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BAKGRUND: Kunskap om patienters förväntningar på omvårdnad är av stor vikt för att 

sjuksköterskor ska ges möjlighet att uppfylla patienternas omvårdnadsbehov. Varje patient är 

unik och behoven skiljer sig liksom varje patients förväntningar. SYFTE: Syftet med denna 

studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka förväntningar patienterna har på 

omvårdnad. METOD: Metoden som användes var kvalitativ och nio sjuksköterskor inom sluten 

vård intervjuades. RESULTAT: Resultatet gav fyra kategorier; kommunikation, delaktighet, 

smärtlindring och behov. Kommunikationen där sjuksköterskans uppfattning var att patienterna 

förväntade sig att sjuksköterskorna skulle lyssna och att ta dem på allvar. Kategorin delaktighet 

inkluderade uppfattningen om patienternas behov av information om deras sjukdom och 

behandling. Kategorin smärtlindring innehåller dels smärta orsakat av patienternas 

sjukdomstillstånd men även smärta som tillfogas genom vårdlidande. Den sista kategorin 

handlade sjuksköterskorna uppfattningen patienternas allmänna och praktiska behov. 

DISKUSSION: Resultatet gick isär och deltagarna tog upp många skilda omvårdnadshandlingar 

om patienters förväntningar. Det tvetydiga resultatet i denna studie kan tyda på att de deltagande 

sjuksköterskorna inte vet vad patienterna förväntar sig. Det kan även tyda på att sjuksköterskan 

baserar sin uppfattning på automatik eller tidigare erfarenheter istället för att se till varje patient 

som en individ med individuella behov. 
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BACKGROUND: It is of great concern for nurses to focus on patients expectations of nursing 

care to fulfill their caring needs. Their needs can be characterized from different angles and every 

patient is unique in his or her own expectations. AIM: The aim of this study was to describe 

beliefs nurses have on patients´ expectations of nursing care. METHOD: The method that was 

being used was qualitative and interviews were conducted with nine nurses working within 

hospital care. RESULT: The result gave four different categories; communication, participation, 

pain relief and caring needs. Communication between nurse and patient were the patient expected 

to be listened to. The need for participation to feel secure and safe. Pain relief, dealing with two 

kinds of pain, the kind of pain caused by the patient´s illness and pain afflicted by the care during 

treatments and medication. Finally caring needs were that the nurses talked about giving the 

patients whatever care they asked for. DISCUSION: The result parted and the participants 

mentioned different kinds of actions involving nursing care. The result could be a consequence of 

nurses lacking in actual knowledge about patients expectations, or that the nurses act out of 

experience without acknowledging the patient as an individual with individual needs. 
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INLEDNING 

Då en tidigare frisk person insjuknar i någon form av sjukdom som kräver omvårdnad kan 

detta medföra att personen skapar sig olika förväntningar på omvårdnadspersonalen. 

Förväntan ses som att inneha hopp, något att räkna med eller något att vänta sig (Bonniers 

stora ordbok, 2007) och är ett av de centrala begreppen i denna studie. Omvårdnad som är ett 

annat central begrepp i studien bygger på en relation mellan sjuksköterska och patient och 

grundar sig i patientens behov utifrån hans eller hennes sjukdomstillstånd 

(Nationalencyklopedin, 1994).  

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan tar del av patientens förväntningar på omvårdnaden för 

att kunna tillgodose patientens behov. Behoven kan vara av olika karaktär, dels psykologiska 

och fysiska men även andliga och existentiella. Anledningen till valet av ämne utgår ifrån 

författarnas erfarenhet av att arbeta med patienter där det blivit missförstånd mellan patient 

och sjuksköterska. Denna erfarenhet resulterade i ett växande intresse av att undersöka och 

beskriva sjuksköterskors uppfattning om vad patienter förväntar sig. 

BAKGRUND 

Teoretiska perspektiv 

I föreliggande studie beskrivs omvårdnad genom Orlandos omvårdnadsteori. Denna teori 

fokuserar patientens omedelbara hjälpbehov i samband med en direkt upplevelse (Selanders, 

Schmieding, & Hartweg, 1995). Orlandos omvårdnadsteori bygger även på antaganden. 

Antaganden om patienten, antaganden om sjuksköterskan, antaganden om interaktionen 

sjuksköterska - patient och slutligen antaganden om omvårdnad. Antagande om patienter, 

baseras på att alla patienter är unika, vilket medför att sjuksköterskan måste anpassa sina 

handlingar efter patientens unika hjälpbehov (Orlando, 1961). Hjälpbehoven kan för patienten 

vara svåra att uttrycka, därför bör sjuksköterskan hjälpa patienten att uttrycka sig genom att 

skapa en stödjande relation. Frånvaro av denna insikt skulle kunna leda till att patientens 

tillstånd eller besvär förvärras. Vidare menar Orlando i antaganden om sjuksköterskor, att 

handlingar som sker per automatik utgör hinder för uppfyllandet av omvårdnadsansvaret. 

Omvårdnadshandlingar bör ske i samråd med patienten där hans eller hennes uppfattning tas 

hänsyn till, vilket leder till ett minskat obehag eller en minskad hjälplöshetskänsla. Orlando 

framhäver även att vid varje unikt vårdtillfälle är det av stor vikt att patientens delaktighet står 

i fokus, detta genom ett samspel mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bör 

slutligen även agera utifrån patientens uttryckta fysiska och psykiska behov.   

 

Förutom att sjuksköterskans arbete bygger på olika omvårdnadsteorier grundar sig hennes 

arbete även i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. I Socialstyrelsens 
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kompetensbeskrivning (2005) ställer höga krav på sjuksköterskan i det dagliga arbetet. Att ha 

den yrkeskompetens som beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är av stor vikt 

oavsett i vilken vårdform yrket utövas eller om patienten är ett barn, en vuxen eller en gammal 

människa. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs 

bland annat att sjuksköterskan skall visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet. Sjuksköterskan skall även ta tillvara på patientens och närståendes 

kunskaper och erfarenheter samt visa öppenhet och respekt för olika värderingar och 

trosuppfattningar.  

Tidigare forskning 

Patientens förväntningar 

Yorke och Cameron-Traub (2008)  visade att det var psykologiska behov dominerade bilden 

av vad patienterna förväntade sig av sjuksköterskorna. Kommunikationen och relationen med 

sjuksköterskorna grundade sig i fem huvudsakliga teman kring behov; Behovet av information 

baserades på att få kontinuerlig information om processen kring transplantationen. Behovet av 

kontakt med sjuksköterskorna innebar att de önskade att sjuksköterskorna skulle vara 

tillgängliga för dem om de så önskade samt behovet av att bli igenkänd av sjuksköterskorna 

och att ha regelbunden kontakt med dem. Det var även av vikt att sjuksköterskorna visste 

deras namn. Det fjärde temat fokuserade på sjuksköterskornas attityd i form av att de skulle 

vara positiva och ha ett sinne för humor. Det sista temat var inriktat på behovet av att känna att 

sjuksköterskorna visade en medkänsla och att patienten fick känna sig unik i hennes ögon.  

