007). I en studie beskrev patienterna en upplevelse av att bli 

bemött med nonchalans, arrogans och okunnighet. Något som skapade en känsla av att hälso- 

och sjukvårdspersonalen hade en negativ attityd (Eriksson & Svedlund, 2007). Hälso- och 

sjukvårdspersonalens ord och agerande kunde orsaka en känsla av osäkerhet hos patienterna 

(Sørlie et al, 2006). En studie visade att patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen 

var för opersonlig och att patienterna behandlades med likgiltighet i mötet (Upmark, Borg & 

Alexanderson, 2007). Ett omtalat klagomål var att patienterna upplevde hälso- och 

sjukvårdspersonalen som irriterad och otålig. Att inte bli bemött med respekt var ett annat 

omtalat klagomål (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i Cinahl, PubMed och SweMed då inga 

andra databaser ansågs kunna tillföra artiklar relevanta för syftet. Olika sökord provades 

i pilotsökningen och orden som valdes gav mest relevant resultat. Författarna upplevde 

svårigheter att välja sökord då begreppet bemötande saknade direkt motsvarighet på 

engelska. Engelska valdes som språk på grund av begränsning i språkkunskaperna hos 

författarna. Att språkliga missförstånd inte har uppstått kan inte garanteras då engelska 

inte var författarnas modersmål. Intressanta artiklar hittades på tyska och spanska med 

engelskt abstract, artiklar som tyvärr fick uteslutas. Trovärdigheten för litteraturstudien 

ansågs vara hög då författarna har undersökt problemet som låg till grund för syftet med 

studien. 

 

Då författarnas tanke var att kunna överföra framkomna kunskaper på sjukvården i 

Sverige valdes artiklar från Sverige och kompletterades med artiklar från USA, 

Australien och Irland. Övriga artiklar som framkom i sökningarna exkluderades då 

kulturella skillnader upplevdes bidra till ett resultat ej överförbart inom svensk sjukvård. 

För att kunna göra resultatet mer tillförlitligt hade författarna behövt en bredare 

språkkunskap. Länder som skulle vara aktuella för studien borde ha sammanställts och 

analyserats innan studien påbörjades för att få med relevant material. Att ha med artiklar 

exkluderade på grund av språkbegränsningar hos författarna hade troligen inte påverkat 

resultatet nämnvärt.  

 

Specifika sjukdomar exkluderades då en studie visade att en del tillstånd kan påverka 

patienternas upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal (Östlund et al, 

2003). För att undvika en vinkling av resultatet exkluderades studier som utgick från 

patienter med samma sjukdom. Författarnas förförståelse har till en liten eller obefintlig 

del färgat resultatet och hade andra författare gjort samma typ av studie hade resultatet 

blivit likvärdigt. Studiens tillförlitlighet bedöms därför vara hög. Under arbetets gång 

har författarna erhållit en djupare förståelse för patienternas upplevelser av bemötandet i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Trots att författarna hade egna erfarenheter av 
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att vara patient har en del fynd varit oväntade. Artiklar har inte valts bort på grund av 

oönskat resultat. Artiklarna var samstämmiga gällande faktorer som patienterna belyste 

som viktiga. Motsägelserna som förekommer i artiklarna berörde huruvida patienterna 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen levde upp till önskemålen om hur 

bemötandet skulle ske.  

Resultatdiskussion 

Människovärde 
Resultatet visade att patienter upplevde det av vikt att bli bemötta som värdefulla 

människor i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. I resultatet framkommer även 

vikten av att hälso- och sjukvårdpersonalen trodde på patienten, att det fanns en 

förståelse för patienten och situationen patienten befann sig i. Patienterna önskade att 

personalen förstod deras känslor och visade att de brydde sig om patienten. Vikten av 

att personalen såg en individ, inte bara ett rumsnummer eller en diagnos var också något 

som framstod tydligt i resultatet. Hälso- och sjukvårdspersonalens fokus skulle ligga på 

patienten under vårdtillfällen eller behandling. Resultatet styrks av Bendapudi, Berry, 

Frey, Turner Parish och Rayburn (2006) vars studie belyste att patienterna hade en 

önskan om att hälso- och sjukvårdspersonalen bemötte och kom ihåg dem som 

individer. Patienterna upplevde det som positivt när inte bara deras hälsa låg i fokus, 

utan att det även fanns ett intresse för deras liv i övrigt (Bendapudi et al., 2006). 

