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Sammanfattning
Bakgrund: Att uppleva ett bra bemötande inom vården är en av patientens förväntningar.
Bemötandet kan påverkas av många faktorer hos vårdgivaren. Därför är det viktigt att belysa
patientupplevelser för att sjuksköterskan skall få mer förståelse för patientens situation. Syfte:
Syftet var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom primärvården.
Metod: En allmän litteraturstudie gjordes som baserades av kvalitativa artiklar. Artiklarna
lokaliserades i två databaser, Cinahl och Pubmed. HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al.,
2016) användes vid artikelgranskningen.
Resultat:  Analysen identifierade kategorier vilka beskriver faktorerna som påverkar patientens
upplevelse av sjuksköterskan bemötande. Kategorierna var: Relationen till sjuksköterskan med
subkategorier betydelsen av att bli sedd och bekräftad, betydelsen av att få vara delaktig och ha
självbestämmande samt betydelsen av att uppleva ömsesidigt förtroende och respekt.
Kommunikationens betydelse med subkategorier sjuksköterskan som en god lyssnare och
att bli informerad och få möjligheten att samtala.
Diskussion: I diskussionen diskuteras två fynd från studiens resultat: Kommunikationens
betydelse för bemötandet och Respekt för patientens självbestämmande. De två fynden
kopplades till en kommunikationsmodell och McCormack & McCance (2010) modell.
Slutsatsen av studien visade att ett bra bemötande av sjuksköterskan kan uppnås genom att ha
god kommunikation samt att respektera patientens autonomi och delaktighet. På så sätt ökar
patientens förtroende för sjuksköterskan. Fortsatt forsknings behövs inom området.
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Inledning
Bemötande har en stor betydelse för hur en patient upplever sitt vårdbesök och är därför

en betydelsefull del i vårdandet. Vårdpersonalens inställning till mötet med patienten

påverkar hur denna upplevelse blir. Ett professionellt vårdande bemötande kan stärka

den utsatta patienten och öka välbefinnandet hos denne. Ett ökat välbefinnande kan

minska känslan av ohälsa hos patienten. Det är ofta en sjuksköterska som har första

kontakten med patienten i primärvården och därför kommer denna studie att fokusera på

patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom primärvården.

Bakgrund
Kommunikation och bemötande är en viktig förutsättning för att ge en god och bra vård

till patienterna, vilket är en del av sjuksköterskans professionella ansvarsområde.

Bemötandet beskrivs enligt Fossum (2013) som den verbala kommunikationen vid ett

möte och hur den utförs, men även kroppsspråket. Exempel på detta kan vara hur vi

möter blicken samt vår kroppshållning gentemot patienten. Kvaliteten på bemötandet är

direkt påverkat av hur självkänslan och självinsikten är hos den som bemöter någon. Att

vara medveten om vilka faktorer som påverkar detta, präglar sättet att bemöta. Enligt

Blennberger och Johansson (2010) är prioriteringen inom vården att det finns en tydlig

värdegrund för hur verksamheten och vårdpersonal värnar om patienten när det gäller

bemötandet. Socialstyrelsen (2015) menar att bemötandet är av stor betydelse när

patienten får vård. Förekommer det brister i bemötandet mellan patient och

vårdpersonal kan det leda till att det även brister i kommunikation och information.

Detta kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker samt att det kan påverka det

personcentrerade vårdandet. Det kan även spela en viktig roll när det gäller att väcka

positiva känslor hos patienten, till exempel när personalen tar sig tid och engagerar sig

eller när de respekterar patientens värdighet. Ett gott bemötande av vårdpersonalen är

centralt i den personcentrerade omvårdnaden. Eide & Eide (2007) beskriver att

bemötandet i första vårdmötet är viktigt därför att det har en funktion att etablera

relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt att det skapar tillit och trygghet,

vilket har en betydelse vid kontaktskapande.

Sjuksköterskans kärnkompetenser består av sex olika delar vilka är personcentrerad

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och

informatik. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans viktigaste ansvarsområde där
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man tillgodoser patientens fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov

varvid fokus ligger på själva patienten och inte enbart på sjukdom eller symtom (Svensk

sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård innebär att strukturera upp en

vårdplan utifrån vårdtagaren. Enligt Pelzang (2010) är syftet att patienten ska vara

delaktig i så stor utsträckning som möjligt och tillsammans med sjuksköterskan fatta

beslut om vård. Målen ska utgå från patientens behov samt vara rimlig utifrån

vetenskapligt beprövad erfarenhet. Detta underlättas dels genom kunskapslära för

patienten dels ett utbyte av information mellan patient och sjuksköterska. En annan

aspekt att ha i åtanke är inte bara patientens delaktighet utan även inkludera dess

närstående (Eldh, 2014).

McCormack & McCance’s (2010) modell beskriver personcentrerad vård utifrån fem

kriterier som sjuksköterskan ska uppfylla: professionell kompetens, social kompetens,

hängivenhet, att vara klar över egna värderingar samt besitta självkännedom. Alla

kriterier ska uppfyllas för att en personcentrerad omvårdnad ska kunna uppnås. Den

professionella kompetensen innebär att sjuksköterskan har den kunskap och färdighet

som krävs för att för att kunna fatta beslut. Den sociala kompetensen innebär att

sjuksköterskan har en god förmåga att kommunicera och ska kunna ge och ta emot

feedback. Den behöver över tid utvecklas för att kunna ge en personcentrerad vård.

Hängivenhet innebär att sjuksköterskan brinner för sitt yrke för att kunna ge patienterna

en god vård. Att vara klar över egna värderingar innebär att det är väldigt viktigt att som

sjuksköterska låta patientens egna önskningar, behov och värderingar går före, vilket är

grunden inom personcentrerad omvårdnad. Självkännedom innebär en insikt om vem

man själv är som sjuksköterska, både som person och i sin professionella roll.

I ett professionellt förhållningssätt ingår att visa intresse för patienten och dennes

livssituation (Andersson, 2013). Sjuksköterskan ska arbeta utifrån hälsofrämjande

omvårdnadsarbete, vilket innebär att försöka skapa miljöer och nya förutsättningar för

att bidra till välbefinnande och god hälsa i patientens liv (Elgan & Fridlund, 2009).

Sjuksköterskan vet inte vilka förväntningar patienten har på vården eller vad patienten

upplever som viktigt. Däremot vet sjuksköterskan varför patienten söker vård (Berg,

2010). I sjuksköterskans roll ingår respekt för patientens autonomi och rätten att

bestämma själv över den vård som ska ges. Sjuksköterskan tar dock över vid akuta

situationer då patienten inte har möjlighet att bestämma själv. Tolkningskonsten att

formulera, ställa frågor och förstå har sitt ursprung från det grekiska ordet hermeneuein.
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Det innebär att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patientens situation. Dock kan

sjuksköterskan aldrig förstå till exempel hur det känns att vara en cancerpatient om

denne själv inte har varit i samma situation. Med andra ord kan sjuksköterskan inte

riktigt förstå patientens lidande, vilket kan göra det svårt att sätta sig in i upplevelsen

(Birkler, 2007).

Patientens upplevelse av vården kan ofta förknippas med vårdkvalitet, följsamhet,

deltagande och det kliniska resultatet. För att berätta om sin upplevelse och situation

och få möjligheten att ställa frågor, är det väldigt viktigt att patienten känner förtroende

för sjuksköterskan (Berg, 2010). Ordet patient har sitt ursprung från latin och betyder att

vara lidande, tålmodig, uthållig och att stå på behandling (Graubaek, 2012). Lassen

(2012), beskriver att rollen som patient uppfylls när personen ber om hjälp för att bevara

sin egen hälsa och att det krävs två aktörer för att vara en patient - en hjälpare och en

mottagare. En person som är i behov av hjälp, men som inte har en hjälpare är inte

patient utan bara sjuk. Många människor söker vård på grund av sina symtom. Enligt

Ekman (2009) söker personen inte vård på grund av objektiva tecken på sjukdom utan

på grund av subjektiva symtom, med andra ord patientens egna upplevelse av ohälsa.