 

Liu, Mok och Wong (2005) utforskade, utifrån patienters perspektiv, förväntningar och 

erfarenheter på stödjande kommunikation. Studien visade att patienterna önskade en förklaring 

av sjuksköterskorna om varför de skulle utföra en viss sorts omvårdnad eller behandling. Detta 

gjorde det lättare för patienterna att känna mer delaktighet i omvårdnaden. Förväntningarna 

patienterna uttryckte var att sjuksköterskorna skulle uppmärksamma deras behov av 

information om deras sjukdom, eventuella symtom och val av behandling. Sjuksköterskorna 

skulle även fokusera på den positiva delen och undvika negativ information för att patienterna 

skulle bibehålla hopp om att återhämta sig. Slutligen önskade patienterna att informationen 

skulle vara anpassad till en  lättförståelig nivå. Liu, et. al. menar vidare att det var av vikt att 

sjuksköterskorna förstod patienterna samt att förslag och åsikter från patienternas anhöriga 

hörsammades och respekterades. Sjuksköterskorna var de som hade den största rollen i att 

kommunicera med patienterna eftersom de hade återkommande och frekventa möten med 

dem. Många patienter vände sig därför till sjuksköterskorna när det var något som de inte 

förstod.  

 

Nåden och Saetern (2006) visade att patienter, som drabbats av cancer, hade ett stort behov av 

bekräftelse. Bekräftelsen utgick från tre områden. Det första var ett uttryckt behov av 

utomstående bekräftelse där patienterna förväntade sig att bli tagna på allvar och att bli 

förstådda.  Det andra var ett behov av inre bekräftelse, där det var av stor vikt att mänsklig 

stolthet och integritet av deras mentala, spirituella och existentiella behov bevarades. Det 
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tredje området innefattade brist på inre bekräftelse som var något patienterna tog upp då de 

var oroliga för att detta skulle kunna ske. Spirituella behov var även något som framkom i en 

studie av Johnston-Taylor (2003), där resultatet visade att patienterna förväntade sig av 

sjuksköterskorna att få sina spirituella behov tillgodosedda. För att tillgodose detta behövde 

sjuksköterskorna visa vänlighet och respekt inför patienternas religiösa övertygelse. De 

önskade även att sjuksköterskorna såg till och mobiliserade dem så att de i största möjliga mån 

kunde utöva sin religion. Detta skulle ske genom ett aktivt deltagande från sjuksköterskornas 

sida.  Vidare menade Johnston-Taylor att omvårdnad runt fysiologiska behov mest fokuserade 

på patienternas önskan om att inte behöva lida och att få känslan av att sjuksköterskorna fanns 

där för dem bara genom att kontinuerligt titta till dem.  

 

Vid vårdandet av unga patienter med medfödd hjärtsjukdom visade det sig att det fanns 

distinkta skillnader i förväntningarna på den fysiska omvårdnaden mellan bland annat 

patienterna och sjuksköterskorna (Kools et. al, 2002). De skilda förväntningarna gav en 

dissonans i omvårdnaden, som i sin tur resulterade i en konflikt om vem som hade kontroll 

över omvårdnaden. Ur denna dissonans växte en tro att sjuksköterskorna inte lyssnade på 

patienterna och deras åsikter, patienterna upplevde att deras åsikter blev ignorerade. 

Patienternas egna förväntningar var att bli behandlad som en expert på deras egna tillstånd och 

att få vara en aktiv deltagare i behandlingen. Kools et. al. menar vidare att patienterna även 

hade förväntningar på att omvårdnadspersonalen samarbetade på ett organiserat och 

genomtänkt sätt för att få en så god omvårdnad som möjligt.  

 

Barn i sin tur visade sig inneha tydliga förväntningar på sin omvårdnad och talade främst om 

faktorer rörande sjuksköterskor i allmänhet, aktiviteter och miljö (Pelander & Leino-Kilpi, 

2004). Sjuksköterskorna förväntades vara snälla, trevliga och pålitliga samt ha sinne för 

humor. Aktiviteter handlade om underhållning och lek men även att det var mycket viktigt för 

barnen att vid undersökningar få visat för sig vilka instrument som skulle användas och att 

sjuksköterskorna var ärliga med sin information. Slutligen runt aktiviteter så förväntade sig 

barnen att sjuksköterskorna skulle titta till dem då och då bara för att visa att de fanns där för 

dem. Förväntningarna på omvårdnadsmiljön från barnen låg mycket i föräldrarnas närvaro och 

möjligheten att möta andra barn. 

Anhörigas förväntningar 

Fägerskiöld och Berterö (1996) undersökte vad nyblivna mödrar förväntade sig av 

sjuksköterskor. Det som framkom var att nyblivna mödrar förväntade sig att sjuksköterskorna 

skulle vara lättillgängliga, de skulle vara lätta att nå. De nyblivna mödrarna uttryckte även att 

sjuksköterskorna skulle vara öppna och lätta att kommunicera med. Sjuksköterskorna skulle 

vara mer av en stödjande resurs än vårdgivare. Andra förväntningar de nyblivna mödrarna 

uttryckte var att sjuksköterskorna inte skulle vara dömande inför deras situation om den skulle 

vara komplicerad. Slutligen var det även viktigt att de gav råd och hade kunskap att känna 

igen möjliga symtom på sjukdom hos deras barn. Vidare om anhörigas förväntningar visade 

Kools, et. al. (2002) att föräldrar till unga patienter hade förväntningar i form av att bli 

informerade om deras barns sjukdom och behandlingar. De förväntade sig även att 

omvårdnadspersonalen direkt uppmärksammade behovet av smärtlindring, då föräldrarna 
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tyckte det var viktigt att deras barn inte skulle ha ont i onödan. När sjuksköterskorna, 

patienternas och patienternas föräldrars förväntningar på smärtlindring skiljdes åt, resulterade 

detta i en dissonans i omvårdnaden. Denna dissonans gjorde i sin tur att föräldrarna ifrågasatte 

sjuksköterskornas kompetens. Slutligen förväntade sig föräldrarna att patienter skall behandlas 

med respekt samt att de som föräldrar görs delaktiga i vårdandet. 