Schuster (2006). belyste vikten av att sjuksköterskor förstår att olika individer uppfattar 

upplevelser på olika sätt  

 

Kunskapen har stor relevans för sjuksköterskans omvårdnadsutövning enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) och 

ICN:s etiska kod för legitimerade sjuksköterskor (2005). Båda skrifterna beskriver att 

omvårdnad ska ges med respekt och hänsyn till patienters och närståendes värderingar, 

vanor och tro. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) berör även vikten av att se 

individen ur ett perspektiv präglat av en humanistisk människosyn. En koppling kan ses 

med Travelbees omvårdnadsteori som beskriver att sjuksköterskan måste se patienten 

som en unik individ och inte bara som en av många patienter (Jahren Kristoffersen, 

2006). 



 

17 
 

Författarna anser att sambandet mellan patienternas upplevelser av att ha ett värde som 

människor och gott bemötande är tydligt i det framkomna resultatet. Att som 

sjuksköterska tillgodose patientens önskan om att få vara en värdefull människa och 

individ blir därför en viktig del i bemötandet av patienten. I försök att förenkla för sin 

egen skull, genom att till exempel använda rumsnummer istället för namn, kan 

patientens människovärde kränkas. 

Omhändertagande 
I resultatet framkom att patienter i hälso- och sjukvården hade en önskan att bli 

omhändertagna utifrån sina egna behov, förfrågningar och önskningar. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen förväntades anpassa sitt beteende efter patienternas behov. Det 

upplevdes som viktigt att inte behöva vänta länge innan hjälp kom. Likaså var det av 

vikt att personalen visade engagemang och tog sig tid till den enskilda patienten. För 

patienterna var det också viktigt att personalen inte verkade stressad för att 

omhändertagandet skulle kännas gott. Att personalen tog sig tid att sitta ner och 

småprata upplevde patienterna som viktigt. Resultatet styrks av Berghs studie (2002) 

som beskriver vikten av att sitta ner och prata med patienten för att kunna öka sin 

förståelse för patientens önskningar och behov. Som sjuksköterska med ett pedagogiskt 

förhållningssätt handlar det om att se den specifika individens behov av information 

(Friberg, 2001). Schuster (2006) belyser också sjuksköterskans roll i att möta patientens 

behov och beskriver patienten som den behövande. Hon menar att patienten kan ha 

olika typer av behov och att det ingår i sjuksköterskans profession att möta upp behoven 

(Schuster, 2006).  

 

Vikten av att den legitimerade sjuksköterskan ser till patienternas omvårdnadsbehov 

berörs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005). 

Behoven innefattar fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga faktorer. I samband 

med undersökningar och behandlingar ska sjuksköterskan informera och sörja för att 

patienterna får en upplevelse av trygghet och välbefinnande. Som vägledning ska 

sjuksköterskan använda sitt omdöme, sin noggrannhet och sin kunskap (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, 2005). Även Travelbee 

beskriver i sin omvårdnadsteori vikten av att sjuksköterskan ska kunna se till patientens 

olika behov och kunna möta upp behoven. Travelbee belyser att det är patientens behov 
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som ska ligga i fokus, sjuksköterskans behov får inte föras över på patienten (Jahren 

Kristoffersen, 2006).  

 

Författarna anser att patientens behov alltid ska ligga i fokus. Som sjuksköterska är det 

viktigt att vara uppmärksam på vad patienten önskar och vilka förfrågningar patienten 

har. Att lära sig planera sin tid som sjuksköterska på ett sådant sätt att det finns 

utrymme för att ta reda på vad patienten önskar är viktigt. Risken är annars att 

sjuksköterskan missar viktiga komponenter av patientens behov och därmed skapar en 

känsla av missnöje hos patienten. 

