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Abstract 

Bakgrund: Kommunikation är en central del i mötet mellan sjuksköterska och 

patient. Kommunikation kan ske på både verbalt och icke-verbalt sätt. 

Sjuksköterskor är ansvariga för att skapa en vårdrelation med patienten. En 

ömsesidig kommunikation innebär att parterna förstår varandra vilket resulterar 

i att patienten kan lättare delta i sin egen vård. Dålig fungerande 

kommunikation leder till missnöje hos patienter vilket i sin tur kan medföra 

risker för patientsäkerheten. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningen genomfördes i 

databaser Cinahl och Medline. Studien är baserad på tolv vetenskapliga 

artiklar. Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av Kristenssons 

granskningsmall. 

Syfte: Syftet var att beskriva möjligheter och hinder vid kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient i omvårdnadssituationer. 

Resultat: Resultatet i studien mynnade i tre olika kategorier: Organisatorisk 

nivå, Sjuksköterskans kompetens och Interaktion mellan sjuksköterska och 

patient. Många av de hinder och möjligheter uppstod i samband med varandra. 

Faktorer interagerade med varandra för att skapa förutsättningar som var 

antingen främjande eller hindrande för kommunikationen. 

Slutsats: Det finns ett behov att förbättra kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient för att höja vårdkvaliteten. Mer forskning är 

nödvändig inom kommunikationen med fokus på att identifiera möjligheter till 

en fungerande kommunikation samt patienters upplevelse och erfarenheter från 

vården. 

Nyckelord: hinder, kommunikation, möjligheter, omvårdnad, patient, 

personcentrerad, relation, sjuksköterska  

  

 

 



Förord 

Följande studie blev av inom ramen för kursen Omvårdnadsvetenskap. 

Examensarbete Kandidat, inom sjuksköterskeprogrammet på Örebro 

universitet. Vi vill tacka vår handledare Sigrid Odencrants som har varit 

uppmuntrande samt gett stöd, tips och idéer under genomförandet av studien. 

Vi vill också tacka varandra för ett gott och lärorikt samarbete. Slutligen tackar 

vi våra familjer som har stått ut med oss samt gett stöd under studietiden. 
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Inledning 

Föreställ dig en dag på jobbet som sjuksköterska och försök sudda ut bilden av varje slags 

kommunikation med patienter. Skulle det kunna fungera? 

All kontakt med en patient innebär kommunikation. Kommunikation krävs för att informera, 

förklara, ställa frågor, ge råd och stöd. Genom kommunikation kan en sjuksköterska förmedla 

trygghet och empati, uppmuntra och trösta. Förståelse för individens särskilda egenskaper och 

förutsättningar uppnås genom kommunikation. Inom vården möts sjuksköterska och patient 

som människor med allt som detta innebär i termer av bakgrunder, individualitet och 

personligheter. Men en patient möts också av den professionella sjuksköterska som med sin 

kompetens utgår från lagstiftningen och professionens etiska principer och krav för en god 

vård. I den kliniska verkligheten utmanas en sjuksköterska av hindrande faktorer som 

påverkar kommunikationen och i förlängningen omvårdnaden. Kommunikation kan 

effektivisera omvårdnaden och leda till en bättre hälsa hos patienten men den värderas ändå 

inte som en omvårdnadsåtgärd. Hur kommunikationen betraktas och klassificeras i den 

kliniska praxis hierarki kan bli hindrande eller främjande för en bra kommunikation. Att se på 

hinder och möjligheter i kommunikationen idag har inte bara ett värde i sig för att kunna 

åtgärda problemet, förebygga och effektivisera kommunikationen utan är också viktigt för att 

hjälpa oss bli medvetna om vilken plats vi själva har tilldelat kommunikationen. 

1. Bakgrund 

Ordet “kommunicera” härstammar från latinets “communicare” som betyder ”göra 

gemensam” (Fredriksson, 2015). Baggens och Sandén (2014) beskriver kommunikation som 

ett utbyte av idéer och tankar mellan individer i syfte att förstå och bli förstådd. 

Kommunikation innefattar enligt Baggens och Sandén (2014) gemensamma handlingar och 

en ständig och ömsesidig påverkan. Kommunikation förmedlar faktainnehåll samt påverkar 

sociala relationer mellan parterna som kommunicerar (a.a.).  Fossum (2010) menar att 

människor kommunicerar för att samarbeta, överleva samt för att tillgodose personliga behov.  

1.1 Kommunikation och omvårdnad 

Redan under 1800-talet beskrev Florence Nightingale betydelsen av kommunikation. I boken 

“Notes on nursing. What it is and what it is not.”, menar Nightingale att kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient påverkar patientens tillstånd (Kirkelvold, 2000). I Hälso- 

och Sjukvårdslagen anges bland annat att goda kontakter mellan patient och personal ska 
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främjas i syfte att uppfylla kraven på en god vård (Hälso- och Sjukvårdslagen 2017:30 § 5). I 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient innebär en vårdande kommunikation att det 

skapas en relation mellan de kommunicerande parterna, att patienten kommunicerar sin värld 

till sjuksköterskan och att kommunikationen innefattar etiska aspekter som respekt och 

omsorg (Fredriksson, 2012). Kommunikation är enligt Baggens och Sandén (2014) en 

mellanmänsklig utmaning samt en möjlighet att genom en gemensam process skapa 

förståelse. Utmaningarna ligger i alla möten mellan patienter och sjuksköterskor.  Det är 

nödvändigt att parterna förstår varandra för att undvika vårdlidande (a.a.). Med vårdlidande 

menas ett lidande som patienter upplever när värdigheten kränks eller om patienter inte blir 

förstådda och bemötta som unika (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 

Kommunikation är en dynamisk process och utformas av interaktioner mellan de inblandade 

parterna i en relation (Sheldon, 2004). Den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska 

och patient står i centrum för Travelbees omvårdnadsteori. Enligt Travelbee, skapas relationer 

genom interaktion och människor interagerar med varandra genom att kommunicera 

(Travelbee, 2001).  

1.2 Viktiga aspekter i kommunikation 

Kommunikation handlar dels om det verbala uttrycket men också om kroppsspråk (Fossum, 

2010). Verbal kommunikation sker med hjälp av språket som är ett viktigt redskap för att 

kunna samspela med andra människor. Det är med hjälp av språket som individer kan förklara 

och beskriva, informera och argumentera samt bearbeta olika problem. Genom språket kan 

det egna lidande göras begripligt för en annan människa (Baggens & Sandén, 2014). Enligt 

Eide och Eide (2009) samt Hemberg och Vilander (2017) sker stor del av kommunikation 

med hjälp av icke-verbal kommunikation. Icke – verbal kommunikation innefattar 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, teckenspråk, blick, beröring, tystnad, röstläge, icke- ord, fysiskt 

avstånd eller närhet samt tid eller tempo. Icke- verbal kommunikation beskrivs som en 

professionell färdighet som används under hela omvårdnadsprocessen vilket kan vara en 

möjlighet för sjuksköterska och patient att kommunicera med varandra även vid avsaknad av 

gemensamt talade språk. Som vårdgivare är det viktigt att lyssna aktivt även på det icke-

verbala språket för att kunna uppfatta informationen som patienten vill förmedla (a.a.). Att 

lyssna är enligt Nilsson och Waldermansson (2016) en viktig del av kommunikation men det 

innebär inte att enbart höra och förstå utan att också vara närvarande. Att vara närvarande 

innebär enligt författarna att vara observant och fokuserad samt visa intresse i möte med andra 

(a.a). 
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 Enligt Nilsson och Waldemarson (2016) skapas och utformas mellanmänskliga relationer 

genom kommunikation. Vidare beskriver författarna att kommunikationen kan leda till att en 

social relation etableras eller att ett avstånd skapas mellan människor. En relation kan 

bibehållas eller upphöra beroende på kommunikationens kvalité. Kommunikation är naturlig 

hos människor men en bra kommunikation förutsätter enligt Nilsson och Waldemarson, 

(2016) en viss skicklighet och beskrivs som en förvärvad förmåga (a.a.). 