Vid vårdsökandet berättar patienten om de upplevda symtomen, det vill säga det

patienten upplever obehagligt och som relaterar till sjukdom - en sjukberättelse. Birkler,

(2007) beskriver att när patienten drabbas av en sjukdom förändras dennes livsvärld.

Som sjuksköterska är det då viktigt att låta patienten uttrycka sina nya upplevelser under

vårdbesöket i primärvården, vilket i sin tur medför att sjuksköterskan kan vårda

patienten med empati.

Patienten vänder sig till primärvården vid behov av basal somatisk vård som inte är akut

eller som kräver en remiss. Här sker ofta första kontakten med en sjuksköterska,

antingen per telefon eller genom besök samma dag. Enligt Hälso- sjukvårdslagen

innebär primärvården att det är en öppen vård utan avgränsning av sjukdomar, ålder

eller patientgrupper (Sveriges Riksdag 2019). Primärvårdens ansvar är att åtgärda behov

i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete samt

rehabilitering som inte kräver särskild kompetens inom till exempel det medicinska eller

tekniska området (Socialstyrelsen, 2016). En svensk kvalitativ studie av Abelsson,

Göransson & Persson (2020) beskriver att vid kontakt med primärvården görs först en

bedömning av patientens hälsa och sedan prioriteras de patienter som har mest behov av
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vård. Vid behov av ytterligare vård remitteras patienten vidare till en läkare eller ett

sjukhus.

Ett besök på vårdcentralen hos en sjuksköterska är oftast patientens första vårdkontakt

med sjukvården. Patienten kan ha förväntningar på vårdbesöket hos sjuksköterskan och

bemötandet kan vara en del av förväntningarna. Bemötandet har en stor betydelse i

mötet mellan en sjuksköterska och en patient. Om det förekommer brister i

sjuksköterskans bemötande kan det påverka patientens upplevelse av vårdbesöket,

vilket i sin tur kan leda till sämre mående. Ibland kan patientens oro och farhågor vara

till exempel att bli missförstådd eller att inte få träffa samma sjuksköterska som de

träffat förut. Detta kan då leda till ytterligare oro över att inte få rätt vård för sina besvär.

Som tidigare nämnt är sjuksköterskan oftast första vårdkontakten inom primärvården.

Detta blir då det första intrycket patienten får av primärvården. Kunskap om patientens

upplevelse av sjuksköterskans bemötande behövs för att skapa goda förutsättningar för

en personcentrerad vård och på så sätt bidra till patientens hälsa.

Syfte
Syftet var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom

primärvården.

Metod
Design
En allmän litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar genomfördes. Enligt

Friberg (2012) används modellen för att kartlägga ett visst problemområde genom att

göra en bred sökning efter vetenskapliga artiklar och en lika bred analys och

sammanställning av dessa. Enbart kvalitativa artiklar med induktiv ansats som metod

har använts till vår litteraturöversikt. Enligt Henricson & Billhult (2017) innebär

kvalitativ metod att samla in data från deltagare inom ett specifikt område eller ett

specifikt sammanhang, till exempel inom primärvården. Induktion innebär att resultatet

av deltagarnas beskrivning av ett fenomen kan jämföras med en teori eller till och med

skapa en egen teori. Marshall & Rossman (2016) beskriver att den kvalitativa metoden

har sitt ursprung i den holistiska traditionen och inriktar sig på att studera personers

levda upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Holism betyder helhet
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och är ett filosofiskt betraktelsesätt där helheten är större än summan av delarna till

exempel många omvårdnadsteorier utgår från helhetssyn (holism) på människan

(Finnström, 2010).

Sökvägar och Urval
En pilotsökning gjordes på både PubMed och Cinahl för att se om det fanns tillräckligt

med material till det preliminära syftet. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i

databaserna Cinahl complete och PubMed för att få fram vetenskapliga artiklar som

innehöll relevant information om omvårdnad (Östlundh, 2017). Ett av områdena som

Cinahl och Pubmed har studier inom är omvårdnad.

Dagbok skrevs från arbetets början för att lättare ha en översikt över det exakta

tillvägagångssättet på våra sökningar. I dagboken skrevs det ner vilka sökord som valts

och hur många träffar det gav. En ny sökning gjordes sedan och då användes sökorden

patient, upplevelser, sjuksköterska och primärvård. Begreppen översattes till engelska

med hjälp av hemsidan svenska MeSH från Karolinska Institutet. I databasen Cinahl

användes Cinahl Headings för att få fram ämnesord som passar till sökorden. Ämnesord

enligt Karlsson (2017) användes för att få fram innehållet i en artikel. En blocksökning

kunde sedan genomföras varvid varje sökord tillsammans med ämnesord och

synonymer söktes i flera block under en sökning. I samband med sökningen användes

frassökning” “, trunkeringstecken * och båda booleska operatorerna AND och OR för

att sammanföra sökningen. Med boolesk teknik omfattas sökningen inom ett visst

område av ämnet som använder mer än ett sökord. Metoden bestämmer kopplingen

mellan de olika orden som används. Trunkering * innebär att alla ord som har samma

rot kan sökas samtidigt, det vill säga tecknet används för att hitta olika böjningsformer

av ordet (Karlsson, 2017). I sökningen användes frassökning för att hålla ihop begrepp

och det gjordes med hjälp av citationstecken, till exempel “Patient Attitudes”. Termen

AND gör så att sökningen blir avgränsad och mer specifik medan OR ökar sensitiviteten

i sökningen (Karlsson, 2017). Därefter har begränsningarna engelskspråkig,

peer-reviewed, forskningsartikel och årtalsbegränsning lagts till för att begränsa den

omfattande sökningen. I Pubmed användes ämnesord [MeshTerms] och fritextsökning

[Titel/Abstract] samt avgränsningarna “English” och “2001-2021”. Sökorden som

användes i PubMed var upplevelser, sjuksköterskan, bemötandet och primärvården.
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Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva patientens upplevelse av

sjuksköterskans bemötande i primärvård. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska

eller svenska och vara peer-reviewed. För att ta med artiklarna i denna studie skulle de

dessutom vara omvårdnadsrelaterade. Exklusionskriterium var review artiklar (Billhult,

2017). De slutgiltiga sökorden i PubMed var upplevelser, sjuksköterskan, bemötandet

och primärvården. I Cinahl användes upplevelser, sjuksköterskan och primärvården.

Cinahl-sökningen gav 386 träffar (se bilaga 1), men efter begränsningarna gav det 280

träffar. Efter genomläsning av titel och abstract valdes 14 artiklar ut eftersom det var

relevant till aktuell studie. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod sedan 8 artiklar som

bedömdes relevanta till syftet. PubMed-sökningen gav 272 träffar (se bilaga 1). Efter

begränsningarna “engelska” och årtal 2001-2021 gavs 262 träffar. Efter genomläsning

av artiklarnas titel och abstract valdes 4 artiklar ut som var relevant till vårt syfte. Tre

artiklar av dessa artiklar valdes bort eftersom de var dubbletter från valda artiklar i

Cinahl och slutligen kvarstod en artikel som användes i studien. Totalt analyserades nio

artiklar.

Tabell I. Antalet utvalda artiklar.

