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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunikation innebär en relation mellan en sändare och en mottagare samt ett 

möte på en jämlik nivå. Att lyssna aktivt är en grundläggande kunskap inom omvårdnad och 

lyssnandet leder till att sedan kunna kommunicera effektivt. Vårdprofessioner kommunicerar på 

varierande sätt, har olika mål med kommunikationen samt att det finns flera samtalstekniker. Ett 

hinder i kommunikationen beskrivs som avsaknad av ett gemensamt språk eller att tolk används 

till hjälp. Syfte: Att belysa kommunikation, samtalet och lyssnandet i mötet mellan patient och 

vårdare i vårdmiljö. Metod: En beskrivande litteraturstudie. Resultat: Indelades i tre olika 

kategorier: Tala är silver, Tiga är guld och Att inte förstå varandra. God kommunikation ledde 

till trygghet och följsamhet hos patienter. Patient-centrerad kommunikation stimulerade 

empowerment och gav bättre hälsa. Samtal som redskap var det viktigaste redskapet och krävde 

träning för att utföras. Aktivt lyssnande ledde till nöjdare patienter, färre återbesök och en ökad 

tillfredställelse hos patienten. Att avbryta eller leda samtalet ledde till ineffektiv kommunikation. 

Hinder i kommunikationen kunde äventyra patientsäkerheten samt öka patientens lidande. Med 

tolk kunde de kulturella skillnaderna försvåras, men även att vara tre i en vårdrelation kunde 

leda till missförstånd.  

Slutsats: Kommunikation var basen i vårdmötet. Tala var silver men att tiga var guld. 

 

Nyckelord: Kommunikation/samtal, aktivt lyssnande, patient-centrerad kommunikation, mötet 

och missförstånd. 

 



SUMMARY 

Background:  

Communication is a relationship between a transmitter and receiver, and a meeting on an equal 

level. Active listening is a basic knowledge in nursing and listening leading to communicate 

effectively. Health care professionals communicate in different ways have different goals with 

communication and that there is several conversations techniques. One obstacle in 

communication is described as the absence of a common language or interpreter is used to help. 

Aim: Highlighting communication, conversation and listening in the meeting between patient 

and caregiver in the healthcare environment. Method: A descriptive literature-review. Result: 

Divided into three categories: Speech is silver, silence is golden, and Not understanding each 

other. Good communication led to patients felt safe and adherence. Patient-centered 

communication stimulated empowerment and provided better health. Conversation as a gear was 

the main tool and required training to be performed. Active listening led to more satisfied 

patients, fewer return visits and increased patient satisfaction. To interrupt or lead the 

conversation leads to ineffective communication. Barriers in communication could jeopardize 

patient safety and increase patient suffering. With an interpreter could be the cultural aspects 

complicate but also to be three in a health care relationship could lead to misunderstanding. 

Conclusion: Communication was the basis of health meeting. Speech was silver but silence was 

golden. 

 

Keywords: Communication /conversation, active listening, patient-centered communication, 

meeting and misunderstanding. 
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1 INLEDNING 

 

Intresset för ämnet kommunikation väcktes genom att en av uppsatsförfattarna i sitt 

prehospitala arbete dagligen använder samtalsmetoder i det nära mötet mellan 

människor i ett omvårdnadsperspektiv. Denna kommunikation prehospitalt kallas det 

goda samtalet. 

På så sätt vaknade intresset för oss att se hur kommunikationen i vårdmiljön ser ut och 

hur andra professioner inom vården använder sig av kommunikation och samtal som 

verktyg i sitt arbete.  

 

Vi vill ta reda på hur kommunikation, samtal och lyssnande används i mötet och vad 

som sker i relationen mellan vårdare och patient, oavsett professionstillhörighet. 