Information och konversation 
För patienterna var det av vikt att bli informerad, konverserad med och lyssnad på visar 

resultatet. I samtalet med patienten var det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

uppfattade de signaler som patienten gav, såväl verbala som icke-verbala. Patienterna 

beskrev vikten av att personalen lyssnade. Information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen önskades, även när den inte efterfrågades. Att språknivån 

anpassades efter patienterna upplevdes viktigt. Resultatet styrks av en tidigare studie 

(Bendapudi et al, 2006) som visade att det var viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

talade på ett tydligt och språk begripligt för patienten. Berghs studie (2002) belyste 

vikten av att sjuksköterskan tar sig tid till att prata med patienten. Samma studie visade 

att sjuksköterskans roll gentemot patienten mycket är lik den roll som sjuksköterskan 

har gentemot närstående. Här belystes också att en sjuksköterska kan ställa frågor för att 

ta skapa sig en känsla av hur mycket kunskap som redan finns innan informationen 

framställs. Att icke-verbala signaler blir en del av grunden för det kommande samtalet 

belyses också (Bergh, 2002). Likaså Fribergs (2001) studie visade på vikten av att 

sjuksköterskan inte bara hör de verbala frågorna, utan även kan tolka frågorna som 

ställs genom patientens kroppsliga uttryck.  

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskriver 

vikten av att patient och närstående får den information som behövs för att kunna skapa 

delaktighet i vården. Sjuksköterskan ska även anpassa sitt språk på ett sådant sätt att 

informationen blir begriplig för patienterna. Poängteras görs också att patienter som ej 

uttrycker informationsbehov ska uppmärksammas av sjuksköterskan (Socialstyrelsens 
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kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, 2005). Sjuksköterskan har även 

skyldighet att informera patienten så pass omfattande att det blir en möjlighet för 

informerat samtyckte. Information ska även ges om att patienten kan välja eller vägra 

behandling (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2005). Travelbee beskriver vikten av 

att skapa en mellanmänsklig relation med patienten. Den mellanmänskliga relationen är 

enligt Travelbee en förutsättning för god omvårdnad (Jahren Kristoffersen, 2006). För 

att skapa en mellanmänsklig relation behöver sjuksköterskan samtala med och lyssna på 

patienten. 

 

Som sjuksköterska anser författarna att det är viktigt att lära sig att förstå hur patienten 

behöver och vill ha information och konversation. Sjuksköterskan ska kunna ge rätt 

information, vid rätt tillfälle och på rätt nivå. Likaså ska samtalen vara anpassade efter 

patienten. Sjuksköterska bör ha i åtanke att samtalet är viktigt för patienten, en 

prioritering i arbetet bör vara att ta sig tid till samtal. Informationen och konversationen 

ska inte genomföras på ett sådant sätt att patienten känner sig i underläge.  

Glädje och tillit 
Resultatet visade att genuint intresse från hälso- och sjukvårdspersonalens sida var 

viktigt för att patienterna skulle kunna utveckla tillit. ”Nurse-forgetfulness” var ett 

begrepp som visade sig kunna försämra tilliten gentemot hälso- och 

sjukvårdspersonalen. I mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen uppskattades humor. 

Humor var något som kunde öka självkänslan hos patienten, genom att de fick skratta 

tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen. Resultatet visade även att det var 

viktigt för patienterna bli bemötta med respekt. En tidigare studie visade att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever att humor är viktigt i mötet. Humorn belystes som en 

relationsförstärkare mellan människor (Kinsman Dean & Major, 2008). Att bemötas 

med respekt och att bli lyssnad på beskrevs också som viktigt (Bendapudi et al, 2006). 

Andra tidigare resultat visar att även sjuksköterskor själva anser att respekt gentemot 

patienterna är viktigt (Schuster, 2006).   