Databas Antal träffar Antal

kvalitetsgranskade

Antal utvalda till

resultatet

Cinahl 386 14 8

PubMed 272 2 1

Totalt 658 16 9

Granskning och Analys
Enligt Friberg (2012) ska analysen i en litteraturöversikt utföras på ett systematiskt

arbetssätt. Det innebär att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid läsningen
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av urvalet av artiklarna samt under skrivprocessen. De valda artiklarna är

kvalitetsgranskade. Detta görs enligt Friberg (2012) först efter att ha följt några viktiga

punkter, till exempel att studiens problemområde är tydligt formulerat, resultatet svarar

på syftet, metoden är väl beskriven, hur data/material analyserats eller på vilket sätt

etiska resonemang förs i studien. I denna studie har Högskolan Kristianstads

granskningsmall för kvalitativa studier använts (Blomqvist et al., 2016),

Fribergs (2012) analysmodell som består av fem steg, användes för att analysera

artiklarna på ett strukturerat sätt. Femstegsmodellen är en process där de valda

artiklarnas resultat analyseras i mindre delar med målsättningen att hitta information

som är relevant till denna studies syfte. Dessa delar kopplades sedan ihop till en ny

helhet som är beskriven i studiens resultat. Det första steget var att läsa de valda

artiklarna flera gånger. Detta gjordes enskilt men även gemensamt för att skapa en bättre

förståelse och överblick. I steg två identifierades nyckelorden samt fokuserade på

abstrakt- och resultatdelen i varje enskild artikel. Fynden som svarade på vårt syfte

identifierades i resultatdelen. I steg tre gjordes en sammanställning av varje artikels

resultat, dock endast det som svarade på vårt syfte. Detta skrevs sedan ner i ett eget

dokument, först på var sitt håll, sedan sammanställdes bådas fynd i ett gemensamt

dokument för att gå igenom det tillsammans. Detta gjordes för att skapa en översikt över

arbetet för att underlätta analysen så att det sker på ett lättare sätt. Under steg fyra

identifierade och sammanställdes likheter respektive skillnader från artiklarnas resultat.

Steg fem består av att formulera en beskrivning med en fördjupning av de nya

kategorierna (Friberg, 2012).

Etiska överväganden
Artiklarna granskades och författarna eftersträvade att samtycke från deltagarna

framgick i arbetet samt att de var godkända av en etisk kommitte. Kjellström (2017)

förklarar vikten av att värna om personer som ingår i studier i ett vetenskapligt arbete.

Det görs genom att följa vissa etiska principer. Dels skyddar principerna deltagarna i

studien, men det bidrar även till att skydda forskningens rykte. Forskningsetiken är

grundläggande för ett vetenskapligt arbete. Den efterföljs därför noga och genomsyrar

hela arbetet från början till slut. Öppenhet för oväntade resultat har förförståelsen

presenterats i förväg. Enligt Polit och Beck (2017) görs en eftersträvan att förförståelsen

inte ska påverka val av artiklar och analys.
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Förförståelse
Förförståelsen av patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom

primärvården var att den kan vara både bra och dålig. Detta var uppfattningen hos båda

författarna. När det gäller den personliga erfarenheten så hade ingen av författarna

någon nämnvärt dålig erfarenhet. Däremot har en av författarna erfarenhet av patienter

som fått allvarliga felbedömningar under sin praktik på vårdcentral, däribland en patient

som under bemötandet av en sjuksköterska blivit hemskickad istället för remitterad.

Resultat
Resultatet baseras på 9 kvalitativa vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan

2008-2020. Studierna är gjorda i Australien (n=2), Kanada (n=1), USA (n=1),

Storbritannien(n=1) och Sverige (n=4). Resultatet av analysen gav två kategorier och

fem underkategorier som presenteras i figur I.

Relationen till sjuksköterskan Betydelsen av att bli sedd och bekräftad
Betydelsen av att få vara delaktig och ha
självbestämmande
Betydelsen av att uppleva ömsesidigt förtroende och
respekt

Kommunikationens betydelse Sjuksköterskan som en god lyssnare
Att bli informerad och få möjligheten att samtala

Figur I. Patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande i primärvården

Relationen till sjuksköterskan
Kategorin handlar om relationen till sjuksköterskan och hur samt vad patienten upplever

när hen möter sjuksköterskan i mötet.

Betydelsen av att bli sedd och bekräftad
När sjuksköterskan visade ett genuint intresse för patientens välbefinnande blev

patienten mer angelägen och mottaglig för att sätta upp mål för bättre hälsa samt

försöka uppnå dessa (Eriksson, et al., 2017). Att bli sedd och uppmärksammad på ett

genuint sätt upplevdes som viktigt för att utveckla ett gott förhållande med

sjuksköterskan (Lundberg, et al., 2020). Förmågan att hantera sin sjukdom tycktes

förstärkas av relationen till sjuksköterskan. Patienten upplevde att sjuksköterskan gav

friheten att hjälpa sig själva utan fördomar (Frost, et al., 2017). Upplevelser av att bli

11



förstådd och känna samhörighet med en annan person verkade öka patientens känsla av

hopp (Lundberg, et al., 2020). Att bli bekräftad var viktigt för patientens självförtroende

(Edwall, et al., 2007, Eriksson, et al., 2017). Kvalitetstid med sjuksköterskan var viktig.

Patienten kände sig oviktig eller inte betydelsefull om denna inte ägde rum (Mahomed

et al., 2012). När sjuksköterskan jämförde sina egna erfarenheter med patientens oro,

upplevde sig patienten inte bli tagen på allvar. Det upplevdes som en besvikelse när

sjuksköterskan inte var uppdaterad med patientens senaste medicinska historia

(Nymberg, et al., 2015).

Betydelsen av att få vara delaktig och ha självbestämmande
Patienten kände sig respekterad när sjuksköterskan uppmuntrade till att aktivt delta i

beslut (Mahomed et al., 2012, Leipert. et al., 2011). Genom råd, stöd och respekt

underlättade sjuksköterskan för patienten att hitta sin egen lösning (Leipert. et al., 2011,

Lundberg, et al., 2020). Relationen med sjuksköterskan upplevdes som ett partnerskap

för att finna lösningar (Frost, et al., 2017). Ett samarbetspartnerskap ledde till en känsla

av individualiserad personlig vård (Leipert. et al., 2011).

Det var viktigt för patienten att bli respekterad som individ och att få lov att fatta sina

egna beslut (Mahomed et al., 2012). Det var viktigt att kunna säga ifrån om patienten

inte höll med om en behandling som erbjöds av en sjuksköterska (Stenner, et al., 2010).

Respekten som sjuksköterskan visade för patienten lade grunden för att tillsammans

utforska lösningar på ett hälsoproblem och bidrog till att patienten kunde engagera sig

aktivt i sin vård (Leipert, B D. et al., 2011). Det fanns en individuell variation i hur

mycket patienten önskade vara delaktig (Stenner, et al., 2010).

Betydelsen av att uppleva ömsesidigt förtroende och respekt
Nivån av förtroende för sjuksköterskan påverkade hur patienten upplevde vårdmötet

(Eriksson, et al., 2017, Edwall, et al., 2007, Frost, et al., 2017). Ett bra bemötande

gjorde att patienten kände de sig respekterad som individ (Lundberg, et al., 2020,

Eriksson, et al., 2017).

Vårdbesök med en känsla av mindre förtroende och att sjuksköterskan jobbade under

press var ingen bra upplevelse (Edwall, et al., 2007). Att bli behandlad med acceptans,

medkänsla och respekt av någon som även har positiva förväntningar fick patienten att

känna sig som värdefull, och finna en inre styrka och motivation (Lundberg, et al.,
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2020). Patienten upplevde självförtroende i sin egna förmåga, men också förtroende för

sjuksköterskan (Frost, et al., 2017). Att mötas med ett verkligt intresse och respekt

ökade patientens motivation att ändra sin livsstil. Att lära sig utan att behöva känna sig

underlägsen var viktigt (Edwall, et al., 2007, Lundberg, et al., 2020).

Kontinuitet i mötena med sjuksköterskan var viktigt för att känna tillit och förtroende

(Stenner, et al., 2010, Eriksson, et al., 2017). Kontinuiteten i relationen mellan

sjuksköterska och patient underlättade för patienten att var ärlig och öppen om sin

livsstil (Stenner, et al., 2010).

Kommunikationens betydelse
Kategorin handlar om kommunikationens betydelse där patienten upplevde att

sjuksköterskan var en god lyssnare och hur viktig det var att bli informerad samt kunna

få möjligheten att samtala.