Vi kommer även belysa kommunikationshinder i detta arbete. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition 

Enligt Dimbley och Burton (1999) är kommunikation något som skapar relationer 

mellan människor. De belyser att människans sätt att kommunicera är kulturellt 

betingat och definieras av individens ursprung. Dimbley och Burton menar även att hur 

kommunikationen utövas beror på inlärning och varje möte blir en aktivitet där nya 

kommunikativa erfarenheter vävs in i den tidigare förförståelsen av 

kommunikationsfärdighet. 

 

2.2 Element i kommunikation och samtal i vårdmötet 

Relationer till andra människor är av stor vikt vid första mötet mellan två personer 

enligt Ohnstad (1995), när de skall lära känna varandra måste relationen definieras 

vilket görs genom ordval, tonfall och kroppsspråk. Vidare poängterar hon att vårdaren 

skall vara professionell i en vårdrelation där samtalet skall vara till hjälp och kan 

vidareutvecklas för att inte gå in på en vänskapsnivå. Ohnstad talar om samtalet som en 

öppen scen där mötet blir förtroligt om mottagare och sändare kan mötas på en jämlik 

nivå.  

Genom spegling, det vill säga att ta efter mottagaren i rörelsemönster och tal, kan 

kontakt snabbare skapas och en gemensamhetskänsla uppstår. Vidare förklaras att 

öppna frågor är nyckeln till uttömmande svar och genom att vårdaren upprepar det som 

svarats, så blir det en bekräftelse att det som sagts är rätt uppfattat.  

Att kunna känna empati för andra och att känna in den andres livsvärld för att finna 

förståelse är av betydelse och att denna egenskap finns hos vissa, inte hos alla, men 

förmågan kan övas upp. 

 

Att det är svårare att samtala än att prata belyser Fossum (2007 s.25) och visar det med 

att citera ”Jag har inte tid för något samtal, det blir så mycket lyssnande då”. 

 

För att kunna bli förstådd som vårdare skriver Dyche (2007) att det är viktigt att 

vårdarens nyfikenhet får fritt spelrum i mötet och att det ska finnas en nyfikenhet att 

vilja ta del av den andres livsvärld. Den nyfikna människan är öppen för livets olikheter 

och blir inte rigid i sitt sökande efter kunskap. Att lita på sin egen verbala 
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kommunikationsförmåga gör att en trygghet skapas i mötet och delar i den andres 

livsvärld kan då lättare göras synligt. Vidare skriver Dyche  att empati är en form av 

disciplinerat vårdande som bygger på att vårdaren är väl insatt i sina egna 

begränsningar och fördomar samt att vårdaren har förmåga att inte lägga värderingar 

vid dessa, att se bortom sig själv. Att ha förmåga att känna empati med dem som 

vårdaren har minst gemensamt med är en bra måttstock på hur väl vårdaren kan fjärma 

sig från den egen förförståelsen. Vidare benämnde Dyche att varje möte är som en 

snöflinga, som enligt sägnen alla är olika, detta leder till att samma strategi inte går att 

använda i varje nytt möte utan unika strategier måste utföras varje 

kommunikationstillfälle. 

 

2.3 Att vara en aktiv lyssnare 

Grunden för att kommunicera är att lyssna och att ett aktivt lyssnande baseras på ett 

genuint intresse i patienten och dess livsvärld enligt Andersson (2007). Vidare belyses 

att själva dialogen utgör slutresultatet för mötet och i längden även vårdkvaliteten. 

 

Aktivt lyssnande är något som måste läras in menar Nilsson och Waldemarson (2007). 

Den aktiva lyssnaren kan spegla det som sägs och därmed bekräfta patienten som då 

känder sig sedd. Vidare kan vårdaren föra samtalet vidare framåt genom att ställa 

relevanta frågor.  

 

Wissow, Roter och Wilson (1993) visar i sin artikel att genom en intervjustil med fokus 

på rätt frågor, bekräftelse av vad patienten säger samt att vara en aktiv lyssnare 

genererar mer informationen från patienten. Genom att utbilda läkarna till att vara goda 

lyssnare och visa empati kan det påvisa positiva effekter i medicinska följsamheter 

samt konstaterat nöjdare patienter. Det visar sig även i artikeln att läkarna anpassar sig 

till mottagarna och talar på olika sätt då det krävs. 