1.3 Personcentrerad vård 

Vårdandet definieras som något mer än att bara vårda patienten. Vårdandet handlar om att 

kunna se den unika människan före patienten (Söderlund, 2012). Att kunna sätta patienten i 

centrum, eller ännu hellre personen i centrum, är en grundläggande förutsättning för en god 

omvårdnad och ett gott vårdmöte (Baggens & Sanden, 2014). Ekman, m.fl., (2011) hävdar att 

en patient är en person från början och bör inte reduceras till sin sjukdom. Personcentrerad 

vård är enligt Svensk sjuksköterskeföreningen (2016) och Ekman m.fl., (2011) ett 

förhållningssätt som strävar efter att synliggöra hela personen det vill säga en människa med 

anledning, vilja, känslor och behov.  Det innebär också att ha respekt och bekräfta personens 

upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. Vårdpersonal ska arbeta utifrån personens 

tolkning av ohälsa för att främja hälsan (a.a.). Patientlagen ställer krav på patientens 

deltagande i sin egen vård, rätt till självbestämmande och integritet (Patientlag, SFS 

2014:821). Enligt Vårdförbundet kan begreppen självbestämmande och integritet relateras till 

personcentrerad vård (Vårdförbundet, 2016). En personcentrerad kommunikation definieras 

som kommunikation som främjar patientens deltagande i egen vård. Att kommunicera 

personcentrerat beskrivs som viktigt för att en terapeutisk relation mellan sjuksköterska och 

patient ska skapas. Genom personcentrerad kommunikation respekteras patientens 

individualitet samt rätt att bestämma sin vård (McCabe & Timmins, 2013). Enligt Fossum har 

vårdaren möjlighet att lära sig kommunicera jämlikare och bättre med hjälp av en 

personcentrerad kommunikationsmodell. En personcentrerad kommunikationsmodell är en 

modell som försöker uppnå ett ömsesidigt förhållningssätt som kan vara till hjälp för att 

beskriva och förstå kommunikationssvårigheter i vården. Genom en personcentrerad 

kommunikationsmodell blir patientens unika förutsättningar, personlighet och behov 

respekterade och patienten får stöd och bekräftelse (Fossum, 2013). 
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1.4 Sjuksköterskas roll 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är enligt Travelbee, (2001) 

grundläggande för en god vård. Sjuksköterskor har en viktig roll i att möta patienters 

kommunikationsbehov och att ha effektiva kommunikationsfärdigheter är därmed viktigt i 

omvårdnad av patienter (Candlin & Candlin 2003). Sjuksköterska ansvarar för att ge korrekt, 

tillräckligt och lämplig information till patienter på ett kulturell anpassat sätt. Sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområde är enligt ICN:s etiska kod, att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidandet ([ICN], 2016). Sjuksköterska är ansvarig att 

skapa god vårdrelation med patienten vilket medför en känsla av att sjuksköterskan bryr sig 

om patienten som en person vilket i sin tur kan lindra lidandet (Hemberg & Vilander, 2017). 

  

2. Problemformulering 

Kommunikation är en central del i möte mellan sjuksköterska och patient. För att ge en 

optimal omvårdnad krävs en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Bristande kommunikation kan leda till missnöje, otrygghet och frustration vilket kan innebära 

ökad risk för patientsäkerheten. Sjuksköterska har huvudansvaret för omvårdnad och en 

välfungerande kommunikation ökar möjligheter att nå omvårdnadens mål. Därför är det av 

betydelse att göra en sammanställning av vad som kan påverka kommunikationen för att öka 

sjuksköterskans kunskap om möjligheter för att nå en fungerande och ömsesidig 

kommunikation. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva möjligheter och hinder vid kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient i omvårdnadssituationer. 

4. Metod 

4.1 Design 

Metoden som valdes till arbetet var en litteraturstudie med deskriptiv design. Syftet 

besvarades genom en systematisk sökning, genomgång, utvärdering och sammanställning av 

vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. Resultatet sammanställdes 

genom en integrerad analys (Kristensson, 2014). 
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4.2 Sökstrategi   

För att finna relevanta studier användes databaser Cinahl och Medline som fokuserar på 

Omvårdnadsvetenskap. De meningsbärande orden som identifierades i syftet var: 

“kommunikation”, “hinder”, “möjligheter”, “omvårdnad”, “sjuksköterska” och “patient”. 

Syftets meningsbärande ord användes för att finna motsvarande engelska termer och 

synonymer i den Svenska MeSh (Medical Subject Headings). De engelska termerna var: 

“communication”, “barriers”, “nursing care”, “nurse” and “patient”. Ingen engelsk 

motsvarighet hittades för ordet “möjligheter” i den Svenska MeSh, därför användes ordet 

“possibilities”. Sökningen i båda databaser begränsades i artiklar som publicerades mellan 

2012–2017 samt var skrivna på engelska och vetenskapligt granskade (Peer reviewed). 

Sökningen begränsades ytterligare till artiklar med vuxna deltagare (all adult). 

Sökningen i Cinahl 

Sökningen i databasen Cinahl startades med att söka fram ämnesord i Cinahl Headings utifrån 

de engelska meningsbärande orden enligt MeSH. Sökningen innefattade ämnesorden: 

“Communication”, “Communication barriers”, “Nursing care”. Orden “Communication 

possibilities” och “nurse-patient” söktes fram som fritext. Databasens ämnesord användes i 

kombination med fritext när ämnesord inte var tillgängliga eller relevanta. Sökorden 

kombinerades enligt: "Communication" OR "Communication Barriers" OR "communication 

possibilities" AND "Nursing Care" OR "nurse-patient". Sökorden kombinerades med de 

Booleska operatorerna AND och OR för att ge mer specifik bredd på sökningen (Kristensson, 

2014). Sökningen i Cinahl resulterade i 139 artiklar. artiklar. Se bilaga 1, Sökmatris. 

Sökningen i Medline 

I databasen Medline användes Subjects för att söka fram databasens ämnesord utifrån de 

engelska meningsbärande orden enligt MeSH. I sökningen användes ämnesorden: 

“Communication”, “Communication barriers” och “Nursing care”. Som fritext söktes fram 

orden: “Communication possibilities” och “nurse-patient”.  Fritextsökning användes eftersom 

Subject termer inte var tillgängliga eller relevanta. Sökningen utfördes med hjälp av de 

Booleska operatorerna AND och OR enligt: "Communication" OR "Communication 

Barriers" OR "communication possibilities" AND "Nursing Care" OR "nurse-patient". 

Sökningen ledde fram till 151 artiklar. Se bilaga 1, Sökmatris. 
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4.3 Urval 

Urvalet genomfördes enligt Kristenssons trestegsurval och resulterade i 13 artiklar som gick 

vidare för kvalitetsgranskning. Samtliga titlar, abstrakts och artiklar i fulltext lästes av båda 

författarna. Artiklarna granskades och bedömdes genom diskussion mellan författarna. 

Diskussionen resulterade i gemensamma beslut om vilka artiklar skulle fortsätta till nästa 

urval (Kristensson, 2014). I studien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

med manliga och kvinnliga deltagare och hade som ämne kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter. Exklusionskriterier var studier som beskrev interprofessionell 

kommunikation i omvårdnad, kommunikation bland sjuksköterskor, mellan sjuksköterska och 

patientens anhöriga, kommunikation med minderåriga patienter och med patienter 

diagnostiserade med en sjukdom som medför någon form av kognitiv nedsättning, som till 

exempel demens och stroke. 

I det första urvalet lästes samtliga titlar, 139 titlar i databasen Cinahl och 151 i Medline. Titlar 

som bedömdes vara relevanta för studiens syfte valdes till nästa urval. Av dem 31 artiklar i 

Cinahl och 30 artiklar i Medline som inkluderades i urval två för abstract genomläsning, 

lästes i fulltext 18 artiklar från Cinahl och 16 artiklar från Medline. Av de artiklar som lästes i 

fulltext inkluderades i resultatet sex från databasen Cinahl och sex artiklar från databasen 

Medline. Se bilaga 1, Sökmatris. 

4.4 Granskning 

De 13 studier som kvarstod efter urval tre, kvalitetsgranskades enligt Kristenssons 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Mallarna användes i sin helhet för 

att bedöma artiklarnas kvalitet utifrån begreppen trovärdighet och validitet. En studie 

exkluderades eftersom kvaliteten var lågt.  Tolv studier bedömdes ha högt till medelhög 

kvalitet och inkluderades därmed i studiens resultat. 

4.5 Bearbetning och analys 

Inkluderade studier analyserades med integrerad analys. För att analysera resultatet lästes 

studier noggrant ett flertal gånger. Delarna som besvarade litteraturstudiens syfte markerades. 