Sjuksköterskan som en god lyssnare
Sjuksköterskans förmåga att vara en god lyssnare och att kommunicera på ett begripligt

sätt hade stor betydelse för patientens upplevelse (Mahomed et al., 2012, Moldestad et

al., 2020, Stenner, et al., 2010, Eriksson, et al., 2017, Leipert, B D. et al., 2011).

Sjuksköterskans kompetens utvärderades utifrån kommunikationen. Säker

kommunikation och förmågan att ge förståeliga förklaringar stärkte patientens

självförtroende (Mahomed et al., 2012). Patienten upplevde en öppenhet från

sjuksköterskan om de var fokuserade på patientens liv, lyhörda och inte distraherade av

andra saker. (Lundberg, et al., 2020). Sjuksköterskan som en bra lyssnare och bra på att

förklara bidrog till att minska patientens stress (Leipert, B D. et al., 2011, Eriksson, et al.,

2017).

Att bli informerad och få möjligheten att samtala
En rak och direkt kommunikation utan onödigt förmildrande ansågs positivt och

uppmuntrade patienten att förstå konsekvenserna av dåliga vanor (Nymberg, et al.,

2015). När det fanns mer tid för diskussion upplevde patienten bättre förståelse för sin

diagnos och hur den skulle hanteras. Sjuksköterskans sätt att bemöta och hennes

förmåga att kommunicera tydligt var viktigt för att förstå (Stenner, et al., 2010). Samtal

med sjuksköterskan stimulerade till reflektioner över den egna situationen och

beteendemönstret och beskrevs som en hjälp för att initiera eller fortsätta med

livsstilsförändringar (Lundberg, et al., 2020).
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Diskussion

Metoddiskussion
Enligt Billhult & Henricson (2017) så styrs metoden av vilken syfte studien har. Att

använda litteraturstudie som metod ansågs lämpligt då syftet var att belysa patientens

upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom primärvården. För att diskutera studiens

styrkor och svagheter har Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp använts, vilket är

tillförlitlighet (credibility), verifierbarhet (dependability), pålitlighet (confirmability)

och överförbarhet (transferability).

Tillförlitligheten
Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten om studien svarar på syftet och beroende

av hur sanningsenligt resultatet är. För att stärka studiens tillförlitlighet användes en

kvalitativ allmän litteraturstudie som metod då författarna ansåg det som lämpligt för

studiens syfte. Studiens tillförlitlighet stärks om mer än en databas används (Henricson,

2017). Därav användes två databaser: PubMed och Cinahl. För att se om det fanns

tillräckligt med material till vårt preliminära syfte utfördes en pilotsökning på PubMed

samt Cinahl, vilket stärker tillförlitligheten (Polit & Beck, 2017). Endast artiklar som är

peer-reviewed har använts, då detta stärker tillförlitligheten ytterligare (Henricson,

2017). HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier har även används för att

underlätta studiens arbete (Blomqvist et al, 2016). Enligt Henricson (2017) kan artiklar

med låg kvalitet på så sätt lättare sållas bort samt att det stärker tillförlitligheten. Det var

svårt att hitta relevanta sökord i början, därför tog författarna kontakt med

bibliotekarierna på Kristianstad Högskola för att få hjälp och vägledning med att finna

lämpliga sökord som var relaterat till studiens syfte. Författarna fick även förslag från

en bibliotekarie att inte använda ordet bemötande i Cinahl då databasen saknar relevanta

ämnesord och därmed kunde begränsa själva sökningen. Sökningen av vetenskapliga

artiklar gjordes i Cinahl och Pubmed då dessa är de mest omfattande databaserna inom

omvårdnadsforskning. Artiklarna granskades och författarna eftersträvade att samtliga

var godkända av en etisk kommitte, vilket stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004).

I början av arbetet valde författarna att begränsa sökningens årtal till 2010-2021 för att

få så färsk data och resultat som möjligt samt stärka tillförlitligheten. Men under
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sökningens gång blev det allt svårare att hitta artiklar som var relevant till studiens

syfte. Författarna valde då att öka årtalen till 2001-2021 av anledningen att få fram fler

relevanta artiklar. Att studierna är genomförda under drygt 20 år kan ha sänkt

tillförlitligheten då det kan ha skett förändringar i sjukvården under den här tiden.

Verifierbarheten
Enligt Shenton (2004) ska arbetets tillvägagångssätt beskrivas på ett tillräckligt utförligt

sätt för att kunna göras om av andra författare och då få snarlikt resultat. För att stärka

verifierbarheten har författarna noggrant beskrivit metoden med både text och tabell.

En beskrivning av Fribergs (2017) analysmodell som består av fem steg redovisas i

studien, vilket stärker verifierbarheten. Verifierbarheten stärks av att författarna

redovisar sökschema i studien.

Pålitlighet
En förförståelse skrevs innan arbetet påbörjades för att studiens resultat skulle påverkas

så lite som möjligt av förförståelsen under arbetets gång genom att vara öppen även för

oväntade resultat. Enligt Shenton (2004) stärks då pålitligheten. Resultatet av studien

stämmer överens med författarnas förförståelse. Däremot fick författarna en fördjupning

i ämnet, då patienters specifika upplevelser beskrevs väl. Pålitligheten stärks ytterligare

av att studenter, handledare och examinator har granskat arbetet (Shenton, 2004).

Överförbarhet
Enligt Shenton (2004) baseras överförbarheten på hur studiens resultat ska kunna

tillämpas till andra sammanhang och att diskussion har förekommit om de föregående

trovärdighetsbegreppen. Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) stärks överförbarheten

om kontexten är omfattande. Resultaten i studien bygger därför på artiklar från fem

länder: Australien, Canada, USA, Storbritannien och Sverige. Under sökningens gång

har det framkommit diskussion att författarna gärna velat se fler svenska artiklar för att

visa kontexten i Sverige. Detta medför att vissa utländska artiklar kan ge en felaktig

slutsats på hur patienter upplever sjuksköterskans bemötande inom svensk primärvård.

Detta sänker överförbarheten.
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Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande

inom primärvården. Från studiens resultat kommer två fynd Kommunikationens

betydelse i bemötandet och Respekt för patientens självbestämmande att diskuteras.

En förutsättning för ett bra bemötande från sjuksköterskan var att vara lyhörd i

kommunikationen med patienten. Ett centralt fynd i studien var att sjuksköterskorna

beskrevs vara bra på att etablera kommunikation. Dessutom inspirerade säker

kommunikation och förståeliga förklaringar samt övervägda svar på frågor till

självförtroende hos patienten. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna var bra på att

lyssna, visa ett genuint intresse och uppmärksamhet samt att de såg till att deras frågor

och farhågor togs upp. Detta ledde till att patienternas stress minskade och det hjälpte

dem att känna sig lugna.

SFF (2017b) beskriver att kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot

information. Alla som är inblandade i en kommunikation har egna erfarenheter,

referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen. Eide & Eide (2007)

beskriver en linjär modell som består av tre delar: en avsändare, ett budskap och en

mottagare. Budskapet förflyttas längs en linje. Denna typ av kommunikation är ofta

enkel och resultatorienterad som fokuserar på fakta. Ett exempel kan vara att

sjuksköterskan är sändare, patienten mottagare och budskapet en enkel vägledning om

hur medicinen ska tas. Enligt en kanadensisk studie av Rickards & Hamilton (2020)

framkom det att god kunskap i att kommunicera är grundläggande för att effektivt

kunna bygga en sjuksköterska-patient relation. Den visade också att sjuksköterskan tog

sig tid till att lyssna på och att vara närvarande hos patienten, vilket resulterade i en

förbättrad vårdupplevelse genom att patienten känner sig hörd. En annan studie i USA

visade att patienterna under sjukhusvistelsen kände sig osäkra, rädda och generade.