 

2.4 Den prehospitala kommunikationen 

Den prehospital kommunikation är karakteriserad av det korta mötet enligt Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003). De beskriver att där gäller det att 

snabbt få en korrekt bild av situationen och patientens behov samt att på kort tid skapa 
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samhörighet och trygghet. Vidare beskriver de att en god social kompetens, präglad av 

öppenhet och närvaro, är en förutsättning för att kunna möta patienten i dennes 

livsvärld, här och nu, där och då.   

Dahlberg et.al menar att vid ankomst till sjukhuset avslutades det intima mötet där 

vårdaren kan lägga allt fokus på enbart patienten och för patienten kan omställningen 

till en miljö där vårdarna har fler patienter att övervaka leda till ett ökat lidande. 

Överlämnandet mellan den prehospitala vården och slutenvården bör därför sträva efter 

att en ny tillit skapas mellan patienten och de nya vårdarna på sjukhuset.  

 

McCabe (2004) anser att avledning genom humor, vänskaplig ton och kommunikativ 

spegling av patienten gör att patienten kan ”kliva ur” sitt lidande. Genom detta 

etableras en trygghet och ett förtroende som i sin tur släpper spänningar och ångest hos 

patienten samt gör att det outtalade kan bli sagt. 

 

2.5 Sjuksköterskans kommunikation 

Att som sjuksköterska ha en förmåga att ta in patienternas livsvärld och agerade utifrån 

individen specifika behov menar Shattell och Hogan (2005) är väsentligt för att 

patienten ska känna att de hamnar i fokus. I samtalet med patienten är det önskvärt att 

sjuksköterskan har en medvetenhet om att det kan finnas sublima undertoner som kan 

missförstås. Om patienten förstår att tid finns att förklara sig gör det att mötet kan 

generera följsamhet. Genom att ställa öppna frågor och ge patienten tid gör det att 

patienten kan reflektera över frågan. Detta behövs för att ge uttömmande svar vilket gör 

att samtalet leder till bekräftelse för patienten beskriver Shattell och Hogan. 

 

Chant, Jenkinson, Randle & Russell (2002) påtalar att kärnan till vårdandet för 

sjuksköterskor är att kunna kommunicera effektivt med andra och att ineffektiv 

kommunikation leder till missnöjda patienter samt höga kostnader för 

vårdorganisationen. 

2.6 Läkarnas kommunikation 

Läkarnas kommunikation enligt Kliems och Witt (2011) är inriktad på att få klarhet i 

patientens aktuella problem och läkarna använder sig av olika metoder för att lösa detta 

såsom öppna frågor och aktivt lyssnande. Centralt för denna typ av möte är att få en 
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holistisk bild av patienten och förmågan att få patienten att känna att läkaren har avsatt 

tid för just detta möte. Detta leder till att patienten känner sig i centrum och att han eller 

hon vågar öppna upp sig och tala fritt. Patienten känner sig då sedd, förstådd och hjälpt. 

Kliems och Witt menar även att läkaren behöver använda ett begripligt språk som gör 

att samtalet kan ske på lika villkor och att missförstånd mellan patienten och läkaren 

kan förhindras. 

 

2.7 Hinder till att uppnå god kommunikation 

Enligt Andersson (2007) kan det som sägs lindra och läka men också skada om en 

ömsesidig relation mellan sändare och mottagare inte uppstår.  