Sjuksköterskans uppfattningar kring patientens förväntningar 

Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) visade i en studie att sjuksköterskor antog att nyblivna 

mödrar önskade att sjuksköterskorna skulle vårda både den nyfödda och familjen. De skulle 

vara en stödjande mänsklig resurs som fanns lättillgängliga för mödrarna när de hade frågor 

och funderingar. De deltagande sjuksköterskorna kände dock att förväntningarna på dem 

växlade beroende på mödrarnas ålder och hur deras relation till anhöriga och vänner såg ut. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Förväntningar från patienterna dominerades av psykologiska behov. Dessa psykologiska 

behov koncentrerade sig i kommunikationen och relationen med sjuksköterskorna. Det 

uttryckta behovet av kommunikation handlade bland annat om ett behov av att få information 

av sjuksköterskorna. Patienterna önskade även en förklaring av sjuksköterskorna om de skulle 

utföra en viss sorts omvårdnad eller behandling, vilket gjorde det lättare för patienterna att 

känna mer delaktighet i omvårdnaden av dem. Informationen som sjuksköterskorna gav skulle 

även vara anpassad till en nivå som var lättförståelig för patienterna. För unga patienter var det 

mycket viktigt att vid undersökningar få visat vilka instrument som skulle användas och att 

sjuksköterskorna var ärliga med sin information. Patienterna förväntade sig även/också att 

sjuksköterskorna skulle vara snälla, trevliga, pålitliga och gärna ha sinne för humor. I 

relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna var det av stor vikt att sjuksköterskorna var 

tillgängliga. Det skulle finnas en regelbunden kontakt mellan patienterna och sjuksköterskorna 

och att patienterna kände sig unika i sjuksköterskornas ögon. Patienterna förväntade sig att bli 

tagna på allvar och att bli behandlade som experter på deras egna tillstånd samt att få vara 

aktiva deltagare i behandlingen. Sjuksköterskorna var de som hade den största rollen i att 

kommunicera med patienterna eftersom de hade återkommande och frekventa möten med 

dem. Många patienter vände sig därför till sjuksköterskorna då det var något som de inte 

förstod. Anhöriga förväntade sig att omvårdnadspersonalen direkt uppmärksammade behovet 

av smärtlindring, då föräldrarna tyckte det var viktigt att deras barn inte skulle ha ont i onödan. 

Slutligen förväntade sig anhöriga att patienterna skulle behandlas med respekt och att de fick 

vara delaktiga i deras vård. 

 

Nyblivna mödrar förväntade sig att sjuksköterskorna skulle vara lättillgängliga, de skulle vara 

lätta att nå. De nyblivna mödrarna uttryckte även att sjuksköterskorna skulle vara öppna och 

lätta att kommunicera med. Sjuksköterskorna skulle heller inte vara dömande inför deras 

situation. Slutligen var sjuksköterskorna av uppfattningen att de nyblivna mödrarna förväntade 

att sjuksköterskorna skulle vårda både den nyfödda och familjen.  De skulle vara en stöttande 

mänsklig resurs som fanns lättillgängliga för mödrarna när de hade frågor och funderingar. De 
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deltagande sjuksköterskorna kände dock att förväntningarna på dem växlade beroende på 

mödrarnas ålder och hur deras relation till anhöriga och vänner såg ut. 

Problemformulering 

Förutsättningen för en god omvårdnad är att patient och sjuksköterska möts och att en 

vårdrelation skapas. Sjuksköterskan kan i denna relation välja att ta reda på vad patienten 

förväntar sig av sjuksköterskan för att öka förutsättningen för att ge en bättre omvårdnad. Om 

sjuksköterskan inte vet vilken form av omvårdnad patienten förväntar sig skulle detta kunna 

leda till en konflikt mellan sjuksköterskans uppfattning och patientens förväntningar. Detta 

kan i sin tur resultera i en omvårdnad patienten inte är i behov av. Sökning efter tidigare 

forskning har tydligt visat på att sjuksköterskans uppfattning om vad patienten förväntar sig 

för omvårdnad är ett outforskat område inom dagens omvårdnadsforskning. Detta resulterade i 

endast en artikel under tidigare forskning. Den bristfälliga forskningen om sjuksköterskans 

uppfattning om patientens förväntning på omvårdnad ledde till författarnas intresse att studera 

detta ytterligare.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka förväntningar 

patienterna har på omvårdnad.  

METOD  

Metoden som har använts för denna studie är kvalitativ, där det genom ett subjektivt synsätt 

har skapats en helhetsförståelse inför syftet (Starrin & Svensson, 1998). Målsättningen med en 

kvalitativ analys är att lokalisera och identifiera fenomen som antingen är kända sedan tidigare 

eller nyligen upptäckta. Starrin och Svensson menar vidare att undersökningen med den 

kvalitativa metoden ger svar på frågeställningar om innebörden av något, vad något handlar 

om och hur något kännetecknas.  

 

Den kvalitativa intervjun är en datainsamlingsmetod som används för att finna och förstå 

egenskapen hos ett fenomen (Starrin & Svensson, 1998). Den kvalitativa intervjun är även 

personlig och bygger på att det från början är klartgjort om vilka frågor som är viktiga och är 

av betydelse.  

Urval 

Denna studie baserades på intervjuer som genomfördes med sjuksköterskor inom 

länssjukvården och som i studien valts att kallas för deltagare. Förfrågan gick ut till tre olika 
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avdelningar, med varierande inriktningar, på ett sjukhus i Västra Götalands Regionen. 

Enhetschefen alternativt verksamhetschefen på respektive avdelning kontaktades genom ett 

besök på sjukhuset i fråga. Verksamhetscheferna eller enhetscheferna tilldelades ett 

informationsblad angående studien, (bilaga I) som senare vid intervjutillfället även tilldelades 

deltagarna. Enhetscheferna eller verksamhetscheferna fick skriva under ett 

medgivandeformulär (bilaga III) för studiens genomförande. Målet var att få minst nio 

personer med varierande arbetslivserfarenhet till intervju samt att de var både kvinnor och 

män. De deltagande sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet varierade mellan ett och 31 år och 

två av nio deltagare var män.  

 

Det finns olika faktorer som kan påverka uppfattningen av ett fenomen och genom att 

deltagarna var av olika kön, avdelningar och arbetslivserfarenhet därmed täcktes ett bredare 

spektrum av olika faktorer. Genom denna variation i urvalet får man även en 

undersökningsgrupp som skapar förutsättningar att få en variation av insamlad data (Starrin & 

Svensson 1998).  

Datainsamling 

Innan datainsamlingen inleddes fick deltagarna sig tilldelat ett informationsblad (bilaga I). De 

fick även skriva under ett medgivande till deltagande i studien (bilaga II). Intervjuerna 

baserades på följande förberedda frågor: 

 

 Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? 

 

 Vad är din uppfattning om vad patienter förväntar sig för typ av omvårdnad från dig 

som sjuksköterska? 

 

 Vad tror du är viktigast för patienten? 

 

Beroende svaret på dessa frågor ställdes ett antal spontana följdfrågor. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive avdelning i samtalsrum av en intervjuare. Valet av endast 

en intervjuare grundade sig på att deltagaren ej skulle uppleva sig vara i ett underläge. 

Intervjuerna som tog ungefär fem till åtta minuter spelades in med diktafon för att sedan 

transkriberas till text.  

Dataanalys 

Analysen inleddes med transkribering av de inspelade intervjuerna till löpande text. Texten 

bearbetades sedan enligt en kvalitativ textanalys där intervjumaterialet genomgick fyra faser 

(Starrin & Svensson, 1998). 

 

Den första fasen hade till syfte att bekanta och skapa sig en helhetsbild av insamlade data 

(Starrin & Svensson, 1998). För att möjliggöra för författarna att skapa sig ett helhetsintryck 
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lästes intervjumaterialet igenom ett flertal gånger. Under denna fas kunde även övergripande 

kännetecken lokaliseras. Dessa övergripande kännetecken bestod av ordagranna konkreta 

meningar och ord. Valda meningar och ord berörde såväl omvårdnadsområdet som syftet med 

studien.  