I nästa steg skapades en tabell för varje studie. Varje tabell hade två spalter där hindrande och 

främjande faktorer för kommunikation sorterades. I sorteringen följdes en deduktiv process 

som utgick från begreppen hinder och möjligheter. Materialet analyserades därefter Induktivt 

utifrån resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). Olika faktorer i varje tabell diskuterades och 
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bearbetades vidare för att identifiera likheter och sortera faktorerna i underkategorier. 

Underkategorierna som hade en gemensam nämnare sammanställdes under tre 

huvudkategorier. Tabellerna underlättade resultatets sammanställning genom att ge en 

väldisponerad överblick av alla studiers resultat. Olika kategorier övervägdes och den slutliga 

kategoriseringen var resultat av djupgående diskussioner och upprepade analyser av 

studiernas innehåll och sammanhang. Studiernas resultat sammanställdes därefter till ett nytt 

resultat (Kristensson, 2014).   

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt tillstånd var nödvändigt eftersom i studiernas metod ingick insamlingen av känsliga 

personuppgifter (Northern nurses federation [NNF]). Studierna som inkluderas i resultatet var 

godkända av forskningsetikkommitté. Författarna har hållit sig objektiva och studiens resultat 

har presenterats oavsett egna åsikter. Alla inkluderade studier har presenterats i resultatet 

(Kristensson, 2014). 

5. Resultat 

Studiens resultat baseras på tolv studier. Faktorer som påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient indelades i tre kategorier: Organisatorisk nivå, Sjuksköterskans 

kompetens och Interaktion mellan patient och sjuksköterska. 

5.1 Organisatorisk nivå 

Tidsbrist, personalbrist, arbetsbelastning, och dåliga miljöförhållanden var faktorer som hade 

klara samband med varandra och ingick i flera studier som kommunikations hindrande 

faktorer (Barbosa & Silva, 2017; Keall, Clayton & Butow, 2014; Nilsson, Skär & Söderberg, 

2015; Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013).   

En vanlig kommunikationsbarriär var att tung arbetsbelastning (Norouzinia, Aghabarari, 

Shiri, Karimi & Samami, 2016; Tay, Ang, & Hegney, 2012) resulterade i tidsbrist (Keall m.fl. 

,2014; Nilsson m.fl., 2015). Sjuksköterskor saknade den tid som behövdes för att utföra de 

arbetsuppgifter de var utbildade för (Nilsson m.fl., 2015). Samtal om existentiella problem 

och kommunikation via tolk, identifierades som tidskrävande och därmed hindrande för 

kommunikation (Strang m.fl.,2013; Norouzinia m.fl., 2016; Machado, m.fl., 2013; Ian, 

Nakamura-Florez, & Lee, 2016; Nilsson m.fl., 2015). Informations omfattning, information 

av generell och genomgripande karaktär samt inlämning av information vid fel tillfälle var 
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också hinder i kommunikationen (Macdonald, m.fl., 2013; Nilsson m.fl., 2015; Macdonald, 

m.fl., 2013). Enligt sjuksköterskor kunde patienter som ställde få frågor och inte gjorde sina 

röster hörda få mindre uppmärksamhet och därmed hindrades kommunikationen (Nilsson 

m.fl., 2015). 

Stödjande administrativa och institutionella strukturer ansågs främja kommunikation (Ian, 

Nakamura-Florez, & Lee, 2016; Tay, Ang, & Hegney, 2012; Ali & Johnson, 2016; Barbosa & 

Silva, 2017). Ledningen hade enligt sjuksköterskor ett ansvar för att skapa en 

kommunikationsvänlig atmosfär som skulle inkludera kommunikation som en del av 

omvårdnad (Tay, Ang, & Hegney, 2012). Enligt sjuksköterskor resulterade bristande rutiner 

och kunskap i att diskussionsprocessen mellan patienter och sjuksköterskor inte prioriterades 

(Strang m.fl., 2013). Vissa sjuksköterskor uppgav att en stödjande organisation kunde 

underlätta tidskrävande konversationer genom att förse avdelningen med tillräcklig personal 

samt skapa bra tidsförhållande och ostörd miljö (Strang m.fl., 2013; Norouzinia m.fl., 2016). 

En studie visade att avsaknad av tydlig och stödjande organisationspolitik är en hämmande 

kommunikationsfaktor. Tydliga regler och en kunnig ledning/manager med bra attityd som 

följer reglerna istället för att bestämma enligt personliga åsikter kunde vägleda och stödja 

sjuksköterskor i sin kommunikation med patienter. Vidare beskrev tvåspråkiga sjuksköterskor 

att en verifiering av deras språkfärdigheter skulle ha en positiv effekt på kommunikationen 

(Ali & Johnson, 2016). 

Sjuksköterskor beskrev att till följd av sjukhusets marknads inriktning uppfattades patienter 

också som kunder vilket resulterade till en begränsad kommunikation eftersom sjuksköterskor 

var försiktiga i sina möten med patienter för att upprätthålla sjukhusets image (Tay, Ang, & 

Hegney, 2012). Enligt deltagare i en annan studie styrdes Hälso- och sjukvården av 

ekonomiskt intresse och tidsbrist med sina medföljande effekter på kommunikationen beror 

på denna ekonomiska inriktning (Nilsson m.fl., 2015). 

En studie visade att inställning till kommunikation kunde påverkas av interaktionen mellan 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor som uppmuntrades av kollegor att fortsätta tillämpa sina 

språkfärdigheter med patienter som hade ett annat modersmål, kommunicerade bättre i 

jämförelse med situationer då kollegor var kritiska eller avvisande (Ali & Johnson, 2016). 

Checklistor och protokoll var både en möjlighet och ett hinder för en effektiv kommunikation. 

Användning av checklistor och protokoll säkerställde att viktiga punkter skulle tas upp i mötet 
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med patienten samt presenteras på ett konsekvent sätt. En ytterligare fördel var att känsliga 

ämnen normaliserades och underlättade samtalet för båda parter. Emellertid påverkades 

interaktionen negativt då patienters individuella behov inte togs i beaktande, interaktions 

flöde begränsades och patienters omedelbara bekymmer blev åsidosätta (Macdonald, et al., 

2013)). 

Tolk beskrevs som en resurs för kommunikation (Ian, Nakamura-Florez, & Lee, 2016). 

Sjuksköterskor föredrog teckenspråkstolk i möte med personer som var döva (Pendergrass, 

Nemeth,Newman, Jenkins & Jones, 2017).Teknologi ansågs också främja kommunikation. 

Teknologin kunde ge tillgång till tolk när tolkning på plats inte var en möjlighet och 

möjliggöra omvårdnad på distans (Ian, Nakamura-Florez, & Lee, 2016; Barbosa & Silva, 

2017). Långsamt internet och patienters begränsade kunskap om de tillgängliga teknologiska 

medlen kunde hindra kommunikation via telefon eller videosamtal (Barbosa & Silva, 2017). 

Sjuksköterskor som deltog i en av studierna beskrev att teknologin kunde vara ett hinder i 

kommunikationen eftersom människor agerar på ett annat sätt när de befinner sig framför 

kameran. Enligt samma studie förhindrades den direkta och levande interaktionen och det var 

svårt att förmedla trygghet och förtroende genom att kommunicera via telefon eller 

videosamtal.  Distansen medförde också att det är svårare att etablera en relation samt skaffa 

sig kunskap om patienten vilket försvårar kommunikationen ytterligare (Barbosa & Silva, 

2017). 