Dessa känslor berättade patienterna om i samband med särskilt minnesvärda

framträdande episoder. Sjuksköterskor använde en konstellation av beteenden för att

dämpa dessa känslor. Sjuksköterskor som visade förmåga att interagera med

patienterna, förutse deras behov, svara på deras oro och lära dem om deras vård var

framgångsrika i att förklara saker på ett förståeligt sätt (Trotta et, al., 2020). SSF

(2017b) beskriver att inom vård och omsorg behöver både den verbala och den icke

verbala kommunikationen fungera för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett
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säkert sätt. Kommunikation som underlättar ett informationsutbyte mellan patient och

personal är en av de allra viktigaste förutsättningarna för god och säker vård. En

australiensisk studie av James et, al., (2020) visade hur viktig den icke verbala

kommunikationen var i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. De beskrev att

icke-verbal kommunikation är central för positiva patientuppfattningar om vården,

tillfredsställelse och engagemang, förbättrad kognitiv, fysisk funktion. Studien har även

visat att icke-verbal kommunikation behövs för att stödja sjuksköterske-patient

interaktioner.

Den svenska patientlagen, SFS 2014:821, betonar patienters och närståendes rätt till

delaktighet kring planering och genomförande av hälso- och sjukvård. För detta krävs

att kommunikationen mellan patient, närstående och vård- och omsorgspersonal

fungerar effektivt. Trotta et, al., (2020) beskriver i sin studie att det finns starka bevis av

patienter som är mer nöjda med sjuksköterskekommunikationen och övergripande

sjukhuserfarenhet. Till exempel när de får vård på sjukhus med god arbetsmiljö, där

sjuksköterskor har större autonomi, rimlig arbetsbelastning och utmärkta

arbetsrelationer med läkare, där alla främjar sjuksköterskors förmåga att kommunicera

effektivt med patienter.

Vad händer om det brister i kommunikationen när patienten har en dialog med

sjuksköterskan. Enligt SSF (2017b) kan bristfällig kommunikation ha en negativ

inverkan på patienters upplevelser, säkerhet och vårdresultat, till exempel när patienten

inte får tillräckligt med information och kunskap för att kunna vara delaktiga i beslut

kring vård och behandling. Enligt en irländsk studie av McCabe (2003) var “Brist i

kommunikation” en återkommande tema för patienterna som deltog i studien. De

kommenterade hur sjuksköterskorna var mer bekymrade över att slutföra sina

"uppgifter" än att prata med de. Några av patienterna var frustrerade över detta och

kände att sjuksköterskorna inte bryr sig om dem som individer. Andra patienter medgav

att sjuksköterskorna var mer bekymrade över sitt arbete och accepterade detta som

normalt, även om de indikerade att de skulle ha velat behandlas som en individ. En

amerikansk studie av Allenbaugh et, al,. (2019) visade att en kort utbildning med fokus

på tydlig kommunikation och hälsokunskap teknik kan förbättra sjuksköterskornas

kunskaper, attityder och kommunikationsfärdigheter samt att det kan öka

patientnöjdhetspoängen. I flera studier har det framkommit att patienter känner sig

bekväma när de träffar en specialutbildad sjuksköterska. Rickards & Hamilton (2020)
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nämner att patienterna som upplevde oro blev lugna när de träffade den specialutbildade

sjuksköterskans kunskaper och färdigheter. En studie Liu et, al., (2019) från Kina

visade att patienternas upplevda erfarenheter var att sjuksköterskor med

specialutbildning hade bättre kommunikation och var mer lyhörda. De nämner också att

ju fler sjuksköterskor som har specialutbildning skulle det potentiellt kunna leda till att

det förbättrar patienternas erfarenheter av sjukhusvård. Dessutom nämner de att fler

studier har funnit betydande samband mellan högre sjuksköterskeutbildning nivå och

lägre patienters dödlighet eller biverkningar.

Brister i bemötandet mellan patient och sjuksköterska kan leda till brister i

kommunikation och information. Detta kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker, till

exempel att sjuksköterskan inte uppfattar patientens oro och därmed missar risksituation

eller att patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommendationer. Genom att

förbättra och säkerställa kommunikationen kan det leda till att patientsäkerheten ökar.

Att öka patientsäkerheten ur ett samhällsperspektiv kan i sin tur minska kostnaderna i

vården (Samlat stöd för patientsäkerhet, 2021). Enligt en turkisk studie av Kirca &

Bademli (2019) är kommunikationen en viktig del av omvårdnaden och har en

avgörande betydelse i omvårdnadspraktiken. Kommunikation mellan sjuksköterskor

och patienter har en betydelse för att leverera en vård av hög kvalitet. Kommunikation

med patienter och familjer är en viktig del av högkvalitativ vård vid allvarlig sjukdom.

Sjuksköterskor och patienter uppgav att de hade upplevt oro och besvikelse när

kommunikationen inte var tillräcklig. Det behövs kommunikationsförmåga för att

personens röst ska kunna höras och för att upprätthålla personernas värdighet. Även om

vikten av kommunikation inom sjuksköterskeyrket är känd hade mer än hälften av de

deltagande sjuksköterskorna inte fått någon utbildning i kommunikation. Detta visar att

det finns behov av att stödja sjuksköterskor med utbildning inom kommunikation.

Patientens upplevelse av bemötandet i mötet med sjuksköterskan påverkas av olika

faktorer. Ett centralt fynd i denna studie var att patienterna kände att de blev

respekterade av sjuksköterskorna eftersom de fick aktivt delta och fatta egna beslut i

vårdmötet. Detta gjorde att relationen mellan patienten och sjuksköterskan förbättrades.

Patienterna som hade en positiv upplevelse av besöket med sjuksköterskan kände att

deras självförtroende stärktes och även känslan av att bli hörd. Patienterna upplevde

delaktighet genom att bli bekräftad, respekterad och bemött som en unik individ.

18



Delaktighet är ett ord som kan tolkas på många olika sätt där två grundbetydelser är

aktiv medverkan och att ha inflytande. Det innebär att patienten på många olika sätt i

olika grad får vara med och besluta om eller utföra den vård som hen behöver (Sandman

& Kjellström, 2013). Enligt patientlagen (2014:821) ska patientens självbestämmande

och integritet respekteras samt att vård ska ges i samråd med patienten. Att engagera

patienten till att vara delaktig i sin egen vårdprocess leder till ett positiv upplevelse av

bemötandet med sjuksköterskan vilket resulterar till ett bättre vårdkvalite. Enligt

Higgins, Larson, & Schnall (2017) är definitionen av patientens engagemang att

patienten aktivt får välja att delta i sin vård genom sin önskan och förmåga på ett sätt

som är lämpligt för denne, med i samarbete med en vårdgivare eller institution. Patient

Health Engagement-modellen enligt Graffigna, Barello, Bonanomi, & Riva, (2017)

beskriver att patientens engagemang skapar motivation och självbestämmande där

patienten aktivt deltar i sin vård genom att denne tänker, känner och agerar i mötet.

Enligt Socialstyrelsen (2015) är det sjuksköterskans ansvar att informera och göra

delaktig patienten. Det kan vara svårt eftersom både patienten och sjuksköterskan kan

uppfatta saker på olika sätt. I grunden handlar det om att möta andra, så som vi själva

skulle vilja bli bemötta. Enligt Kjellström (2012) har studie av patientdelaktighet visat

att personal och patienter ofta har olika uppfattningar om vad delaktighet är, och att

sjuksköterskor ofta övervärderar hur aktiva patienterna vill vara (Sandman &

Kjellström,  2013).