 

Under fas två kom mer specifika likheter och skillnader att lokaliseras (Starrin & Svensson 

1998). Dessa kunde då beskrivas och sammanfattas i en tabell. Data med liknande innebörd 

placerades i samma kolumn. Det skapades sex kolumner för att få en tydligare översikt över 

resultatet. Data med samma innebörd sammanställdes och upprepades därmed inte längre i 

samma kolumn. Dessa ersattes av en mening eller ord som täckte dess innebörd. Det sattes en 

siffra bakom för att tydliggöra vad som betonades extra mycket av deltagarna. Under 

sammanställningen framkom det tydligt om det var några data som placerats i fel kolumn och 

de flyttades då.  

 

Fas tre syftade till att kategorisera analyserad data från fas två (Starrin & Svensson 1998). I fas 

tre blev de tidigare sex kolumnerna fyra då det upptäcktes att vissa kolumner hade samma 

innebörd. Under dessa fyra kategorier skapades 12 underrubriker för att tydliggöra innehållet 

ytterligare. Fas tre resulterade därmed i fyra skilda kategorier med 12 tillhörande 

underkategorier som under fas fyra utgjorde resultatet i denna studie.  

Etiska aspekter 

De tilltänka deltagarna blev informerade om syftet med studien genom ett informationsblad. 

Studien följde Helsingforsdeklarationen (2008), vilket innebär att deltagande i studien är 

frivilligt. Därmed kunde deltagarna när som helst under studien avbryta sitt deltagande utan 

konsekvenser för dem. Om deltagarna vid intervjutillfället inte kände till studiens syfte gavs 

det tid att åter läsa igenom informationsbladet. Enligt Helsingforsdeklarationen är det av vikt 

att deltagarna i den tilltänkta studien förstått vad studien handlar om. Med hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen försäkrades det om att deltagarna förstått informationen innan 

medgivande till att delta i studien gavs. Det gavs även tillfälle för deltagarna att ställa 

eventuella frågor som då besvarades innan intervjun påbörjades. De tilltänkta deltagarna blev 

garanterade konfidentialitet genom hela studien med undantag från de personer som arbetar 

runt studien. För att behålla eventuell patientinformation som konfidentiell blev deltagarna 

informerade om att utsagor ej kommer att kunna härledas till källan. Efter avslutad intervju 

fanns det möjlighet att prata med intervjuaren. Helsingforsdeklarationen menar att även 

studieförfattarna innefattas av etiska aspekter där de är skyldiga att se till att både positiva och 

negativa resultat görs allmänt tillgängliga. Studien tar upp både negativa och positiva resultat 

som båda diskuteras i diskussionen. 
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka förväntningar 

patienter har på omvårdnad, vilket resulterade i fyra skilda kategorier med 12 tillhörande 

underkategorier (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier  

 

Kategori Underkategorier 

 

Kommunikation 

 

- Att bli lyssnad på  

- Bemötande 

- Lyhördhet 

- Trygghet och tillit 

- Egenskaper som främjar 

kommunikation 

 

 

 

Delaktighet 

 

- Kunskap 

- Information 

 

 

Smärtlindring 
 

- Minskad smärta 

- Ej tillfoga smärta 

 

 

Behov 

 

- Allmänna behov 

- Praktiska behov 

- Anhöriga 

 

Kommunikation 

Denna kategori syftar till sjuksköterskornas uppfattning om patienternas förväntningar på 

omvårdnad och kommunikation. Denna kategori var den som de deltagande sjuksköterskorna 

tyckte var av störst vikt. Kommunikationen med patienterna sågs som ett sätt att få reda på vad 

patienterna förväntade sig. Sjuksköterskan ansåg sig inte alltid ta första initiativet till 

kommunikationen om förväntningar. Det fanns även uppfattningen om att patienterna frågade 

om de ville något och att sjuksköterskornas uppgift då var att finnas tillgängliga och inneha 

egenskaper som främjade kommunikation. 
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Att bli lyssnad på  

Flertalet av deltagarna var av uppfattningen att patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle 

lyssna till dem och de fanns där för patienterna. Det var viktigt att sjuksköterskorna talade 

med patienten och tog sig tid till detta. Vidare var deltagarna av uppfattningen att patienterna 

ville känna sig sedda och att sjuksköterskorna skulle bry sig om dem.  

 
”De vill veta att jag kan och att jag bryr mig om att lyssna på dem, det tror jag är det 

viktigaste.” 

 

”Det finns patienter som kommer in som har ont och de beskriver saker och sen blir 

nonchalerade, att man inte lyssnar på dem. De blir då frustrerade och får oftast mer 

ont, misstror vårdpersonal och frågar gärna runt. Frågar mig först och sen frågar de 

nästa och sen frågar de nästa för att se om de får samma svar.” 

Bemötande 

Deltagarna uttalade en uppfattning att patienters förväntningar runt bemötande i omvårdnaden 

var att de skulle bli tagna på allvar, att bli trodda på, utan att bli avfärdade. Att bli avfärdad 

som patient var enligt en deltagare ett mindre trevligt bemötande från sjuksköterskans sida. 

Bemötande handlade även om en vänlighet och respekt från sjuksköterskornas sida. 

 
”Att de blir tagna på allvar, att man inte avfärdar, förstår du vad jag menar? Att alla 

får säga det de vill ha sagt, att man lyssnar och att man tar det på allvar sen kan man 

ju kanske avfärda det eller säga att ne men det är nog inte så farligt.” 

Lyhördhet 

Deltagarna uttryckte uppfattningen om att patienternas förväntan var den att sjuksköterskorna 

skulle vara lyhörda inför patienternas önskemål och att detta kunde ge mycket information 

som patienterna annars inte givit. En patient kunde enligt en deltagare uttrycka sig på ett sätt 

men menade någonting annat och att det då var viktigt att sjuksköterskorna kände av detta.  

  
”Lyhördheten, att man som personal är lyhörd för patientens önskemål, det är inte 

alltid så viktigt att tvätta nedre toalett eller att duscha eller att göra det som en annan, 

att det vi som personal tycker är viktigt att göra. Patienten kanske inte riktigt vill det, 

då får man lyssna och tillmötesgå patientens önskemål i möjligaste mån.”  

 

”Ja om jag ställer en fråga men anar något annat, då frågar jag; vad menar du med 

det här? Hur tänkte du nu? För att få en motfråga för att veta vad det är de egentligen 

undrar över. Ibland ställer de en generell fråga och då kan man inte alltid riktigt veta 

vad det är de syftar på, och då kan man ibland ställa en fråga.  Jaa vad var det du 

tänkte på? Så jag vet vad det är de frågar efter.” 

Trygghet och tillit 

Deltagarna var av uppfattningen att trygghet och tillit gentemot personalen var av vikt. 

Patienter som kände sig trygga gav mer respons och ställde mer frågor vilket medförde att de 
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kände sig väl omhändertagna. Det framkom även under ett par intervjuer att sjuksköterskorna 

var av uppfattning att de skulle stå på patientens sida och agera som en länk till övrig 

vårdpersonal. 
 