5.2 Sjuksköterskas kompetens 

Sjuksköterskans flexibilitet, diskretion, medvetenhet om patienternas individuella behov och 

självständighet i sitt yrkesutövande kan individualisera och därmed förbättra kommunikation 

med patienter (Macdonald, m.fl., 2013). I en studie med syfte att utreda kommunikationen 

mellan omvårdnadspersonal och döva patienter framgick att ingen av sjuksköterskor i studien 

behärskade teckenspråk eller visste vad teckenspråk var. Emellertid kunde majoriteten föreslå 

alternativa kommunikationsstrategier som att mima, läsa läpparna, skriva, rita eller anlita 

teckenspråkstolk (Machado, m.fl., 2013; Pendergrass m.fl., 2017). Språkfärdigheter hos 

sjuksköterskor kunde främja kommunikation med patienter. I de tillfällen då sjuksköterskan 

kunde kommunicera med patienten på sitt eget språk upplevdes kommunikationen vara bättre 

i termer av att patienterna litade mer på sjuksköterskan, kände sig lyssnande, kunde 

kommunicera sina behov bättre och att bättre förståelse av patienters behov uppnåddes (Ali & 

Johnson, 2016). 
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Självförtroende, självständighet i yrkets utövande, och medvetenhet om ansvaret som yrket 

medförde var faktorer som upplevdes skapa möjligheter för en bättre kommunikation. Längre 

erfarenhet inom vården samt erfarenhet av att jobba i avdelningar som kräver mycket 

interaktion beskrevs också som främjande för kommunikation (Ali & Johnson, 2016). Goda 

konversationsfärdigheter, närvaro, uppmärksamhet, fokus, engagemang och lyhördhet samt 

att skapa förtroende och vara öppen, tillgänglig och flexibel främjade kommunikationen 

speciellt i möte med patienter som hade existentiella problem (Strang m.fl., 2013 & Keall 

m.fl., 2014). Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att balansera samtalet genom att 

erbjuda patienten tillfälle att prata, men inte gå för djupt i diskussionen. Vissa sjuksköterskor 

vågade inte fördjupa sig i existentiella diskussioner med patienterna i rädsla att situationen 

skulle bli värre (Norouzinia m.fl., 2016; Keall m.fl., 2014). Sjuksköterskas rädsla för att 

förmedla ett dåligt besked eller inte kan besvara en fråga upplevdes vara en faktor som kunde 

hindra kommunikation (Tay, Ang, & Hegney, 2012). 

Utbildning och träning var för sjuksköterskor två viktiga faktorer för att förbättra 

kommunikationsfärdigheter och kompetens. Enligt studien krävdes det träning för att kunna 

kommunicera via telefon eller videosamtal, verbalt eller icke verbalt, använda rätt 

kroppsspråk, röstläge och enkelt språk, vara tydlig, be om återkoppling och bekräfta att 

patienten har förstått (Barbosa & Silva, 2017). Sjuksköterskor beskrev också att kurser i 

”självmedvetenhet” skulle vara till hjälp för att förbättra sina kommunikationsfärdigheter 

(Keall m.fl., 2014). Teckenspråkskurser med fokus på vanliga medicinska fraser kunde till 

viss del underlätta mötet med döva personer (Pendergrassm.fl., 2017). Erfarna sjuksköterskor 

hade lättare att diskutera känsliga ämnen med patienter (Strang m.fl., 2013; Keall m.fl., 2014) 

medan nyutbildade och oerfarna sjuksköterskor kände sig mer utsatta och önskade sig mer 

utbildning (Strang m.fl., 2013). 

5.3 Interaktion mellan patient och sjuksköterska 

Bristande förståelse för patienters behov var ett kommunikationshinder som betonades 

särskild från patienternas perspektiv (Norouzinia m.fl. ,2016). Oenighet mellan sjuksköterskas 

och patients mål och förväntningar kunde försvåra kommunikationen (Macdonald, m.fl., 

2013). Patientens åsikter och uppskattning av sjuksköterskans roll kunde enligt sjuksköterskor 

påverka kommunikationen negativt. Patienter med orimliga krav var enligt sjuksköterskor ett 

kommunikationshinder (Tay, Ang, & Hegney, 2012). Sjuksköterskans motvilja att 

kommunicera, identifierades i en annan studie som viktigaste hindren från patientperspektivet 
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(Norouzinia m.fl., 2016). Informationens omfattning identifierades av sjuksköterskor som 

problematiska men också nödvändiga på grund av patienternas bristande engagemang 

(Macdonald, m.fl., 2013). 

Resultaten visade att sjuksköterskor hade svårt att kommunicera med patienter som hade ett 

annat modersmål (Ian, Nakamura-Florez, & Lee, 2016; Tay, Ang, & Hegney, 

2012).   Språkbarriären begränsade kommunikationen i patienters grundläggande behov och 

sjuksköterskor förmådde inte hjälpa patienter med sina psykosociala och emotionella behov 

(Tay, Ang, & Hegney, 2012). Skillnader i det vardagliga språket som användes av 

sjuksköterska och patient var ett hinder i kommunikationen (Norouzinia m.fl., 2016; Jahromi 

& Ramezanli, 2014). En studie visade att tystnad och avsaknad av ord kunde underlätta 

kommunikationen (Strang m.fl., 2013; Keall m.fl., 2014). 

Icke verbala kommunikationssätt som gester, ögonkontakt/ blickar, kroppsställning samt 

ansiktsuttryck uppfattades som främjande för kommunikationen (Barbosa & Silva, 2017; 

Pendergrass m.fl., 2017; Keall m.fl., 2014). Förmåga att ta hänsyn till icke verbalt 

kommunikationssätt uppfattades som främjande för kommunikation (Strang m.fl., 2013). 

Några sjuksköterskor menade att medvetenhet om de icke verbala signalerna från patienter 

samt egna icke-verbala beteenden gjorde det lättare att ansluta sig till människor vilket var en 

möjlighet för kommunikationen (Strang m.fl., 2013 & Keall m.fl., 2014). Sjuksköterskor som 

kände sig stressade hade svårt att vara både emotionellt och mentalt närvarande vilket 

påverkade mötet med patienten negativt. (Nilsson m.fl., 2015). 

I mångkulturella samhällen kunde de kulturella skillnaderna i mötet mellan patient och 

sjuksköterska påverka kommunikationen (Tay, Ang, & Hegney, 2012; Jahromi & Ramezanli, 

2014).   I en studie upplevde sjuksköterskor att patienter hade svårt att uttrycka sina problem 

samt att svårigheterna hade sitt ursprung i landets kultur. Kommunikationen med patienter 

från andra kulturer begränsades i rädsla att sjuksköterskor skulle kränka patienterna genom att 

säga eller göra något som bröt mot patienters kultur (Tay, Ang, & Hegney, 2012). 

Skillnader i könet mellan sjuksköterska och patient var en faktor som enligt patienters och 

sjuksköterskors perspektiv kunde hindra kommunikation (Norouzinia m.fl.,2016; Jahromi & 

Ramezanli, 2014; Tay, Ang, & Hegney, 2012). Kvinnliga sjuksköterskors obehag att 

kommunicera med manliga patienter förknippades till sexualitet som diskussionsämne (Tay, 

Ang, & Hegney, 2012). 



12 

 

Åldersskillnad mellan sjuksköterska och patient kunde hindra kommunikationen enligt både 

sjuksköterskor och patienter (Jahromi & Ramezanli, 2014). Sjuksköterskor beskrev att yngre 

människor var mer benägna att ta initiativ för att ställa frågor jämfört med äldre vilket 

underlättade kommunikationen (Norouzinia m.fl., 2016; Jahromi & Ramezanli, 2014). 

Svårt sjuka patienter, sjukhusets hektiska miljö och olämpliga miljöförhållanden betraktades 

som de viktigaste hindren för en effektiv kommunikation både bland sjuksköterskor och 

patienter (Norouzinia m.fl., 2016). Sjuksköterskor i en studie beskrev att patienter som 

behandlades palliativt var mer öppna till kommunikation medan nydiagnostiserade patienter 

var svårare att kommunicera med (Tay, Ang, & Hegney, 2012). 

5.4 Resultatsammanfattning 

Det presenterade resultatet baserades på tolv vetenskapliga studier. Faktorer som påverkade 

kommunikationen presenterades under tre olika huvudkategorier: organisatorisk nivå, 

sjuksköterskans kompetens och interaktion mellan patient och sjuksköterska. Både patient och 

sjuksköterskas perspektiv inkluderades i resultatet. I organisatorisk nivå ingick faktorer som 

var relaterade till beslut som fattas på administrativ nivå. Ledningen, resurser och 

förutsättningar i arbetsmiljön ingick i denna kategori.  Resultatet i denna kategori visade 

bland annat att praktiska omvårdnadsåtgärder prioriterades framför kommunikation. Brist på 

resurser var bland de vanligaste barriärerna för kommunikationen. I sjuksköterskans 

kompetens ingick också olika aspekter. Sjuksköterskans medvetenhet, skicklighet samt övriga 

färdigheter kunde vara till hjälp för att bemöta olika utmaningar och nå optimal 

kommunikation. Det krävs kompetens inom yrkesområdet för en ändamålsenlig 

kommunikation.  I interaktion mellan patient och sjuksköterska ingick faktorer som spelade 

en viktig roll för att mötet skulle bli unik efter patientens behov och förväntningar. 