Patienterna diskuterade vikten av att samarbeta med sjuksköterskorna. De såg det som

en metod för att engagera sig i sin egen vård och samtidigt dela subjektiv information

som sjuksköterskorna kanske inte kände till. Patienterna tyckte att det var bra att de sågs

som experter på den subjektiva upplevelsen av sin egen vård när sjuksköterskorna

ställde frågor (Jerofke-Owen & Dahlman 2018). Enligt Sandman & Kjellström (2013)

ser sjuksköterskor delaktighet som något som ska aktiveras hos patienter exempelvis

genom att ge de information. Patienterna ser delaktighet mer som en aspekt av att bli

sedda, tilldelas ansvar, att man ser till deras behov och kunskap ska tas till vara. SSF

(2017a) beskriver att personcentrerad vård definieras av att patienterna bli sedda och

förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och

förväntningar. Sjuksköterskan ska i partnerskap med patienten kunna bedöma dennes

hälsotillstånd genom såväl patientens subjektiva upplevelser och objektiv data.

Socialstyrelsen (2015) betonar att ett professionellt bemötande kännetecknas av att alla
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patienter bemöts och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper,

ålder, kön, funktionshinder, kommunikationssvårigheter, utbildning, social ställning,

etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Vårdmötet utgår från patientens berättelse och karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet

för varandras kunskap där vården utformas och dokumenteras i partnerskap. Det innebär

att sjuksköterskan sätter patientens behov av vård i centrum framför sjukdomen. Det

vill säga att sjuksköterskan ser patienten som en viktig och likvärdig partner i vården

och omsorgen (SSF, 2017a). Flera studier beskrev att patienterna ville helst träffa en

sjuksköterska istället för en läkare därför att sjuksköterskan såg hela människan och inte

bara sjukdomen. I studien Schönenberger et, al., (2020) var patienterna öppensinnade

och litade på sina läkare. Men intressant nog var det inte utbildningen eller titel som var

viktig för patienterna utan snarare vårdgivarens kompetens, färdighet och beetende.

Dessutom betonade patienterna att sjuksköterskorna verkligen brydde sig om deras

känslor och sjukdomens inverkan på deras dagliga liv. De kände även att sjuksköterskan

gav dem kraft i sin egenvård genom att ge råd och visa individualiserade insatser och

strategier. Resultatet i studien av Florin, et,. al (2006) visade att patienter föredrog en

ganska passiv roll i kliniska beslutsfattande i omvårdnad. Skillnader relaterade till ålder

och social situation noterades dock genom att yngre patienter föredrog en mer aktiv roll

än äldre patienter. Samt att patienter som levde tillsammans med någon föredrog en

mer passiv roll i fysiska behov än patienter som lever ensamma. Samma studie visade

också att sjuksköterskor misslyckades med att bedöma patientens preferenser och

möjligen formulerade de patienternas uppfattningar om en generaliserad

patientpopulation istället. McCormack och McCance’s (2010) modell Person-Centred

Practice betonar att professionell och social kompetens, självkännedom om egna

värderingar samt engagemang i professionen är förutsättningar som skapar möjligheter

för sjuksköterskor att utföra personcentrerad vård. Genom att patienten får undervisning

av sjuksköterskorna uppstår det möjligheter att patienten kan vara delaktig i sin vård

och fatta kunskapsgrundade beslut. Dessutom skapas en ömsesidig relation mellan

patienten och sjuksköterskan som bygger på en god kommunikation och som kan bidra

till ett delat beslutfattande. Sandman & Kjellström, (2013) beskriver att delat

beslutfattande kan ses som ett sätt att göra patienter delaktiga i beslut om sin vård och

behandling. Vad händer om sjuksköterskan övertar uppgifter från patienten. Enligt

Sandman & Kjellström (2013) är det ett problem inom vården där vårdgivaren i många
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fall tar över och gör sådant som patienten skulle kunna klara själv. Detta kan leda till att

patienten inte upplever delaktighet och att dennes autonomin inte respekteras. Det är

viktigt att sjuksköterskan lägger vikt på patientens autonomi och självstyre, vilket leder

till att sjuksköterskan bör sträva mot att försöka ge patienten möjlighet att själv utföra

det som behöver göras.

Slutsats

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande

inom primärvården. Flera faktorer påverkar patientens upplevelser av sjuksköterskans

bemötande.

Resultatet visade att patienternas upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom

primärvården kunde upplevas på olika sätt. Att ha tid och vara tillgänglig gör att

sjuksköterskan kan ha kontinuitet i sitt arbete och att hen får träffa samma patient vid

nästa tillfälle. Detta leder till att förtroendet ökar successivt och blir djupare eftersom

sjuksköterskan och patienten får bra kontakt samt att patienten känner sig trygg.

Resultatet visade också att patientens autonomi och delaktighet bygger på att både

sjuksköterskan och patienten har ömsesidigt respekt. Fortsatt forskning rekommenderas

i Sverige eftersom det finns behov av att forska patientens upplevelse av

sjuksköterskans bemötande då det var svårt att hitta artiklar inom det området. En

intervjustudie hade kunnat ge en mer omfattande bild av hur patienter upplever

sjuksköterskans bemötande inom primärvården i Sverige.
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Sökschema
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns på
kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i.

Databas: Cinahl Complete
Datum: 2021-05-08

Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom
primärvården

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1- Upplevelse “Patient* experience*[fritext] OR “Patient*
attitude*” [fritext]

71,592

2-  Sjuksköterska Nurse*[fritext] OR “Nurse-patient relation*” [fritext] 555,822

3- Primärvård “Primary Health Care”[fritext] 71,595

4 - S1 AND S2 AND S3 386

Begränsningar S4 + Engelskspråkig + peer-reviewed +
forskningsartikel + 2001-2021

280 14
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Sökschema

Databas: PubMed
Datum: 2021-05-07

Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom primärvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda artiklar

1 - Upplevelse Patient attitude [MeSH-Terms] OR

Patient Satisfaction [MeSH-Terms] OR

Outpatients [MeSH-Terms] OR

Patients Experiences [Title/Abstract]

364,899

2 - Sjuksköterska Nurses [Title/Abstract] OR

Registered Nurse [Title/Abstract] OR

Nurse-patient communication [Title/Abstract] OR

Nurse-patient relation [Title/Abstract] OR

Nurses [MeSH-Terms] OR

Nurse patient relations [MeSH-Terms]

Nurse-patient communication [MeSH-Terms]

287,849

3 - Bemötande Empathy[MeSH Terms] OR

Communication [MeSH Terms] OR

Trust [MeSH Terms]

345,178

4 - Primärvård Primary Health Care  [Title/Abstract] OR

Community Health Center  [Title/Abstract] OR
Primary health care [MeSH Terms] OR

Care, primary health [MeSH Terms] OR

Center, community health [MeSH Terms] OR
Centers, community health [MeSH Terms] OR
Community health centers [MeSH Terms]

194,411

5 - Upplevelse Perception [Titel/Abstract] OR

Qualitative [Titel/Abstract] OR

Qualitative Research [MeSH-Terms]

447,035

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 272
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Bilaga 2

Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Edwall, L-L
Hellström, A-N
Öhrn, I
Danielson, E

The lived experience of
the diabetes nurse
specialist regular
check-ups, as narrated by
patients with type 2
diabetes

Sverige, 2008

Att belysa
diabetes typ 2
patienters
upplevelse av
regelbundna
undersökningar
hos
diabetessjukskö
terska

Kvalitativ intervjumetod.
Hermeneutiskt fenomenologi
användes. 20 patienter deltog i
studien (10 kvinnor och 10 män).
Inkl.kriterier var diabetes typ 2.
Exkl. kriterier nämns ej.
Förförståelse saknas.

Etiskt godkänd.
Intervjuerna ägde rum antingen
hemma hos deltagarna eller på
vårdcentralen och varade mellan
30-90 min. Frågorna bestod av
öppna frågor. Intervjuerna
spelades in för att sen
transkriberas verbatum.

Fyra teman presenteras:

Bli bekräftad.
Bli guidad genom
sjukdomsprocessen.
Få ökat självförtroende och
mer självständighet.
Bli avlastad.

Tillförlitlighet:Stärks då studien
svarar på syftet och citat finns. Sänks
då exkl-kriterier inte finns.
Verifierbarhet: Stärks då metoden är
väl beskriven.
Pålitlighet:Stärks då fler än en
deltagare deltog. Sänks då
förförståelse saknas.
Överförbarhet:Stärks då kontexten
och urvalet är väl beskriven.
Abstraktionsnivån är hög.