”Att jag står på deras sida, förmedlar det de känner och tycker till övriga och till 

läkare och till andra i teamet.” 

Egenskaper som främjar kommunikation 

En relativt smal underkategori är den där deltagarna beskrev sin uppfattning av vad 

patienterna önskade för personliga egenskaper hos sjuksköterskan. Ord som flexibilitet, 

ärlighet, lättsamhet och att sjuksköterskan skulle vara snäll uttalades. 

 
”Jag tror de tycker det är viktigt att vi kan vara lättsamma, det är därför det är så 

roligt att vara här, för att man får leka och ha sig.”  

 

”Hm, Jag tror dels är det i första hand är att man är ärlig, att man alltid berättar vad 

man ska göra, för att oavsett hur små de är så tror jag att de, de kan vara rätt så 

medvetna om vad vi gör och om de inte är med på vad det är som händer så kan det 

vara rätt skrämmande för dem tror jag.” 

 

Ärlighet var en egenskap som enligt deltagarna hade stor betydelse för att en god 

kommunikation med patienterna skulle kunna vara möjlig. Att vara lättsam var något 

som de deltagande sjuksköterskorna uppfattade som särskilt viktigt hos yngre 

patienter. Deltagarna uttalade uppfattningen om att patienterna förväntade sig att 

sjuksköterskorna var flexibla, ärliga, lättsamma och snälla samt att alla dessa var 

egenskaper som främjade kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Delaktighet 

Många av sjuksköterskorna delade uppfattningen att patienterna förväntade sig att vara 

delaktiga i omvårdnaden, och att sjuksköterskorna skulle se till och skulle ge tillfälle för detta. 

Enligt de deltagande sjuksköterskorna kunde detta ske genom två olika vägar. Den första 

vägen var genom kunskap och den andra genom information. 

Kunskap 

Deltagarna beskrev uppfattningen att patienterna önskade att sjuksköterskorna borde besitta en 

bred kunskap i sitt yrke och därmed kunna svara på de frågor som ställs samt att de var 

kunniga i sitt omvårdnadsmässiga utövande. Det skulle finnas en känsla hos patienterna att 

sjuksköterskorna var kunniga.  
 

”De vill kunna ställa frågor och jag ska kunna svara. Em, speciellt den äldre 

generationen. Den yngre generationen har sökt mycket mer på nätet och kan i vissa 

fall saker bättre om forskning än vad vi har kommit till här.” 
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Information  

Vid undersökningar och olika praktiska omvårdnadshandlingar så som provtagningar och 

omläggningar, var det viktigt att sjuksköterskorna informerade och förklarade för patienten 

vad som skulle ske. Skedde detta korrekt blev patienterna lugnare och mer tillfreds och 

situationen upplevdes inte som lika skrämmande eller obehaglig. 

 
”De som har kroniska sjukdomar förväntar sig ju också att få information om sin 

sjukdom och hur de ska hantera den. Den specifika omvårdnaden kring varje 

sjukdom” 

 

”Öh att man får försöka förklara vad det är man ska göra, det tror jag. Det är svårt 

att säga om de förväntar sig detta eller inte men jag upplever det som att de 

antagligen vill veta på ett bra sätt vad det är som ska göras. Många gånger upptäcker 

jag, eller upplever jag att om jag förklara allting så blir det inte lika skrämmande så 

därför är det jätteviktigt även om man ska sätta en nål eller vad jag än ska göra, så 

det är det absolut viktigaste att förklara hela tiden och då upplever jag att de flesta 

brukar bli lugna och ja känna att det är helt ok då.” 

 

De deltagande sjuksköterskorna uttalade uppfattningen att patienterna förväntade sig att 

sjuksköterskorna skulle informera dem om vad som skulle ske omvårdnadsmässigt, detta för 

att patienterna skulle känna sig mer delaktiga i omvårdnaden. 

Smärtlindring 

Kategorin smärtlindring syftade till patienternas förväntningar på minskad smärta. Det 

uttalades att de deltagande sjuksköterskorna uppfattade det som att merparten av patienterna 

ville uppleva så lite smärta som möjligt. Denna smärta kunde enligt deltagarna undvikas eller 

minskas genom smärtlindring samt att sjuksköterskorna tillfogade så lite smärta som möjligt 

vid undersökningar eller behandlingar. 

Minskad smärta  

Den smärta som skulle kunna minskas grundade sig i patienternas sjukdomstillstånd och var 

inget som sjuksköterskorna tillfogade genom undersökningar eller provtagningar. 

Sjuksköterskorna uttalade uppfattningen att patienterna hade en önskan att smärtan skulle 

lindras och att de inte skulle behöva ha ont. Deltagarna uttryckte även att yngre patienter 

ställde andra krav på smärtlindring, den skulle vara mer omedelbar medan äldre och i vissa fall 

kvinnor led i tysthet.   
 

”Yngre patienter i det akuta omhändertagandet är yngre patienter mer ”Aj, jag har 

ont här och nu, hjälp mig fort” och äldre patienter och till viss del kvinnor tiger lite 

mer och lider kan jag tycka då. Det är rent man e så oerhört nöjd och man vill inte 

vara till besvär som äldre patient.”  

 

”De förväntar sig, vad jag uppfattar, att vi ska laga dem eller att vi ska se till att de 

inte har ont längre.” 
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Ej tillfoga smärta 

Deltagarna yttrade även att patienterna hade en önskan om att vården inte skulle tillfoga dem 

smärta. Behandlingar och undersökningar skulle vara smärtfria, en frånvaro av vårdlidande. 

 
”De har förväntningar på olika saker man gör med dem. Att de är rädda för att saker 

skall göra ont framförallt da att uppleva obehag är de rädda för. Ibland så måste de 

göra det ändå, då försöker man gör det så bra som möjligt.” 

 

Deltagarna hade uppfattningen att patienterna inte ville att undersökningar och behandlingar 

skulle göra ont. Dock kunde detta vara svårt att uppnå men sjuksköterskorna försöker 

genomföra tänkta behandlingar och undersökningar så smärtfritt som möjligt. 

Behov 

Behov var en bred kategori där bland annat allmänna och praktiska behov uttalades av 

sjuksköterskorna som något patienter förväntade sig. Dessa behov ansågs vara ganska basala 

och starkt kopplade till själva omvårdnaden. Även behov i form av att ha sina anhöriga nära 

var en uppfattning som uttalades.  

Allmänna behov 

Flertalet av deltagarna talade om förväntningar på omvårdnad i mer generella termer. 

Uppfattningen var att patienterna oavsett behov skulle få hjälp med det de bad om av 

sjuksköterskorna. Det uttrycktes dock att det kunde vara en svårighet att uppfylla dessa 

önskningar och att det var lättare med det medicinska då detta var mer konkret.  

 
”De förväntar sig att vi ska ta hand om deras behov och sen framförallt är det att de 

får hjälp med det de ber om. Det gör man ju i den mån man kan. Sen eh, det är svårt 

med hela omvårdnadsbiten det är lättare med den medicinska biten det är lite mer 

konkret.” 