6. Diskussion  

 6.1 Metoddiskussion 

 Syftet med studien var att beskriva möjligheter och hinder i kommunikation vid 

omvårdnadssituationer. Sökningen genomfördes i två databaser som ansågs vara mest 

relevanta för studiens syfte. Att välja databaser utifrån fokusområdet leder till relevanta 

resultat men det kan också innebära att relevanta resultat som kan finnas i andra databaser 

utelämnas. Svensk MeSH användes för att finna motsvarande engelska termer och 

synonymer. I sökningen användes databasernas ämnesord för att öka studiens specificitet 
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vilket resulterade i relevanta artiklar.  Den Booleska operatoren “OR” användes för att få 

bredare resultat och därmed minimera risken att utelämna relevanta artiklar (Kristensson, 

2014). Ordet kommunikation söktes med “MM” för att få artiklar som hade kommunikation 

som huvudämne. 

Den slutliga sökningen föregicks av provsökningar där syftets meningsbärande ord söktes i 

form av olika synonymer och i olika kombinationer. Efter en grov granskning av resultatet 

som varje sökning ledde till bestämdes vilka synonymer och i vilken kombination skulle den 

slutgiltiga sökningen bestå av. Bestämningsfaktorer var resultatets relevans till syftet. Att 

provsökningar genomfördes effektiviserade den slutgiltiga sökningen och ledde till mer 

relevanta resultat vilket utgör en styrka för studien (Kristensson, 2014). Samtidigt har 

reflektioner uppstått kring behovet att utföra flera sökningar och varför den första sökningen 

inte ledde fram till relevanta resultat trots att alla sökorden utgick från syftet och 

överensstämde med orden som föreslogs av den svenska MeSh och varje databas’ ämnesord. 

Bedömningen av resultatets relevans innebär en större risk för bias eftersom en bedömning i 

sig medför en grad av subjektivitet. Att flera provsökningar behövdes är ur denna synpunkt en 

svaghet i studien och det hade förmodligen kunnat undvikas genom en bättre granskning av 

sökordens innebörd. 

Sökningen begränsades i resultat som publicerades mellan 2012–2017 vilket kan vara både en 

styrka och svaghet. Begränsningen i tidsintervallet leder till aktuell forskning men kan 

samtidigt resultera till att relevanta artiklar exkluderas. I studien inkluderades endast vuxna 

patienter. Barn och ungdomar samt individer som har någon form av kognitiv nedsättning, 

exkluderades för att begränsa resultatet.  Deltagarna i en studie var både läkare och 

sjuksköterskor. Studien inkluderades eftersom det var lätt att skilja på resultatet från den olika 

yrkesgruppen. Granskningsmall användes för att kontrollera studiernas kvalité. Studierna 

innehöll många citat och därmed var det lätt att kontrollera studiernas verifierbarhet. För att 

minimera eventuellt förförståelse i tolkningen av resultatet bearbetades och analyserades 

studiernas resultat av samtliga författare. Analysen redovisades utförligt i syfte att synliggöra 

processen. Triangulering och transparens i analysprocessen ökar litteraturstudiens 

tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Alla inkluderade studier var godkända av en etisk 

kommitté. Litteraturstudien innefattar studier som utfördes i olika världsdelar: Asien, 

Oceanien, Nord- och Sydamerika och Europa. 
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Att identifiera och skapa kategorier var en utmaning. Många av de faktorer som inkluderades 

i studiens resultat samspelar och är starkt förknippade med varandra och därmed hade 

faktorerna kunnat passa under flera kategorier. Syftet med resultatredovisningen var att 

presentera resultatet överskådligt och underlätta för läsaren att uppfatta kopplingen mellan de 

olika faktorerna. Ur denna synpunkt anses den valda resultatredovisningen vara en styrka i 

studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat identifierades fler kommunikationshinder än möjligheter. Vissa faktorer 

beskrevs både som ett hinder och en möjlighet.  Både sjuksköterskors och patienters 

perspektiv inkluderas. Resultatet innefattar kommunikation i olika sammanhang vilket medför 

olika förutsättningar, färdigheter hos sjuksköterskor och behov hos patienter. Olika aspekter i 

kommunikationen och särskilda kommunikationssituationer som att kommunicera via 

videosamtal, äldre, palliativa patienter, personer med dövhet eller mellan sjuksköterskor och 

patienter med olika bakgrunder, språk och kön innefattas också i resultatet. Faktorer som 

påverkar omvårdnadskommunikation och hänger ihop med organisatoriska förhållanden, 

sjuksköterskas kompetens och patienters förutsättningar inkluderas i resultatet. 

6.3 Organisatorisk nivå 

Resultatet i studien visade att tidsbrist är ett vanligt förekommande kommunikationshinder. 

Tidsbristen hänger ihop med olika faktorer som personalbrist och arbetsbelastning. Vissa 

kommunikationstillfällen som att kommunicera via tolk eller existentiella diskussionsämne 

uppfattades som tidskrävande av sjuksköterskor vilket medförde frustration. Kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska prioriterades inte som en viktig aspekt i omvårdnaden och 

det låg enligt sjuksköterskor i ledningens ansvar. Kommunikation betraktas inte som lika 

viktigt som andra omvårdnadsåtgärder vilket kan leda till att kommunikationen är den första 

åtgärden som prioriteras bort vid tidsbrist. Tidigare forskning har också visat att andra 

uppgifter prioriteras framför kommunikation (Chan, Jones, & Wong, 2013). Kommunikation 

genomsyrar hela omvårdnadsprocessen och går som en tråd genom alla aspekterna i den 

kliniska praxisen. Men kommunikation är ändå en av de första aspekterna som prioriteras bort 

eller reduceras i kvalitet vid tidsbrist och arbetsbelastning. 
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6.4 Interaktion mellan patient och sjuksköterska 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas på lika villkor för hela befolkningen 

med respekt för människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Enligt 

människovärdesprincipen har alla människor rätt till vård och ska vårdas som lika oavsett 

personliga egenskaper och social ställning. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

kulturella skillnader. Kulturen påverkar hur patienten uppfattar ohälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskans medvetenhet om kulturella skillnader leder till en säkrare kommunikation 

(Crawley m.fl., 2002). Sociala aspekter, genus, ålder, ekonomi och utbildning är några av 

aspekterna som kan skapa olika villkor. Etnicitet, kön, ålder, religion och sociala förhållanden 

ska tas i beaktande i syfte att anpassa omvårdandet efter patienters individuella behov och 

kunna ge en likvärdig vård till alla. Enligt Förenta nationerna levde år 2017 ungefär 258 

miljoner människor i ett annat land än födelselandet (Förenta Nationerna [FN], 2017). År 

2016 var 1,7 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Samma år invandrade till 

Sverige 163 005 personer. Flykt, anhöriginvandring, studier eller arbete är bland de vanligaste 

orsakerna till invandring till Sverige (Statistiska CentralByrå [SCB]). Den ökade 

invandringen under de senaste åren medför ökat intresse och medvetenheten för kulturella 

frågor. I samhällen som kännetecknas av kulturell mångfald träffas människor med olika 

kulturella bakgrunder och egenskaper. Resultatet baseras på studier som utfördes i olika 

länder där många av länderna är mångkulturella. Resultatet visar att patienters och 

sjuksköterskors kulturella egenskaper påverka kommunikationen. Sociala bakgrundsfaktorer, 

ekonomiska svårigheter, stressfaktorer, arbetslöshet, utbildning, kulturella skillnader, 

språksvårigheter, avsaknad av ett socialt nätverk är några samhälleliga faktorer som kan 

förknippas med vissa gruppers utsatthet. De ovannämnda faktorerna påverkar också 

levnadsvillkorna och livsstilen vilket i sin tur kan leda till hälsokomplikationer. Utlandsfödda 

är en sådan grupp. Socialt utsatta grupper verkar ha sämre hälsa och tillgång till vården. 

Utsatthet kan orsakas av olika sociala förhållande men kan också medföra sociala 

konsekvenser.  En ökande mångkulturell befolkning utgör en utmaning för såväl samhället 

som vården (Rogers, 1997).   

Språket är en viktig del av kulturen. Att kommunicera är mycket mer än att bara prata. 

Språket handlar inte bara om ord utan det för med sig symboler och levnadsmönster. 