 

Chant, Jenkinson, Randle & Russell (2002) visar i sin artikel på hinder som 

sjuksköterskor kan stöta på i sin yrkesroll. De belyser att ledningen anser att 

sjuksköterskor skall se upptagna ut, att de anses vara lata om de sitter och pratar med 

sina patienter då det inte räknas som jobb och att de andra avdelningsbundna 

uppgifterna då försummas. Ett annat hinder som beskrivs är att ett för stort fokus läggs 

på medicinska uppgifter. Svårigheter att kunna kommunicera i en miljö med störande 

ljud runt omkring begränsar det nära mötet samt att plats till att tala avskilt saknas på 

vårdavdelningarna. Hierarki i vårdmiljön anses också vara ett hinder i 

kommunikationen. Sjuksköterskornas förhållande till att utnyttja sin kommunikativa 

färdighet på avdelningen där de arbetar beror på hur accepterat det är bland den övriga 

personalen. Ytterligare en viktig aspekt som Chant et.al. tar upp som ett hinder för god 

kommunikation är att sjuksköterskorna inte ställer vissa frågor för att det kan vara för 

besvärligt att hantera det som patienterna säger. Svaren kan vara för känslomässigt 

laddade eller för tidskrävande för sjuksköterskan att hantera.  

 

Uppgiftscentrerade sjuksköterskor har mindre tid för sina patienter menar McCabe 

(2004). Patienterna har dock förståelse för detta men de känner sig osedda. Ändå visar 

det sig att patient-centrerad kommunikation inte är mer resurskrävande eller tar mer tid 

i anspråk. Patient-centrerad kommunikation kan utryckas via kroppsspråket i form av 

en gest eller en nick och på så sätt känner sig patienten sedd. Vidare menar McCabe att 

icke patient-centrerad kommunikation ses som ett oempatiskt bemötande som gör 

patienter missnöjda och osäkra. 
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Missförstånd i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten menar Shattell 

och Hogan (2005) kan äventyra säkerheten i vårdarbetet och försämra kvaliteten. 

Vidare belyser de att språkförbistring kan leda till missförstånd. 

 

Entrena (2007) skildrar utifrån en tolks perspektiv och lyfter vikten av att en tolk ska 

hålla sig neutral och inte anpassa vad som sägs eller ta parti. Vidare beskrivs att det 

tolkade samtalet i sig är en svårighet med tanke på kulturskillnader och språkförbistring 

men att det gäller för alla involverade parter att ta sitt ansvar. Entrena menar att vid 

planerade samtal ska en professionell tolk anlitas, anhöriga bör inte användas som 

tolkar, detta för att få mer objektiv information från patienten. 

 

2.8 Samtalsmetoder 

2.8.1 Det patient-centrerade samtalet 

McCabe (2004) definierar det patient-centrerade samtalet som en form av 

kommunikation som bjuder in patienten till att vara aktiv i valen runt vårdtillfället för 

att på så sätt motivera patienten till att vara delaktig.  

 

För att komma till ett gemensamt beslut menar Kjellgren (2007) att vårdare och patient 

bör tala som jämställda parter. Att se till den specifika patientens förutsättningar och 

arbeta framåt utifrån dessa gör att patienten lättare känner en medverkan i sin egenvård 

och vårdaren finns med som ett stöd i detta. Vidare säger Kjellgren att patienten inte 

skall bli styrd mot ett förbestämt mål. 

 

2.8.2 Det icke-verbala samtalet 

Det icke-verbala språket är viktigare än det som sägs beskriver Kacparek (1997) och  

det icke-verbala språket innefattar kroppsspråk, mimik och allmänt uppträdande. 

Kacparek menar att genom att vara medveten om sitt eget icke-verbala språk blir det 

lättare att känna in patientens icke-verbala språk. Vidare lyfter Kacparek att tystnad och 

medvetenhet om sin egen icke-verbala kommunikation ökar mottagligheten hos 

vårdaren samt leder till att patienten vågar öppna upp sig.  
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Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) skall det göras skillnad på kroppsspråk och 

gester. Kroppsspråk kan ses mer universellt medan gester kan uppfattas ha olika 

innebörd hos olika kulturer samt lokalt skilja sig åt.  