 

”Jag tror att de har en tilltro till att de ska få den hjälp de behöver oavsett vad det 

gäller.” 

Praktiska behov 

Praktiska behov syftade till förväntningar om den praktiska delen av omvårdnad, som till 

exempel rörande nutrition och hygien. De deltagare som tog upp denna omvårdnadsdel var 

relativt enhälliga i sina svar. Att få hjälp med praktiska göromål var en ofta återkommande 

uppfattning om patienters förväntan på omvårdnad. Deltagarna belyste dock att det var olika 

hur mycket patienterna ville ha hjälp med omvårdnadsmässigt och att det berodde mycket på 

deras personligheter. Vissa patienter ville ha hjälp med mycket och andra patienter, med större 

integritet, önskade mindre hjälp och ville därmed klara sig själva.  
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”De förväntar sig att de får hjälp med. Det är väldigt olika patienter, vissa vill ha 

hjälp med mycket för att de är på sjukhus de vill bli ompysslade medan andra har 

jättestor integritet och inte vill ha någon omvårdnad alls, utan vill sköta sig själva.”  

 

”För vissa är det jätteviktigt att vi sätter oss ner och tar en stund och tid att prata 

medan för andra eller jag menar att vi går in och gör den mer basala omvårdnaden i 

princip och hjälper dem att ta på nya kläder.” 

 

”Det primära är väl egentligen att få hjälp med de basala behoven i första hand.” 

Anhöriga 

Deltagarna var av uppfattningen att det var betydelsefullt för patienterna att kunna vara nära 

sin familj samt att sjuksköterskorna försökte hjälpa till med detta i den utsträckning det var 

möjligt. 

 
”Man liksom ställer upp på det de vill i den mån man kan. Att brorsan kan stanna 

över natt om man vill eller hela familjen kan stanna, vi har ju en föräldraenhet som 

man kan vara kvar över om det inte är någon som är mer akut som behöver ha den 

och sådana där saker.” 

 

Uppfattningen bland de deltagande sjuksköterskorna var att patienterna tyckte det var av stor 

vikt att ha sin familj nära. Uppfattningen var även den att detta kunde underlätta vistelsen på 

sjukhus. 

Resultatsammanfattning  

Sjuksköterskornas uppfattningar om förväntningar var inte entydiga utan gick isär och 

redovisades utifrån fyra olika kategorier med 12 underkategorier. Som helhet täckte dessa 

kategorier hela patienterna och deras omvårdnadsbehov. Kategorin kommunikation syftade till 

uppfattningen om patienters önskningar att få sina känslomässiga behov tillfredställda samt 

vilket bemötande sjuksköterskorna borde ge patienterna. Vidare framkom kategorin 

delaktighet, som handlade om att ge patienten den information som krävdes, detta dels om 

olika behandlingar och undersökningar och dels om deras sjukdomstillstånd. Förväntningar på 

sjuksköterskornas kunskap var en återkommande uppfattning. Kategorin smärtlindring 

handlade om minskad smärta, den smärta som grundade sig i patientens sjukdomstillstånd men 

även den som orsakades av vårdlidande. Sista kategorin handlade om uppfattningar om 

patienternas förväntan kring behov, att sjuksköterskorna skulle tillmötesgå deras behov och 

önskemål. Dessa önskemål var bland annat att patienterna önskade få hjälp med olika ting som 

hade med nutrition och hygien att göra, samt basala omvårdnadshandlingar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om patienters 

förväntningar på omvårdnad, valdes en metod som var kvalitativ, där det skapades en 

helhetsförståelse inför problemformuleringen. Intervjumaterialet bearbetades enligt en 

kvalitativ textanalys och gick igenom fyra faser (Starrin & Svensson, 1998). Metod med 

tillhörande analys var relevant och gav en bra struktur att arbeta efter. Metoden var 

lättöverskådlig och okomplicerad där varje fas var välbeskriven vilket underlättade skapandet 

av de olika kategorierna utifrån intervjumaterialet. Då författarna till studien var nybörjare och 

tid var en bristvara så underlättade det med en okomplicerad metod för att snabbt bli insatta i 

metoden.  

 

Angående urvalet av deltagare till studien så uppfylldes önskan om nio deltagare med varierad 

arbetslivserfarenhet från ett år till 31 år, men endast två av nio deltagare var män. Det 

specifika urvalet skedde av avdelningarnas enhetschefer eller verksamhetschefer. Det fanns en 

risk att de deltagare som valdes var de som verksamhetschefen eller enhetschefen ansåg som 

mest lämpade att svara på frågorna till denna studie. Även frivilligheten till att delta i studien 

skulle kunna ifrågasättas genom att enhetschefernas alternativt verksamhetschefernas valt ut 

deltagarna och att det skulle kunna ha inneburit eventuella negativa konsekvenser om 

deltagarna valt att inte delta.   

 

När det kom till intervjuerna så tog dessa betydligt kortare tid än vad som beräknats, vilket 

skulle kunna grunda sig i bristande rutin hos intervjuarna. En annan orsak skulle kunna vara 

att alla intervjuer skedde på arbetstid och på två av avdelningarna var det en hög 

arbetsbelastning till följd av sjukfrånvaro. På en avdelning skedde intervjuerna mitt i bytet av 

dag- och kvällspersonal. Detta medförde att den deltagare som skulle avsluta sitt skift 

uttryckligen var angelägen om att gå hem i tid och de två som började tycktes vilja komma 

igång med kvällens arbete för att inte hamna efter. De intervjuade upplevdes även som något 

stressade. De var väl medvetna om att de överlämnat ett stort ansvar till sina medarbetare på 

avdelningen. Författarna valde att inte visa intervjufrågorna för deltagarna i förväg. Detta för 

att undvika att de skulle tala inbördes om alternativa svar som var lämpliga att ge. Ett annat 

alternativ vore att om deltagarna tilldelats intervjufrågorna innan intervjun skulle detta kunnat 

medföra att de förberett sig bättre och därmed givit längre och mer utförliga svar. Intervjuerna 

ägde rum på respektive avdelning i samtalsrum tillsammans med en intervjuare. Anledningen 

till att intervjuerna utfördes av endast en intervjuare vid varje tillfälle grundade sig i att inte 

deltagaren skulle uppleva sig underlägsen och därmed känna sig hämmad att tala fritt. 

Intervjuerna spelades in med diktafon som placerades på bordet framför deltagaren. Denna var 

diskret, vilket medförde att deltagaren inte stördes av apparaturen. Inga anteckningar fördes 

heller under intervjuerna, vilket medförde att deltagarna kunde tala ostört utan att eventuellt 

fundera över vad intervjuaren antecknade.  