Språkbarriärer i termer av olika modersmål och skillnader i användning av det vardagliga 

språket identifierades också som vanliga kommunikationshinder. Resultatet överensstämmer 

med tidigare forskning. Enligt Rosse, Bruijne, Suurmond, Essink-Bot, & Wagner (2015) kan 
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språkbarriärer utgöra hot mot patientsäkerheten och leda till försämrad sjukvårds kvalité.  I 

flera studier betonades vikten av den icke verbala kommunikationen inte bara som ett 

kommunikationssätt i sig utan också som ett tillägg i den verbala kommunikationen. 

Resultatet förstärks av en annan studie som påvisade att det icke verbala språket används som 

en kommunikationsstrategi vid språkbarriärer (McCarthy m.fl., 2013).   

Personcentrerad vård betonades som främjande för kommunikation. Att sätta personen i 

centrum och anpassa kommunikationen efter individernas behov och förmågor kan underlätta 

omvårdnaden. Enligt Patientlagen ska information som ges till patienter vara individanpassad 

och med beaktande i patientens särskilda bakgrunder, förutsättningar samt förmåga att ta emot 

informationen (Patientlagen kp. 3 § 6). Det ligger i sjuksköterskas ansvarsområde att 

identifiera patienters behov, önskemål, styrkor och förutsättningar (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg, 2014).  En bra kommunikation kan därmed bli ett redskap i sjuksköterskas arbete i 

mötet med patienten för att förebygga ohälsa och främja hälsa i den personcentrerade vården 

(Nilsson, Skär, & Söderberg, 2015). Lavoie m.fl., (2006) beskriver att vårdpersonal bör vara 

uppmärksam och fokuserad på personens specifika behov samt se patienten som en person 

med unika behov och önskemål (a.a.). Travelbee (2001) sätter personen före patienten eller 

sjuksköterskan. Det menas att varje människa är en unik individ och inte ska betraktas genom 

begrepp som fördelar människor i kategorier och är förknippade med förutfattade meningar 

(a.a.).  

Resultatet visade att användning av protokoll och checklistor kan förbättra kommunikationen 

i vården och i förlängningen själva vården genom att standardisera kommunikationsprocessen 

och säkerställa att viktiga punkter tas upp i mötet med en patient. Att standardisera 

kommunikationen kan emellertid medföra en risk för att generera normer och mönster som 

bortser från patientens individuella förutsättningar. Checklistor och protokoll kan vara ett 

hjälpmedel i sjuksköterskas arbete. En annan studie visade också att ett standardiserat sätt att 

kommunicera på för att planera eller tillämpa omvårdnadsåtgärder kan underlätta 

kommunikationen speciellt vid utmanade tillfälle då till exempel tidsbrist, arbetsbelastning 

och stress kan leda till att vissa viktiga punkter försummas. Emellertid kan bland annat 

bristfällig medvetenhet, initiativlöshet eller rädsla för att avvika från en rekommenderad 

checklista leda till att en patients individuella förutsättningar och behov bortses.  Detta är ett 

hot mot personcentrering i vården. Checklistor och protokoll bör användas som hjälpmedel 
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och riktlinjer.  Kritisk tänkande måste utövas och patienters individuella behov av vård måste 

prioriteras (Winters, m.fl., 2009). 

Genus definieras som en social och kulturell konstruktion. Begreppet genus förknippas med 

normer, förväntningar och olika sätt att uppfatta och bemöta en människa utifrån 

könstillhörighet (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Enligt en studies resultat 

fanns det skillnader i kommunikationssätt mellan män och kvinnor. Kvinnors 

kommunikationssätt beskrivs som indirekt medan mäns kommunikationssätt beskrivs som 

mer praktiskt och rakt på sak (Nilsson,K & Sätterlund Larsson, 2005). Män upplevdes som 

högljudda i sitt kommunikationssätt medan kvinnor var mer lyhörda och känslosamma 

(Sandhu, Adams, Singleton, Clark-Carter & Kidd, 2009).  Genusbias innebär att 

föreställningar och förutfattade meningar om könet kan omedvetet styra mötet och 

kommunikationen med patienten. För att förebygga och motverka eventuellt genusbias i 

omvårdnaden av patienten är det viktigt att öka genusmedvetenhet (Määttä & Öresland, 

2014). Kvinnliga sjuksköterskor utgjorde 90 % av alla anställda grundutbildade 

sjuksköterskor i Sverige år 2015 (SCB, 2015).  Resultatet från tre olika studier visade att 

sjuksköterskor var medvetna om att könsskillnader mellan sjuksköterskor och patienter kan 

verka hindrande på kommunikationen (Norouzinia m.fl., 2016; Kargar-Jahromi & Ramezanli, 

2014; Tay, Ang, & Hegney, 2012). I överensstämmelse med studiens resultat visar en annan 

studie att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska kan påverkas av genus. Enligt 

ovannämnda studien utvecklade kvinnliga sjuksköterskor en känsla av samhörighet i 

kommunikationen med kvinnliga patienter (Höglund & Holmström, 2008). Åt andra sidan 

kan avsaknaden av genusperspektivet i många av de inkluderande studierna bero på begränsad 

medvetenhet om hur genus kan påverka interaktion och kommunikation. Övrig litteratur ger 

också intrycket att sjuksköterskor inte har visat intresse att lyfta genusrelaterade frågor eller 

reflektera över genus’ inverkan på omvårdnadens kvalité (Foss, 2002). 

7. Slutsats 

7.1 Studiens bidrag 

Förhoppningen är att litteraturstudien kan bidra till en mer omfattande bild av de hinder och 

möjligheter som påverkar kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Studien lyfter 

fram kommunikationens betydelse för en god vård och belyser olika 

kommunikationsaspekter. Betydelsen av sjuksköterskans roll framgår också av studien. 
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Kommunikationen kan bli hörnstenen inom ramen för en holistisk och individanpassad vård, 

kan påverka sjukdomsutvecklingen, vårdupplevelse och patienters tillfredsställelse. Studien 

kan väcka reflektioner över vårdens förutsättningar för att skapa möjligheter som ska främja 

kommunikationen och strategier för att motverka eventuella hinder. Genom att fördjupa sig i 

dessa faktorer och analysera de bakomliggande förutsättningarna som genererar ett 

hinder eller en möjlighet kan kommunikationen förbättras.  

7.2 Kliniska implikationer 

Inom vården är kommunikation en gemensam nämnare som genomsyrar alla steg och 

aspekter i omvårdnadsprocessen och kontakten med patienten. Kommunikationen är viktig i 

all vård, behandling och kontakt mellan patient och sjuksköterska. En bra kommunikation 

innebär att patienten har förstått det budskap som förmedlas och detta resulterar i patientens 

ökade delaktighet i sin egen vård.  En bra kommunikation leder också till ökad 

patientsäkerhet och förbättrad vårdupplevelse. Att kommunicera på ett adekvat sätt är 

nödvändigt för att kunna skapa en vårdande relation i syfte att främja patienters hälsa och 

uppnå den bästa möjliga vården. Litteraturstudien sammanställer faktorer som definierades 

som hindrande eller underlättande för kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. 

Att vara medveten om faktorer som hindrar och möjliggör kommunikationen är viktigt för att 

förbättra omvårdnaden. En bättre kommunikation kan uppnås genom att förebygga och 

motverka de hindrande faktorerna samt främja de faktorer som stödjer kommunikationen. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Forskningens fokus ligger mest på att identifiera faktorer som hindrar kommunikationen i 

syfte att åtgärda problemet. Det vore intressant att ta del av flera studier som fokuserar på 

kommunikations främjande faktorer. Ytterligare forskning kan bidra till att påvisa kopplingen 

mellan tillämpning av kommunikation i den kliniska praxisen och sjuksköterskans utbildning, 

kulturella kompetens, färdigheter, attityder, medvetenhet och självkännedom. Vidare 

forskning kan utgöra den vetenskapliga hörnsten som ska lyfta kommunikationen som en 

inbyggd del av omvårdnad, lika viktig som övriga omvårdnadsåtgärder. Det finns en obalans 

mellan sjuksköterskors och patienters representation i ämnet. Forskningen har fokuserat mest 

på sjuksköterskors perspektiv och resultatet speglar därmed sjuksköterskor upplevelse av 

kommunikationshinder och möjligheter istället för att presentera både sjuksköterskas och 

patienters perspektiv. Patientens röst bör höras lika högt som sjuksköterskas speciellt när det 

gäller kommunikation som är en ömsesidig process där alla inblandande parterna är lika 
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viktiga. Patienters synpunkter är värdefulla i utvecklingsprocessen och ytterligare forskning 

behövs för att inkludera och framhäva patientperspektivet. 
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förtroende eller trygghet 

-Hindrade interaktioner 

- Svårt att identifiera icke 

verbal kommunikation 

 

Möjligheter: 

-Teknologi minimerar 

distansen  

-Kommunikationsträning 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

3. Jahromi, M. K., & Ramezanli, S. (2014). 

Evaluation of Barriers Contributing in the 

Demonstration of an Effective Nurse-Patient 

Communication in Educational Hospitals of 

Jahrom, 2014. Global Journal of Health 

Science, 6(6). doi:10.5539/gjhs.v6n6p5 

Iran 

Att utvärdera hinder som 

bidrar till demonstrationen 

av en effektiv sjuksköterska-

patientkommunikation ur 

deras synvinkel. 