Eriksson, I
Lindblad, M
Möller, U
Gillsjö, C

Holistic health care:
Patients' experiences of
health care provided by an
Advanced Practice Nurse

Sverige, 2017

Att beskriva
patienters
upplevelser av
hälso- och
sjukvård som
tillhandahålls
av en
specialistsjuksk
öterska inom
primärvården

Bekvämlighetsurval.
En induktiv, beskrivande
kvalitativ studiedesign med
kvalitativa intervjuer valdes för
att erhålla beskrivningar från 10
deltagare. Inklusionskriterier var
att patienten skulle vara minst 18
år gammal samt besöka
primärvården i västra regionen
för hälsoproblem som faller
inom ramen av sjuksköterskan
yrkesutbildning. Exkl.kri - anges
ej.
Data samlades in under 2 dagar.

Muntligt, skriftligt info &
samtycke från både
sjuksköterskor och patienter.
Intervjuerna genomfördes av
författarna (ML, UM). Varje
intervju varade ca 30 min och
spelades in samt transkriberat. Ej
etisk godkänd men godkänd av
arbetsgivaren på vårdcentralen. .
Innehållsanalys användes och
beskrivning finns. Författarna
analyserade intervjuerna separat.
.Förförståelse saknas. Pilotstudie
anges ej.

1 huvudtema och 3 subteman
presenteras: Professionellt
tillvägagångssätt som
möjliggör säker och säker
hälsa med hög kvalitet.
Respektfullt och flexibelt
tillvägagångssätt.
Förtroende för färdigheter och
kliniskt beslutsfattande.
Tillfredsställer behovet av
tillgänglighet för vården på en
lämplig nivå.

Citat finns

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet
svarar på syftet och citat finns. Sänks
då pilotstudie och exkl.kriterier
saknas.
Verifierbarhet: Stärks då
intervjuerna,genomförandet och
analysen är beskriven.
Pålitlighet: Stärks av att flera deltog
i analysen, att analysen gjordes
separat av forskarna och att
rekrytering finns beskriven  Sänks då
förförståelse saknas. Överförbarhet:
Stärks då kontexten är beskriven.
Abstraktionsnivån är god.
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Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Frost, J
Currie, M-J
Cruickshank, M
Northman, H

Using the lens of enablement
to explore patients’
experiences of Nurse
Practitioner care in the
Primary Health Care setting

Australien, 2017

Undersöka patienters
upplevelser av
sjuksköterskans vård
i primärvården i
Australien

Ändamålsenligt- och snöbollsurval
användes. Hermeneutisk fenomenologi.
Ostrukturerade intervjuer genomfördes:
12 deltagare (patienter), 4 män och 8
kvinnor, 20 – 70 år. Inkl.kriterierna var
deltagarna skulle ha träffat en
sjuksköterska två veckor innan intervjun
eller träffat sjuksköterska mer än tre
gånger de sista sex månaderna.

Muntligt & skriftligt
information och samtycke
gavs. Etisk godkänd.
Deltagarna intervjuades
mellan 2014 och 2015.
Intervjuerna varierade
mellan 34-58 min. Tematiskt
analys användes.
Reflekterande dagbok
användes under analysen.
Mer än en forskare deltog i
analysen. Intervjuerna
spelades in och ljud
transkriberades.

3 teman:
Tid
Relation
Individanpassad vård

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar
på syftet och citaten som redovisas
speglar deltagarnas upplevelser.
Verifierbarhet: Stärks då intervjuerna,
genomförandet och analysen är
beskriven på ett sätt som studien skulle
kunna göras om.
Pålitlighet: Stärks då mer än en forskare
deltog i analysen. Sänks då
förförståelsen inte är beskriven i studien.
Överförbarhet: Stärks då kontexten är
god och skulle kunna göras i en annan
sammanhang.

Leipert, B D. Wagner
Delaney, J
Forbes, D
Forchuk, Cheryl

CANADIAN RURAL
WOMEN’S EXPERIENCES
WITH RURAL PRIMARY
HEALTH CARE NURSE
PRACTITIONERS

Canada, 2011

Att undersöka
kvinnors erfarenheter
på landsbygden med
sjuksköterskor i
primärvården.

Ändamålsenligt urval användes.
Kvalitativ metod. Tolkningsbeskrivning
Fördjupande intervjuer med
semistrukturerad intervjuguide
9 kvinnliga deltagare (patienter), 18- 80
år. Inklusionskriterierna var bo på
landsbygden, vara 18 år och äldre,
upplevt vård av en landsbygd
sjuksköterska i minst två besök, kunna
läsa och tala engelska samt vara villiga
och kunniga att formulera sina
erfarenheter med en sjuksköterska.

Etiskt Godkänd.
Deltagarna fick skriftligt
information och att det var
frivilligt att delta.
Intervjuerna varade mellan 1
till 1,75 timmar och spelades
in som ljud.
Varje intervju
transkriberades.
Fältanteckningar
genomfördes av forskaren.
Induktiv analysmetod.

Fynden:
Omvårdnadskunskap
Tid
Grundlighet
Förtroende och
respekt
Samarbetspartnerskap

Citat finns

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar
på syftet och citat finns. Sänks då
pilotstudie och exkl-kriterier-
Verifierbarhet: Stärks då genomförandet
och analysen är beskriven. Sänks då inga
intervjufrågor är beskrivet.
Pålitlighet: Sänks då förförståelsen är
inte beskriven och ingen tydlig
beskrivning om flera än en deltog i
analysen
Överförbarhet: Stärks då studiens
kontext är beskriven.
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Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare, Titel,
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Lundberg, K
Jong, M
Jong, M-C
Porskog Kristiansen, L

Patients’ experiences of the
caring encounter in health
promotion practice: a
qualitative study in Swedish
primary health care

Sverige, 2020

Att undersöka
patienters
erfarenheter av
hälsofrämjande
vårdmöten i
primärvården.

Bekvämlighetsurval.
En beskrivande kvalitativ
forskningsdesign. Inkl-krit: Att läsa,
förstå det svenska språket, ha en eller
flera riskfaktorer kardiovaskulär
sjukdom och varit engagerad i ett
eller flera vårdmöte i  hälsofrämjande
praktik för ssk som hade deltagit
ANCM modellen. Exkl-krit., var
patienter under 18 år eller som har
diagnosen demens uteslöts.
50 st uppfyllde kriterierna varav 12 st
gav samtycke att delta, 37 st ville ej
delta och en svarade inte

Skriftlig information och
verbalt samtycke gavs. Delt.,
fick ett inbjudningsbrev med
info och syftet till studien..
Delt., fick info om forskarnas
bakgrund, yrke och studiens
syfte. Inter., varade mellan
40-90min. En intervjuguide
användes. Fältanteckningar
togs. Inter., spelades in som
ljud och de transkriberades.
Analysen utfördes av KL &
LPK. Intervjumaterialet lästes
individuellt av forskarna.
Induktiv innehållsanalys
användes.

1 huvudtema, 3 tema och 7 subteman.
Uppleva mänsklig värdighet.
Känslan av att vara djupaste kärnan
i vårdandet.
Att känna autenticitet och genuinitet.
Att dela mänskligt liv.
Att kunna lära sig.
Att känna acceptans och värde.
Att känna sig betydelsefull och att bli
respekterad.
Att uppleva öppenhet.
Att vara en stödjande atmosfär som
främjar hopp.
Att känna tillit- att lita på.
Att bli bemyndigad av hopp

Tillförlitlighet: Stärks då
resultatet svarar på syfte och
citaten speglar deltagarnas
upplevelser. Verifierbarhet:
Stärks då intervjuerna,
genomförandet och analysen är
beskr. Pålitlighet: Stärks då
förförståelsen är beskr., och att
fler forskare deltog i analysen.
Stärks igen då det beskr.,
vilken relation forskare och
deltagare har. Överförbarhet:
Stärks då urvalet och kontexten
är beskr., Abstraktionsnivån är
god.