15 

 

 

Ett kortare inledande samtal hölls före intervjun.  Trots detta upplevdes många av deltagarna 

något överraskade av vår huvudfråga om vilken deras uppfattning om av vad patienter 

förväntar sig var. Deras reaktion skulle kunna bero på att denna fråga kom relativt tidigt i 

intervjun och att de inte hade hunnit finna sig till rätta eller slappnat av. De hade heller inte 

hunnit bli insatta i intervjun. Innan påbörjad intervju bör intervjuaren skapa sig kunskaper 

inom de processer som sker i intervjusituationen samt komma till insikt om den egna påverkan 

av uppfattningen hos deltagaren (Starrin & Svensson, 1998). Kunskaperna inskaffades genom 

Starrin och Svensson (1996) som beskriver den kvalitativa intervjun.  En provintervju kunde 

ha utförts innan de avgörande intervjuerna för att se hur lång tid intervjuerna tog, hur pass 

mycket data som inkom samt om frågorna var relevanta till studiens syfte. En provintervju 

hade även medfört att författarna tränat på sin intervjuteknik och därmed kunnat genomföra 

bättre intervjuer. En intervju exkluderades helt då deltagaren missuppfattade frågorna som 

ställdes och det fanns en svårighet för intervjuaren att leda intervjun in på rätt fokus.  
 

Slutligen till vad som kunde ha gjorts annorlunda i studien. Intervjuerna kunde ha bytts ut mot 

enkäter med mer kvantitativa frågor vilket hade givit ett mer specifikt svar över vad 

uppfattningen om förväntningar på omvårdnad var. Risken med detta hade då varit att 

deltagarna anat hur de borde svara, vilket eventuellt inte stämde överens med deras egentliga 

uppfattning. Detta skulle kunna ha medfört att resultatet grundat sig på sjuksköterskornas 

uppfattning om hur det borde ha varit och inte hur deras uppfattning faktiskt var. Enkäter med 

öppna frågor kunde ha varit ett bättre alternativ men tagit längre tid för deltagarna. Dessa hade 

dock kunnat ta med formulären hem för att svara på dem i lugn och ro och därigenom givit 

mer varierande data. Om fler intervjuats utan att intervjufrågorna varit annorlunda skulle det 

troligen endast ha blivit fler som givit samma svar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade sjuksköterskors uppfattning om patienters förväntningar på 

omvårdnad. Resultatet gick isär och deltagarna tog upp många skilda omvårdnadshandlingar 

om patienters förväntningar. Det som dock vägde tyngst och som flest deltagare talade om var 

kategorierna som valts att kallas kommunikation och delaktighet. Kategorin kommunikation 

innefattade att sjuksköterskorna skulle finnas där för patienten samt att de skulle lyssna och 

vara lyhörda. Genom att vara lyhörd menade deltagarna att sjuksköterskorna fick mycket 

information från patienten vilket annars eventuellt aldrig framkommit. Sjuksköterskorna kan 

dock inte bygga sina omvårdnadshandlingar utifrån lyhördhet eller annan intuition då den inte 

alltid inte stämmer överens med patientens faktiska förväntningar. Det bör vara så att 

kommunikation grundar sig i ett initiativ till ett samtal eller att sjuksköterskorna ställer frågor 

till patienterna. Att ett initiativ till samtal skulle komma från patienterna är inte något som 

sjuksköterskorna kan räkna med då alla patienter är olika individer som ställer olika krav på 

omvårdnaden av dem. Deltagarna uttryckte dock att det var av vikt att sjuksköterskorna 

lyssnade till patienterna, att patienterna skulle känna att sjuksköterskorna lyssnade. Även här 

kan det vara så att sjuksköterskorna måste vara de som initierar samtal för att få veta vad 

patienterna önskar. Denna uttryckta lyhördhet och förmågan att lyssna till patienten stämmer 



16 

 

väl överrens med det som Yorke, et. al. (2008) redovisade i sitt resultat. Patienterna uttryckte 

där att det var av stor vikt för dem att sjuksköterskorna var lyhörda och lyssnade på dem. 

Detta ledde till att patienterna upplevde sig själva som unika. Yorke, et. al. visade vidare att 

patienterna även uttryckte en förväntan om att vara unika i sjuksköterskornas i ögon samt att 

sjuksköterskorna visade en medkänsla i sitt bemötande. Bland de deltagande sjuksköterskorna 

i denna studie var uppfattningen att patienterna ville bli bemötta på ett respektfullt och vänligt 

sätt. Att bemöta patienterna med respekt är av stor vikt, vilket innebär att sjuksköterskorna 

inte applicerar sina egna värderingar på patienterna utan respekterar deras åsikter och 

tillmötesgår dessa i möjligaste mån. Med sitt bemötande kan sjuksköterskorna påverka 

patienterna både positivt och negativt. Ett positivt inflytande skulle kunna medföra att 

patienterna blir stärkta av sjuksköterskorna och då ser mer positivt på sin tillvaro. Ett negativt 

inflytande kan tynga och försvåra situationen. De deltagande sjuksköterskorna gav exempel på 

patienter med stor integritet som helst ville bli lämnade ifred och hur de då får respektera detta 

genom att ge patienterna utrymme och inte vara påstidiga.  

 

Ett väsentligt delresultat är deltagarnas uppfattning om vikten av att ge patienter information 

om deras sjukdomstillstånd om behandlingar. De ansåg att detta skulle resultera i patienter 

som var mer trygga men även att det skulle kunna minska deras smärtupplevelse. Denna 

uppfattning stämmer väl överens med tidigare forskning. Liu, et. al. (2005)  redovisade att 

patienter förväntade sig att få kontinuerlig information om behandlingar och deras 

sjukdomstillstånd. Vilket medförde att patienterna kände sig mer delaktiga i vården. Även 

deltagarna i denna studie framhöll delaktighet som något patienterna önskade. Pelander & 

Leino-Kilpi, (2004) visade på liknande resultat med en önskan från patienter att känna sig väl 

informerade om undersökningar och behandlingar för att känna sig tryggare i sin situation.  

Deltagarna utelämnade dock autonomi, vilket kan ifrågasättas då det idag talas mycket om 

självbestämmande. Patienterna skall vara väl informerade om sina sjukdomar, symtom och 

behandlingsalternativ men även ges möjlighet till just autonomi. Autonomi i form av att 

patienterna även är delaktiga i val av behandlingar och undersökningar. För att ge patienterna 

denna möjlighet krävs det att sjuksköterskorna är kunniga i sitt yrke, vilket även framkom 

under intervjuerna. Kunnighet ger en förutsättning att leva upp till sin yrkesroll som 

sjuksköterska och därmed kunna ge god omvårdnad.  

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan vet vad patienten förväntar sig för att kunna leva upp till 

de krav som ställs utifrån kompetensbeskrivningen. Som tidigare nämnts skall sjuksköterskan 

visa omsorg om och respekt för patienters autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan skall även ta till vara patientens och närståendes kunskaper och 

erfarenheter samt visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. Om 

sjuksköterskan då inte vet utan antar vad patienten förväntar sig så kan hon eller han inte 

utöva sin profession utifrån riktlinjerna i kompetensbeskrivningen. Orlando talade om vikten 

av att sjuksköterskan inte skulle handla per automatik vilket då ledde till att han eller hon brast 

i sitt omvårdnadsansvar (1961).   
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Implikation  

Resultatet i studien skulle kunna användas av andra sjuksköterskor. De skulle kunna jämföra 

och se om de var av samma uppfattning om patienters förväntningar på omvårdnad som 

deltagarna i studien. Om uppfattningen inte stämmer överens kan sjusköterskorna reflektera 

över varför det är så. Resultatet kan även få sjuksköterskor att reflektera mer över patienternas 

förväntningar på omvårdnad. Resultatet skulle även kunna användas av verksamhetschefer. 