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) belyses vikten av att 

sjuksköterskan har förmåga att bemöta patienten på ett respektfullt sätt. Tillit har enligt 

Travelbee betydelse för omvårdnaden då begreppet är ett kännetecken för att patienten 
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upplever hopp. Hopp i sin tur är ett av de begrepp som Travelbee anser vara nära 

förknippat med omvårdnadens mål och syfte (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Författarna anser att humor och tillit kan underlätta för patienten i många svåra 

situationer. En svårighet med humor kan vara att anpassa hur, när och till vem humor 

passar. Om humor används fel kan missförstånd istället uppstå och mer skada än nytta 

ske. Sjuksköterskan bör sträva efter att skapa en relation med patienten där förtroende 

och tillit är viktiga byggstenar.  

Slutsats 
Bemötande är viktigt för patienter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet 

visade att patienter hade upplevt både positiva och negativa erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande. Trots detta visade resultatet att patienterna hade liknande 

åsikter om vad som var viktigt i bemötandet. Några punkter författarna upplevde som centrala 

är att patienterna ville bli bemötta som människor med individuella behov, bemötas med 

respekt och glädje samt att få vara delaktiga i konversation och informationsflödet. I rollen 

som sjuksköterska behövs kunskap om hur viktigt bemötande är för att skapa en god relation 

till patienten. Sjuksköterskans bemötande blir på många sätt avgörande för att patienten ska 

erhålla en god omvårdnad. Förmågan att förstå hur det egna bemötandet påverkar patienterna 

är en färdighet som fordrar tid för att utvecklas. I takt med att förståelsen ökar har 

sjuksköterskan möjlighet att utveckla och optimera sitt bemötande och förhållningssätt så att 

en god omvårdnad ges. Resultatet som framkommit i litteraturstudien är av betydande 

relevans för omvårdnadsarbetet. 

 

Sjuksköterskan och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården kan tillgodogöra sig 

resultatet och använda den för att utvecklas i professionen. Författarna anser efter 

litteraturgenomgången som gjorts att ämnet bemötande borde belysas mer i forskning då 

bemötande är en central del i omvårdnad. 
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in experiencing 
negative encounters 
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upplevelser av 
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Frågeformulär. 
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och negativa möten med hälso- 
och sjukvårdspersonal användes. 
Sedan gjordes en statistisk analys 
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Nästan en tredjedel av kvinnorna och och 
fjärdedel av männen hade erfarenheter av 
negativa möten. Det vanligaste var 
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patienternas 
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Sex stycken 
fokusgruppintervjuer med 
totalt 26 deltagare. 
Patienter inskrivna i och 
utskrivna från den 
somatiska vården. De 
olika fokusgrupperna hade 
olika bakgrund men inom 
gruppen samma. 

Fokusgruppsintervjuer gjordes 
utifrån Grounded Theory. 
Intervjuerna bandades och 
observerades. Även anteckningar 
togs. Efter intervjuerna lyssnades 
banden igenom, anteckningar 
genomlästes och en 
sammanställning gjordes efter en 
flera steg lång process. 

Informanterna framhåller vikten av att 
samarbete för att öka delaktigheten. 
Huvudkategorin insikt genom 
hänsynstagande skapades genom de fyra 
underkategorierna: villighetsatmosfär, 
känslomässig respons, samspelhet och 
rättigheter. Till grund för resultatet ligger 
även de 15 kategorierna under de fyra 
underkategorierna. 
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patients’ experiences 
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with hospital care 

att belysa patienternas 
erfarenheter av 
missnöje vid 
sjukhusvård 

Berättande intervjuer 
genomfördes med sex 
personer. Deltagaren 
skulle ha mottagit vård på 
en sjukhusavdelning och 
anmält missnöje till PAC 
(Patients' Advisory 
Committee). Patienter 
som vårdats inom 
psykiatrin exkluderades. 

Intervjuer gjordes med öppna 
frågor med individuellt anpassade 
uppföljningsfrågor, baserade på 
en intervjuguide uppbyggd utifrån 
problemområdet. Intervjuerna 
bandades och transkriberades. 
Latent innehållsanalys 
genomfördes på materialet. 