Mahomed, R
St John, W
Patterson, E

Understanding the process
of patient satisfaction with
nurse-led chronic disease
management in general
practice

Australien, 2012.

Förstå processen
av att få nöjda
patienter vid
sjuksköterskebas
erad kronisk
sjukdoms
mottagning

Kvalitativ metod. Fördjupade
intervjuer. Grounded theory användes.
38 deltagare (21 kvinnor och 17 män).
Ålder från strax under 50 år till över
80 år gamla. Inkl.krit var minst 18 år,
kunde läsa och tala engelska, varit
patient vid vårdcentralen i minst 12
mån, ha diabetes typ 2 och/eller
ischemisk hjärtsjukdom och/eller högt
blodtryck. Exkl. krit var om
deltagarna haft hjärtinfarkt eller
opererat hjärtat inom senaste 12 mån
eller hade instabil angina.

Etiskt godkänd.
Intervjuerna skedde hemma
hos deltagarna både inför och
under pågående 12 månaders
vårdbehandling. Intervjufrågor
finns. Intervjuerna spelades in
med deltagarnas godkännade
och transkriberades verbatum.
Analyserades av en av
forskarna (RM).
Förförståelse saknas.

Bestämning av vårdbehov.
Självövervakning
Övervakning av vårdpersonal
Skapa en relation.
Tid
Kommunikation
Kontinuitet
Att ha självförtroende.
Lita på vårdmodellen
Lita på rollen som sjuksköterska
Lita på sin läkare
Utvärdera sjuksköterskan
Citat finns.

Tillförlitlighet:Stärks då
studien svarar på syftet och
citat finns.
Verifierbarhet:Stärks då
metoden är väl beskriven och
intervjufrågorna är presenterad
i studien. Pålitlighet: Stärks då
fler än en deltagare deltog.
Sänks då förförståelse saknas.
Överförbarhet:Stärks då
kontexten samt urvalet är väl
beskrivet. Abstraktionsnivån är
låg.
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Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Moldestad, M, Greene, P,
Sayre, G, Neely, E, Sulc, C,
Sales, A, Reddy, A, Wong, E
& Liu, C-F

Comparable, but distinct:
Perceptions of primary care
provided by physicians and
nurse practitioners in full and
restricted practice authority
states

USA, 2020

Att förstå patienters
och vårdgivares
erfarenhet av
sjuksköterskor inom
primärvården.

Ändamålsenligt urval
Kvalitativ data
Semi-strukturerad
intervju.
28 deltagare.
Inkl krit: fick en
sjuksköterska eller en
läkare som vårdgivare.
Exkl krit: deltagare som i
mindre än ett år mottagit
vård inom VHA (Veterans
Affairs Healthcare
system).

Patienterna intervjuades per telefon mellan
feb-aug 2016. Intervjuerna varade ca 10-30
min. Etiska principer följdes (skydda
deltagarna, informerat samtycke, frivillligt
deltagande och återkallande samt erbjuda
skyddad identitet och dataskydd). En
konventionell innehållsanalys metod
användes. Intervjuer spelades in och
transkriberades. Transkriptioner lästes flera
gånger för att få en övergripande förståelse
för intervjuer. Mer än en forskare deltog i
analysen.

Tre teman: Sjuksköterskor
gav ett mer “mänskligt” och
“holistisk” bemötande till
patienter än vad läkarna
gjorde.
Patienter var nöjda och i
vissa fall föredrog
sjuksköterskor.
Vårdgivarnas professionella
erfarenhet övervägde
slutligen över vårdtitel.

Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet
svarar på syftet och  citat samt
inkl/exkl-kriterier finns. Sänks då
pilotstudie saknas.
Verifierbarhet: Stärks då
intervjuerna, genomförandet och
analysen är beskrivna.
Pålitlighet: Stärks då mer än en
forskare deltog i analysen. Sänks
då ingen förförståelse beskrivs.
Överförbarhet: Stärks då
kontexten är väl beskriven,
Abstraktionsnivån är god.

Nymberg, P & Drevenhorn,
E

Patients´ experience of a
nurse-led lifestyle clinic at a
Swedish health centre

Sverige, 2015.

Att undersöka
patienters erfarenheter
av att besöka en
sjuksköterskeledd
livsstilsmottagning

Ändamålsenligt urval.
Fokusgrupp som metod
användes. Kvalitativ
forskningsmetod.
13 kvinnor och 1 man
deltog. 10 st som blev
inbjudna var redan
registrerade i kliniken och
4 hade besökt kliniken på
egen hand. Deltagarna var
mellan 40-84 år
(genomsnitt 50,5 år).

4 intervjuer genomfördes med totalt 14
respondenter ( 4 deltagare vid varje
intervju). Inter., gjordes med 1 månads
mellanrum och det varade mellan 30-60
min. Inter., spelades in, transkriberades och
anteckningar togs en av forskarna.
Innehållsanalys användes. Författarna gick
igenom intervjuerna och anteckningarna
flera gånger. Etiskt godkänd. Information
av frivillighet deltagande gavs och
konfidentialitet garanterades.

Två kategorier och 5
underkategorier presenteras:
Känsla av säkerhet
Ses att vara på samma nivå.
Kontroll av hälsa.
Betydelsen av den ansvariga
myndigheten.
Ouppfyllda förväntningar
Besvikelse.
Saknas att ses som en individ.
Fysisk undersökning.

Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet
svarar på syftet och citat finns.
Verifierbarhet: Stärks då
intervjuerna, genomförandet och
analysen är beskrivna. Sänks då
inga intervjufrågor finns
presenterade.
Pålitlighet: Stärks då båda
forskarna deltog i analysen- Sänks
då ingen förförståelse beskrivs.
Överförbarhet: Stärks då
kontexten är god.
Abstraktionsnivån är god
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Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Stenner, K
Courtenay, M
Carey, N

Consultations between
nurse prescribers and
patients with diabetes in
primary care: A
qualitative study of
patient views

United Kingdom, 2010

Syftet med studien
var att utforska
patienter med
diabetes upplevelser
med mötet med
sjuksköterskan.

Ändamålsenligt urval
Kvalitativ metod
Semistrukturerade
intervjuer
Inkl-kriterierna var minst
16 år och äldre med typ
1 eller typ 2 diabetes
som hade ordinerats
läkemedel av
sjuksköterska.
Förförståelse finns.
41 patienter deltog i
studien, 26 män och 12
kvinnor. Ålder från 37
till 87 år med medelålder
på 67 år.

Etiskt godkänd.
Skriftligt information och
samtycke erhölls före varje
intervju. Skyddad
konfidentialitet förklaras.
Intervjuerna varade mellan
30-40 min och spelades in
av två forskare (KS,TH)
som inte hade någon
relation till deltagarna.
Tematiskt analys gjordes.
Fler än en deltog i analysen.

Tre huvudtema och antal subteman:
Sjuksköterskans samrådstil
Icke-bråttom Konsultation
Omsorg och rapport
Kontinuitet
Tillgänglighet
Tydlig och förståelig information
Specialist diabetes kunskap och erfarenhet
Brett samråd
Fördelarna med sjuksköterskaförskrivare
samråd
Ställa frågor och lösa problem
Tillgång till rådgivning och behandling
Förbättrad förståelse
Råd och behandling som passar patienten
Uppdaterad behandling och rådgivning
Självsäkerhet och förtroende.
Ömsesidighet och kontroll
Synpunkter på engagemang och beslutsfattande
Omfattning av information om biverkning

Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks då
resultatet svarar på syftet
och citat finns.
Överförbarhet: Stärks då
kontexten är beskrivet.
Abstraktionsnivån är god.
Verifierbarhet: Stärks då
intervjuerna och analysen är
beskrivna men sänks då
genomförandet är svagt
beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då fler än
en deltog i analysen och
förförståelse är beskrivet.
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