De skulle kunna skapa sig en uppfattning om vad deras sjuksköterskor fokuserar på 

omvårdnadsmässigt. Om de anser att detta inte stämmer överrens med den omvårdnad som 

bör utföras skapas en möjlighet till ett förändringsarbete. 

 

Förslag på vidare studier  

Jämförelsestudier skulle kunna genomföras för att skapa en tydligare bild om det som 

sjuksköterskor uppfattar kring patienters förväntningar på omvårdnad i förhållande till det som 

patienterna faktiskt önskar. För att få ett trovärdigt resultat i denna jämförelse skulle det dock 

krävas fler studier över sjuksköterskors uppfattningar om patienters förväntningar på 

omvårdnad. Går uppfattningarna och önskningarna isär är det av stor vikt att detta uppdagas. 

Sjuksköterskorna arbetar då gentemot ett obefintligt behov och patienterna får inte sina behov 

tillfredställda.  

Konklusion 

Då det inte finns tidigare forskning inom detta område är det korrekt att påstå att all kunskap 

insamlad i denna studie är ny kunskap. Kunskap som är tvetydig och går isär bland deltagarna 

och där många av de förväntningar som patienter faktiskt har inte nämnts under de intervjuer 

som hölls. Det tvetydiga resultatet i denna studie skulle kunna tyda på att deltagarna faktiskt 

inte vet eller baserar sin uppfattning på just automatik eller tidigare erfarenheter istället för att 

se till varje patient som en individ med individuella behov. Individuella behov som kan 

tillfredställas genom att sjuksköterskorna på ett aktivt sätt tar reda på vad patienterna förväntar 

sig. Trots att resultatet är tvetydigt så visar det på vikten av kommunikation mellan 

sjuksköterskorna och patienterna samt att sjuksköterskorna genom denna kommunikation kan 

ta reda på patienternas förväntningar. 
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BILAGA I  

Informationsblad 

 
Förfrågan om deltagande i studie till sjuksköterskor inom länssjukvård.  

Studien genomföres som en del av sjuksköterskestuderande Paula Jämbring och Pernilla 

Svenssons examensarbete på Högskolan i Skövde.  

 

Bakgrund 

Den aktuella forskningen är bristfällig kring sjuksköterskans uppfattning om patientens 

förväntningar på omvårdnad som ger ett intresse att gå vidare för att utveckla en ökad 

förståelse för patientens perspektiv. Syftet med vårt arbete är att beskriva sjuksköterskors 

uppfattningar över vilka förväntningar patienter har på omvårdnad.  

 

Tillfrågan om deltagande 
Som sjuksköterska på en sjukhusavdelning faller du under önskad målgrupp för denna studie 

och vi önskar därför ert deltagande.  

 

Beskrivning av studiens genomförande ur deltagarens synvinkel 

Deltagarna kommer vid ett tillfälle på ca 30 minuter att tillsammans med en av studiens 

initiativtagare intervjuas utifrån strukturerade frågor. Intervjun kommer att spelas in och 

analyseras för att sammanställas i studiens resultatdel. Ni kommer att få underteckna ett 

skriftligt samtycke till att vi spelar in intervjun. 

 

Skulle det vara så att du som deltagare har ett behov att tala fritt efter intervjuns avslutande är 

detta möjligt, detta kommer då ej att dokumenteras. 

Studien är helt frivillig och om ni önskar, oavsett anledning, att avbryta studien i förtid eller då 

ni fullföljt intervjun är detta fullt möjligt och materialet kommer att förstöras.  

 

Hur resultatet kan erhållas 

Resultatet av studien kommer att redovisas i ett examensarbete som kan erhållas på biblioteket 

på Högskolan i Skövde.  

 

Uppgift om konfidentialitet 

Informationen som samlas under intervjuerna kommer att tas om hand och analyseras, namn 

och övriga personuppgifter är fullt konfidentiella och kan inte erhållas av utomstående. 

Resultatet som redovisas går heller ej att härleda till specifika individer som då kommer att 

vara anonyma och avidentifierade. 
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Uppgift om hur data förvaras och vilka andra personer som eventuellt kan komma att ta 

del av data 

Insamlad data kommer att förvaras så att enbart relevanta personer kring examensarbetet 

kommer ha tillgång till denna.  

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Kontakt kommer att tas av Paula Jämbring och Pernilla Svensson måndagen den 2/3 för vidare 

planering kring utförandet av intervjuerna.  

 

Student Paula Jämbring:  

Adress:xxxxx 

xxxxx Skövde 

Mailadress: xxxx  

Telefon: xxxxx 

 

Student Pernilla Svensson:  

Adress:xxxxx 

xxxxx Skövde 

Mailadress: xxxx 

Telefon: xxxxx 

 

Ansvarig handledare: Maria Gustafsson. 

Mailadress: maria.e.gustafsson@vgregion.se 

 

Examinator: Susanne Källewald 

Mailadress: susanne.kallewald@his.se 

 

 

mailto:a06pauja@student.his.se
mailto:susanne.kallewald@his.se
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BILAGA II  

Skriftligt samtyckte 

 

Förfrågan till sjuksköterskor inom länssjukvården angående deltagande i studie om 

sjuksköterskans uppfattning av vilka förväntningar patienter har av omvårdnaden kring dem. 

 
Jag har härmed mottagit skriftlig information om studiens syfte och genomförande och hur 

resultatet kommer att presenteras. Har även delgivits information om att allt material kommer 

att vara konfidentiellt och anonymt. Utsagor kommer ej att kunna härledas till specifik 

sjuksköterska eller eventuella patienter.  

Jag är fullt medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan krav på 

förklaring.  

 

 

Jag är intresserad av att deltaga i studien. 

 

 JA 

 

 NEJ 

 

Ort och datum 

 

………………………………………… 

 

Namnteckning 

 

………………………………………… 

 

Namnförtydligande 

 

………………………………………… 

 

Titel 

 

…………………………………………  
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BILAGA III   

Skriftligt samtycke till Enhetschef/Verksamhetschef 

 

Förfrågan till enhetschef/verksamhetschef inom länssjukvården angående deltagande i 

studie om sjuksköterskans uppfattning av vilka förväntningar patienter har av 

omvårdnaden kring dem. 

 
Jag har härmed mottagit skriftlig information om studiens syfte och genomförande och hur 

resultatet kommer att presenteras. Har även delgivits information om att allt material 

kommer att vara konfidentiellt och anonymt. Utsagor kommer ej att kunna härledas till 

specifik sjuksköterska eller eventuella patienter.  

 

 

Ort och datum 

 

………………………………………… 

 

Namnteckning 

 

………………………………………… 

 

Namnförtydligande 

 

………………………………………… 

 

Titel 

 

………………………………………… 