 

2.8.3 Det motiverande samtalet (MI) 

Enligt Holm Ivarsson (2007) rör sig det motiverande samtalet (MI) mot patientens 

livsstil och vill motivera till en förändring i patientens nuvarande beteende. Genom 

empati och förståelse för patientens nuvarande livsvärld kan vårdaren uppmuntra 

patienten att göra egna val och förändringar till det bättre. 

 

2.8.4 Det somatiska samtalet  

Samtal inom primär- och akutsjukvården karaktäriseras av korta och intima möten 

menar Ramos- Ruggiero (2007). Denna typ av samtal innehåller flera element som 

innebär att vårdaren måste stanna upp och möta patienten individuellt. Att våga ställa 

de där svåra frågorna som kanske inte förväntas av patienten. För vårdaren innebär det 

att ha grundläggande kunskap i samtalsteknik och lyssnande för att kunna möta 

patientens oro. Ofta ställs frågor i dessa samtal som berörde patientens hela livsvärld 

varpå svaren kan variera från somatiska till socioekonomiska eller av vilken art som 

helst. Ramos- Ruggiero belyser även att tidsbrist inom akutvården kan leda till 

remittering beroende på svarets karaktär och den nya informationen kan relatera till 

något psykosomatiskt. Detta kan leda till att patienten hänvisas till en terapeut som har 

möjlighet att behandla patienten med botande samtal. 

 

2.8.5 Det psykoanalytiska samtalet 

Enligt Ramos- Ruggiero (2007) används denna typ av samtal av terapeuter för att gå 

tillbaka i tiden och lösa problem eller beteendestörningar som genererar hämningar i 

patienters nuvarande livsvärld. Terapeuter använder sig i sitt detektivarbete av metoder 

som drömtydning, hypnos, KBT, ögonrörelseterapi och konfrontation i samtalet för att 

finna roten till problemet. Denna samtalsmetod är tidkrävande och tar ibland flera år 

(a.a.). 
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2.8.6 Det goda samtalet 

Det goda samtalet som samtalsteknik har enligt läkaren Karlberg (2000) flera olika 

beskrivningar som till exempel: det patient-centrerade samtalet, empowerment-

modellen, det terapeutiska samtalet, kognitiv samtalsmetodik och det empatiska 

samtalet. Karlberg beskriver att ur dessa plockas delar för att utgöra en bas och på så 

sätt grundläggs enkla byggstenar till det goda samtalet. 

Hon beskriver sina fem byggstenar såsom: ”att inleda samtalet öppet, lyssna utan att 

avbryta, vara närvarande, sammanfatta eller försöka klargöra vad patienten sagt och 

slutligen bekräfta patientens känslor” (Karlberg 2000 s.4863). 

Vidare beskriver Karlberg att effekterna av att använda det goda samtalet som redskap 

gör att tid sparas och att rätt diagnos fortare ställs samt att obefogade remitteringar inte 

behöver göras. Patienternas följsamhet blir mer påtaglig vilket ökar motivationen hos 

båda parter och lindrar lidandet. Karlberg belyser att bekräftelsen av patienten visar på 

medmänsklighet då patienten tas på allvar och blir lyssnad till. 

 

2.9 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorin enligt Martinsen (1989) lyfter att en grundläggande del i 

människans beteende att vi är beroende av varandra. Vidare menar hon att varje möte är 

unikt och i mötet finns ett engagemang och ett intresse för den andre.  

Kirkevold (2000) beskriver Kari Martinsens omvårdnadsteori med vikten på omsorg, 

att omsorg är en förutsättning för allt mänskligt liv och bör vara fundamental för all 

omvårdnad. Martinsens mål inom omvårdnad är att med den andres livsvärld i 

bakgrunden kunna tolka intryck med sinnet och språket. Det innebär att intrycken via 

sinnet såsom synintryck och gester skall balanseras mot sjuksköterskans omdöme och 

förförståelse. 