 

Metod: Kvalitativ, beskrivande 

tvärsnittsstudie 

Population: patienter och 

sjuksköterskor från kirurgiska 

avdelningar i två universitetssjukhus 

,informerat samtycke  

Urvalsförfarande 

slumpmässig 

Urval 

Studiegrupp:100 patienter, 100 

sjuksköterskor ålder: 

Kön: Manliga och kvinliga 

Datainsamlingsmetod: intervju, 

strukturerat frågeformulär- 15 frågor 

var om kommunikationsbarriärer 

mellan sjuksköterska och patienten. 

Analysmetod: innehållsanalys, 

beskrivande statistikmetoder 

Styrkor:  

-Lätt att följa 

innehållet i artikeln 

-Både patient och 

sjuksköterskas 

perspektiv 

inkluderades  

 

Svagheter: brist på 

generalisering av 

studiens resultat 

 

Hinder:  

-Arbetsbelastning  

-Ålder  

-Kön 

-Språkskillnader 

-Miljö  

-Svår sjuka patienter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, år, titel, 

 tidsskrift, sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

4. Ian, C., Nakamura-Florez, E., & Lee, Y. 

(2016).  

Registered nurses experiences with caring 

for non-English speaking patients.  

Applied Nursing Research, 30, 257-260.doi: 

10.1016/j.apnr.2015.11.009 

 

United States of America 

Att utforska registrerade 

sjuksköterskors upplevelser i 

omvårdnad av icke engelsk 

talande patienter och förstå 

hur dessa upplevelser 

påverkar deras kliniska 

praxis. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design 

Population 

Inklusionskriterier: minst ett års 

erfarenhet som registrerad 

sjuksköterska, involverade i 

patientomvårdnad medan studien 

pågick  

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval 

Urval 

Deltagare: 17 sjuksköterskor 

Kön: kvinnor 

Ålder: 26-54 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med öppna frågor 

via en plattform på nätet  

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 

-Tydligt syfte 

-Väl strukturerad 

abstrakt 

-Relevant urval och 

metod utifrån syfte 

-Bra beskrivet urval 

 

Svagheter: 

-Ingen kontakt med 

deltagarna/länken till 

frågeformulären 

delades ut via mail 

-De flesta deltagare 

rekryterades från ett 

ställe/sjukhus  

Hinder: 

-Resursbrist 

- Tidsbrist 

 

Möjligheter 

-Stödjande strukturer 

-Tillgängliga resurser: 

tolk och teknologi 

 

 

 



 

 

 

 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

5. Keall, R., Clayton, J. M., & 

Butow, P. (2014). How do 

Australian palliative care nurses 

address existential and spiritual 

concerns? Facilitators, barriers 

and strategies. Journal of 

Clinical Nursing, 23(21-22), 

3197-3205. 

doi:10.1111/jocn.12566 

  

Australia  

Att undersöka faciliteter, hinder och 

strategier som australiensiska 

palliativvårdspersonal identifierar 

för att tillhandahålla existentiell och 

andlig vård för patienter med 

livsbegränsande sjukdomar. 

 

Metod: kvalitativ  

Population sjuksköterskor 

inom palliativvård med 

minst ett års erfarenhet 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Bortfall: 0 

Studiegrupp: 20  

Ålder: 25-65 

Kön: 19 sjuksköterskor, 1 

man 

Datainsamlingsmetod 

semistrukturerad intervju, 

digital inspelare, 21-55 

minuter 

Analysmetod 

innehållsanalys 

transkribering, tema 

Styrkor: Ger förslag till 

försätt forskning, 

resultatet kan generalisera 

till liknande sammanhang, 

inga bortfall 

Svagheter:  

Ojämn könsfördelning 

bland deltagarna 

betydelse för  

tillförlitlighet/trovärdighet

. 

 

 

Hinder:  

-Tidsbrist p.g.a. 

arbetsbelastning,  

-Otillräcklig kompetens hos 

sjuksköterskor 

Möjligheter: 

-Kommunikationsförmågor  

-Öppna frågor  

-Kunskap om icke-verbala 

signaler  

-Arbetserfarenhet  

-Aktiv lyssnande  

 



 

 

Författare, år, titel, 

 tidsskrift, sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

6. Macdonald, L., Stubbe, M., 

Tester, R., Vernall, S., Dowell, T., 

Dew, K., . . . Raphael, D. (2013). 

Nurse-patient communication in 

primary care diabetes management: 

an exploratory study. BMC 

Nursing, 12(1). doi:10.1186/1472-

6955-12-20 

 

New Zealand 

Att beskriva kännetecken 

av effektiv interaktion och 

identifiera område för 

reflektion och eventuella 

förbättringar att tillämpa. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ studie med explorativ 

design 

Population  

Inklusionskriterier: vuxna patienter, 

nyligen diagnostiserade med diabetes 

Typ2, kunde ge informerat samtycke 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval 

Urval 

Deltagare: 28 (10 sjuksköterskor och 18 

patienter) 

Ålder: 32–89 

Kön: 10 kvinnor, 8 män 

Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

Styrkor: 

-Kombinerande 

analysmetoder 

-Citat från intervjuerna 

-Strukturerad 

resultatredovisning 

Svagheter: 

-Dåligt beskrivet urval 

Hinder: 

-Checklistor och protokoll   

-Informationsmängd 

-Olika mål och 

förväntningar mellan 

patient och sjuksköterska 

 

Möjligheter: 

-Checklistor och protokoll 

-Sjuksköterskas flexibilitet 

-Sjuksköterskas 

medvetenhet om behov för 

individanpassad 

kommunikation 

 



 

 

Författare, år, titel, 

 tidsskrift, sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

7. Machado, W., Machado, D., 

Figueiredo, N., Tonini, T., Miranda, R., 

& Oliveira, G. (2013). Sign Language: 

How The Nursing Staff Interacts To 

Take Care Of Deaf Patients? Revista de 

Pesquisa: Cuidado é Fundamental 

Online, 5(3), 283-292. 

doi:10.9789/2175-5361.2013v5n3p283 

 

Brazil 

Att identifiera hur den 

professionella 

vårdpersonalen på ett 

universitetssjukhus 

interagerar för att vårda 

sina döva patienter. 

 

 

Metod: Kvanti-kvalitativ studie med deskriptiv 

och explorativ design. 

Population: 

Inklusionskriterier: personal som jobbar på 

avdelningar 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval 

Urval 

Deltagare: 37 

Sjuksköterskor: 11 

Vårdtekniker: 23 

Undersköterskor: 3 

Skötare: 1  

Kön: 32 kvinnor, 5 män 

Ålder: 20–70 

Datainsamlingsmetod  

Frågeformulär med öppna och slutna frågor 

Analysmetod 

Kvantitativa data-deskriptiv statistik 

Kvalitativa data-innehållsanalys 

 

Styrkor: 

-Metodval förklaras 

Svagheter: 

-Otydlig kring bortfall 

-Bristande information 

om hur resultatet 

förknippas med de olika 

personalkategorier  

-Resultat och 

diskussion presenteras 

under en rubrik 

-Bristande information 

om undersökningsfråga 

Hinder: 

-Inga teckenspråks 

kunskaper  

-Missuppfattningar 

om vad teckenspråk 

är 

-Tidskrävande 

kommunikation via 

tolk 

 

 

 

 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

8. Nilsson, Å., Skär, L., & 

Söderberg, S. (2015). Nurses 

views of shortcomings in patent 

care encounters in one hospital in 

Sweden. Journal of Clinical 

Nursing,24(19-20), 2807-2814. 

doi:10.1111/jocn.12886 

Sweden 

 Att beskriva 

sjuksköterskornas 

syn på brister i 

patientkommunikatio

n på ett sjukhus i 

Sverige. 