Resultatet visar på patienternas strävan 
efter bekräftelse, känslan av misstroddhet 
och vad de har blivit tvingade att offra på 
grund av behandlingsbrist. En känsla av 
att vara besvärlig syns även i resultatet. 
Det positiva mötet beskrivs även, likaså 
situationer av bekräftelse från hälso- och 
sjukvårdspersonal. Resultatet visar på 
hopp och vilja att gå vidare med livet.  
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 ‘Caring for’ 
behaviours that 
indicate to 
patients that 
nurses ‘care 
about’  

att utforska vad som 
skapar interaktionen 
mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och 
patient och förvissa 
sig om patienternas 
uppfattning av dessa 
interaktioner 

Informanterna valdes ut 
genom 
bekvämlighetsurval. 
Avdelningarna som skulle 
observeras var 
förutbestämda och 
informanterna 
observerades sedan 
slumpmässigt. 
Observationer och 
frågeformulär.  

Genomförandet bestod av två 
delar. 12st 
fyratimmarsobservationer av 
hälso- och sjukvårdspersonalens 
interaktion med patienter i en 
grupp om fyra patienter på två 
sjukhusavdelningar. Dessa 
gjordes samtidigt under en 
fyraveckorsperiod. Samt att 
patienter som skrevs ut under 
denna period fick svara på ett 
frågeformulär. Observationerna 
och frågeformulären 
analyserades tillsammans. Sedan 
gjordes en temaanalys. 

Det insamlade materialet visade att 
interaktionen mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patient mestadels var 
informativ och vänlig. Möjligheterna att 
utveckla en nära relation var begränsade. I de 
flesta fall var patienterna nöjda med 
interaktionerna. Den vanligaste orsaken till 
missnöje hos patienterna var en upplevelse av 
att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var 
lättillgänglig för att bemöta specifika 
önskningar. Jämförelse av observationerna och 
frågeformulärets resultat visade att patienterna 
kände att hälso- och sjukvårdspersonalen 
brydde sig om dem, även om relationen inte 
alltid blev så djup. 
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McCabe 
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2004 

Nurse–patient 
communication: 
an exploration of 
patients’ 
experiences 

att utforska och ta 
fram uttalanden 
relaterade till 
patienternas 
erfarenheter av hur 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 
kommunicerar med 
dem 

Sjukhus på Irland. 
Deltagarna valdes ut 
genom att de hade 
erfarenhet av det fenomen 
som studerades och de 
skulle ha varit inlagda i 
minst fyra dagar. Åtta 
patienter deltog. 
Intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer som 
bandades. Det insamlade 
materialet analyserades utifrån en 
reflektiv process och 
sammanställdes beskrivande och 
tolkande utifrån teman och 
subteman.  

Resultatet gav fyra olika teman. Brist på 
kommunikation som informanterna ansågs 
bero på tidsbrist, uppmärksamhet som berör 
om informanterna upplevde att hälso- och 
sjukvårdspersonalen var observant på de icke-
verbala signalerna. Empati som beskriver 
huruvida informanterna upplevde att hälso- 
och sjukvårdspersonalen hade ett 
känslomässigt engagemant och vänlig hälso- 
och sjukvårdspersonal som berörde hälso- och 
sjukvårdspersonalens sinnesstämning och 
tendensen till kunna skämta och skratta 
tillsammans med informanterna.   
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Ross, 
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2005 

Satisfied patients are 
also vulnerable 
patients – narratives 
from an acute care 
ward 

att belysa erfarenheten 
av att vara patient och 
omhändertagen på en 
akutvårdsavdelning 

10 patienter på ett sjukhus. 
Intervjuer.  

Öppna frågor som bandades och 
transkriberades. Analyserade med 
en fenomenologisk hermeneutisk 
metod. 

Patienterna är väldigt nöjda med sin 
behandling och vård. De berättar också om 
faktorer som de inte tycker är optimala 
men som de förklarar som kompromisser, 
något som de måste accepterade som en 
nödvändig del av deras vistelse på 
avdelningen. Studien visar ett nära 
samband mellan patienternas belåtenhet 
och deras sårbarhet. 
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