Vidare belystes att människor är beroende av varandra och att relationen är extra viktig 

vid sjukdom och lidande. Omsorg som baseras på ömsesidig respekt, gemenskap och 

synliggörandet av den andres livsvärld är grunden för att kunna skapa en god 

vårdrelation. Omsorg i den vårdande relationen måste bygga på ett moraliskt 

ansvarstagande och tillämpande av maktsituationen som förvaltas.  

Att kunna agera professionellt och etiskt i en vårdsituation beror på vårdarens 

erfarenhet och dennes praktiska lärdom som lärts in över tid. Erfarenheten leder till en 
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tyst kunskap, en intuition, som i sin tur utvecklas till en helhetsförståelse som behövs 

för att kunna kommunicera.  

Vidare skriver Kirkevold enligt Martinsens teori att det professionella omdömet hos 

vårdaren kräver övning i att vara mottaglig för sinnesintryck i att lyssna, se och beröra 

och finna det salutogena för patienten. 

”Omvårdnad är en professionell ställträdarfunktion där fokus ligger på att tillvarata 

den andres liv och intressen” (Kirkevold 2000 s. 205-206). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Litteraturen visade att kommunikation, samtal och lyssnandet är basen för det nära 

mötet. Att samtala i vårdmötet är en konst och kräver ständig träning. Att ha förmåga 

och kunskaper i att kommunicera effektivt inom vårdmiljön kräver träning och 

lyhördhet. Om denna förmåga finns leder det till att vårdaren har möjlighet att bättre 

utföra sina omvårdande handlingar på ett mer optimalt sätt. Aktivt lyssnande är för 

patienter en viktig del i mötet och om det uteblir leder det till missnöjda patienter, fler 

återbesök, högre kostnader och ökat lidande för patienten. Att inte förstå varandra 

språkligt, kulturellt eller i det icke-verbala kan leda till missförstånd och patientens 

säkerhet kan då äventyras. 

Kommunikation, samtal, lyssnandet och mötet är för relationen mellan vårdare och 

patient, oavsett professionstillhörighet, en utmaning att behärska för att bygga upp en 

vårdgemenskap i omvårdnadssituationen. Vilka verktyg finns för god kommunikation 

och vad vill patienterna ha? Att finna vägar till god kommunikation mellan vårdare och 

patienter kräver uppfinningsförmåga och en öppenhet för nya vägar.  

4 SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kommunikation, samtalet, lyssnandet samt 

hinder till god kommunikation i mötet mellan patient och vårdare i vårdmiljö. 
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5 METOD  

5.1 Design 

För att besvara syftet gjordes en allmän beskrivande litteraturstudie som belyste 

relevant material inom det omvårdnadsvetenskapliga området (Friberg 2006). 

Enligt Polit och Beck (2010) beskrevs kvalitativ design av ett holistiskt synsätt för att 

belysa helheten. Med en kvalitativ ansats utvaldes element i de använda artiklarna som 

belyste ämnesvalet och syftet. De valda artiklarna innefattade både kvalitativa och 

kvantitativa metoder och enligt Polit och Beck visar en så kallad ”mixed method” på en 

bredd i materialet eftersom det lyfte både ord och siffror. 

En kvalitetsbedömning av artiklarna har gjorts enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsmall där både kvalitativa och kvantitativa artiklar bedömdes enligt 

protokollen. 

Forsberg & Wengström (2008) belyste vikten av att de använda artiklarna var aktuella 

för att beskriva den senaste forskningen.  

 

Den teoretiska referensramen enligt Kari Martinsen som valts speglade vikten av 

omsorg i mötet, kunna tolka intryck med sinnet och språket, relation och lyssnandets 

betydelse för patientens välbefinnande. Valet av sekundärkälla (Kirkevold, 2000) som 

vetenskaplig referens var av anledning till att primärkällan (Martinsen, 1989) var 

skriven på norska vilket ledde till att språkförbistring uppstod. Bedömningen gjordes att 

sekundärkällan väl belyste primärkällans teori. 