 

 

Metod: Kvalitativ med deskriptiv design 

Population: 

inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor från fem olika avdelningar i 

ett sjukhus i norra Sverige med minst 6 

månaders heltidstjänst, givit informerat 

samtycke  

Urvalsförfarande 

Urval 

Bortfall: framgår inte 

Studiegrupp:15  

Ålder: 28–61 

Datainsamlingsmetod:  

Fallstudie- diskussion  

Analysmetod: 

Innehållsanalys  

 

Styrkor:  

-Tydligt beskriven metod, -

-Lätt att förstå 

datainsamlingen 

-Resultatet granskades 

oberoende forskarna 

 

Svagheter: 

-Svårt att generalisera 

resultaten till andra 

sammanhang p.g.a. att 

studien gjordes i ett enda 

sjukhus 

 

 

Hinder:  

-Att inte ha hänsyn till 

personens unika behov 

-Tidsbrist  

-Informationsbelastning 

Möjlighet:  

-Fokusera på personens behov 

och önskemål av vård 

(personcentrerad)  

-Dialog 

-Tid 

-Sjuksköterskornas fysisk och 

mental närvaro 

 



 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

9. Norouzinia, R., 

Aghabarari, M., Shiri, M., 

Karimi, M., & Samami, 

E. (2015). 

Communication Barriers 

Perceived by Nurses and 

Patients. Global Journal 

of Health Science, 8(6), 

65. 

doi:10.5539/gjhs.v8n6p65

Iran  

Att identifiera barriärer 

för sjuksköterska-

patientrelationen från 

sjuksköterskor och 

patienter. 

Metod: Kvanti- kvalitativ studie 
Population:  
Inklusionskriterier: 
-Sjuksköterskor från medicinsk, kirurgisk, 
intensivvårdsavdelning och akutavdelningar 
med minst 6 månaders erfarenhet 
-Patienter som kunde läsa och kommunicera 
utan problem, från två olika sjukhus, 
-Informerat samtycke 
Exklutionskriterier:  
-Talförmåga 
-Hörselproblem 
-Språkförlängning efter stroke och intubation 
Urvalsförfarande 
Slumpmässig  
Bortfall: framkommer inte 
Studiegrupp: 70 sjuksköterskor, 50 patienter 
Ålder: medelålder sjuksköterskor 39,95 och för 
patienter29,30 år 
Kön: 3 män och 63 kvinnor bland 
sjuksköterskor, 15 män och 35 kvinnor bland 
patienter 
Datainsamlingsmetod  
två olika frågeformulär  
Analysmetod 
Innehållsanalys, statistik analysmetod 
 

Styrkor:  

-Ger förslag till försätt 

studier inom området  

-Tydligt skriven metod 

och datainsamling.  

Svagheter: 

-Deltagarnas bortfall 

framkommer inte i 

studien 

-Lågt antal manliga 

sjuksköterskor bland 

deltagarna 

Hinder:  

-Skillnader i vardagsspråk 

-Arbetsbelastning 

-Svår sjuka patienter 

-Kön 

-Kultur 

-Åldersskillnader 

-Sjuksköterskans motvilja att 

kommunicera 

-Miljö 

-Ångest 

-Smärta och obehag  

 

 

 



 

 

Författare, år, titel, 

 tidsskrift, sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

10. Pendergrass, K. M., Nemeth, L., 

Newman, S. D., Jenkins, C. M., & 

Jones, E. G. (2017). Nurse 

practitioner perceptions of barriers 

and facilitators in providing health 

care for deaf American Sign 

Language users: A qualitative socio-

ecological approach. Journal of the 

American Association of Nurse 

Practitioners, 29(6), 316-323. 

doi:10.1002/2327-6924.12461 

 

United State of America  

 

 

 

 

  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om hinder 

och möjligheter för att 

tillhandahålla vård för 

människor som är döva 

och använder 

teckenspråk som deras 

primära 

kommunikationssätt. 

 

Metod: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design  

Population:  

Sjuksköterskor (inkl. 

specialister) på vårdcentraler, 

kliniker och andra ställen 

Urvalsförfarande 

Snöbollsurval 

Bortfall: Ej framkommer 

Studiegrupp:10 

Ålder: 31–60 

Kön: oklar 

Datainsamlingsmetod 

Individuell semistrukturerad 

intervju via telefon 

Analysmetod 

deduktiv analys metod 

 

Styrkor:  

-Gett förslag till 

försatt forskning, -

Resultatet är 

överförbar till 

liknande 

sammanhang 

Svagheter:  

-Oklar beskriven 

datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder:  

-Språkbarriär 

-Frånvaro av teckenspråkstolk 

-Inte kunna teckenspråk 

 

Möjligheter: 

-Teckenspråkstolk  

-Läppläsning 

 -Notskrivning 

-Teckenspråkskurser  

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

11. Strang, S., Henoch, I., 

Danielson, E., Browall, M., & 

Melin-Johansson, C. (2013). 

Communication about existential 

issues with patients close to death-

nurses reflections on content, 

process and meaning. Psycho-

Oncology, 23(5), 562-568. 

doi:10.1002/pon.3456 

Sweden 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

reflektioner om 

existentiella problem i 

kommunikationen med 

patienter i livets 

slutskede. 

 

Metod: Kvalitativ studie 

Population: 

Inklusionskriterier: 

-Sjuksköterskor från sjukhus, 

vårdhem, hemtjänst 

-Informerat samtycke 

Urval 

Randomiserad-kontrollerad 

Bortfall: framgår inte 

Studiegrupp: 98 

Ålder:24–64 

Kön: 2 män, 96 kvinnor 

Datainsamlingsmetod: 

Gruppreflektioner 

Analysmetod:  

Innehållsanalys 

 

Styrkor:  

-Tydlig beskrivande 

metod 

-Lätt att förstå 

-Tydligt resultat 

med tabeller och 

rubriker 

-Resultatet är 

överförbarhet till 

liknande verksamhet 

samt förstärks av 

litteraturen 

Svagheter: 

-

Gruppreflektionerna 

leddes av 3 olika 

ledare, vilket kan 

påverka resultatet, -

Ojämn fördelning 

av deltagares kön 

 

 

Hinder: 

-Tidsbrist 

-Personalbrist 

-Arbetsbelastning 

Möjligheter: 

-Goda konversationsfärdigheter  

-Tid 

-Tillräcklig med personal 

-Ostörd miljö 

-Utbildning om 

kommunikationsfärdigheter 

 

 



 

 

 

Författare, år, titel, 

 tidsskrift, sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

12. Tay, L. H., Ang, E., & Hegney, 

D. (2012). Nurses’ perceptions of the 

barriers in effective communication 

with inpatient cancer adults in 

Singapore. Journal of Clinical 

Nursing, 21(17-18), 2647-2658. 

doi:10.1111/j.13652702.2011.03977.

x 

 

Singapore 

Att utforska faktorer 
som påverkar den 
effektiva 
kommunikationen 
mellan singaporeanska 
registrerade 
sjuksköterskor och 
inlagda patienter. 
 
 

Metod: Kvalitativ studie med 
explorativ design 
Population 
Singaporianer mellan 21–64 år, 
kan samtala på engelska, 
sjuksköterskor med minst 2 års 
erfarenhet inom 
onkologisk/hematologisk 
omvårdnad. 
Exklusionskriterier:  
Undersköterskor, sjuksköterskor 
med inriktning på kliniskt 
vårdarbete, chefsjuksköterskor,  
Urvalsförfarande 
Avsiktligt urval  
Urval 
Deltagare: 10 sjuksköterskor 
Kön: Kvinnor 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer  
Analysmetod: 
Innehållsanalys och 
kvantifiering av data med hjälp 
av en programvara  
 

Styrkor: 

-Tabeller som 

redogör för 

inklusions- och 

exklusionsriterier, 

urval, resultat och 

analys. 

Svagheter: 

-Bara kvinnliga 

deltagare  

Hinder: 

-Patientens tillstånd 

-Patienters attityder 

-Ämne som handlar om död och 

sexualitet 

- Introvert kultur 

-Kulturell mångfald 

-Språkbarriärer 

-Brist på stöd från ledningen 

-Sjukhusets marknadsinriktning 

 

 

 

 

 