 

5.2 Urval 

Använda sökord var: interpersonal skills, being with, active listening, reassurance, 

communication, patient centred vs. centered communication, misunderstanding, nurses, 

communicate, education, patient-centered care, patient-centered communication och 

det goda samtalet/ the good talk.  

Under dessa sökord har oftast läkarprofessionen kommit upp i de granskade artiklarna 

och speglats i relationen mellan patient och vårdare. Specifika sökningar har gjorts på 

sjuksköterskeprofessionen men med ett klent resultat. Prehospitalt har det varit oerhört 

lite material att söka på. 
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Tabell 1: Sökordsmatris vid databassökning. 

Databaser Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Använda artiklar (Nr) 

Cinahl with full text, Medline Interpersonal skills AND 

Being with 

Peer reviewed, full text, 

abstract available, 1991-2011 

28 Nummer: 2 

Cinahl with full text, Medline Active listening Peer reviewed,  

full text, abstract available  

1991-2011 

50 Nummer:3, 4 

Cinahl with full text, Medline, AMED, 

Academic search elite, Library, 

Information Science & Technology 

Abstract 

Reassurance AND 

Active listening 

Full text, peer reviewed , 

1991-2011 

1 Nummer:4 

Cinahl with full text, Medline, AMED, 

Academic search elite, Library, 

Information Science & Technology 

Abstract 

Det goda samtalet   

(the good talk) 

1991-2011 1 Nummer:1 

Cinahl with full text, Medline and 

AMED 

Patient centred 

communication 

Peer rewied, 1991-2011 27 Nummer: 5 

Cinahl with full text, Medline and 

AMED 

Patient centered 

communication 

 

Fulltext, peer rewied,  

1991-2011 

22 Nummer:6 

Cinahl with full text, Medline, AMED Misunderstanding  

AND communication 

Full text, peer rewiew 

1991-2011 

19 Nummer:7 

Cinahl with full text, Medline, AMED Nurses AND 

Communicate AND 

education 

Full text, peer rewiew 

1991-2011 

92 Nummer:8 

Delstudie A och B 

(Sjöström & Johansson, 2000) 

Prehospitala  mötet 2000 1 Nummer:9 

 

 

Inklusionkriterier:  

Valda artiklar skulle vara publicerade mellan 1991 -  2011 och skulle beröra studiens 

syfte. Dessa skulle sedan passera granskningsmallarna för att styrkas i deras 

vetenskaplighet. 

 

Exklusionskriterier: 

Artiklar som inte var skrivna på engelska eller svenska har valts bort. 

Kommunikationshinder i form av en orsak såsom demens, neurologisk skada, barn som 

inte ännu utvecklat sitt talspråk hade exkluderats, likaså tröstande samtal i livets 

slutskede samt telefonrådgivning då dessa typer av samtal skulle kunna generera helt 

egna uppsatser och inte riktigt föll in under det valda syftet.  
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamling gjordes mellan den 25 augusti och 4 oktober 2011 genom 

artikelsökning via EBSCOhost Web, advanced search användes och sökningarna 

skedde i Medline, Cinahl with full text, AMED, Academic search elite, Library, 

Information Science & Technology Abstract. I Tabell 1 Sökordsmatris vid 

databassökning visas hur sökningarna gjorts och vilka urval som använts.  

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kunde kompletterande sökningar göras 

genom att kontakta verksamma forskare inom området som ville utforskas. Vidare 

beskrev de att denna expertis-kontakt gjorde att kännedom om aktuellt publicerat 

material då kunde skapas.  

För att få relevanta sökord inom ämnet har professorer och författare inom ämnet 

kontaktats. Dr Tim Kilner, en professor i Paramedic Science i England, som gav 

relevanta sökord efter att han fått syftet beskrivet för sig. Kontakt togs även med 

läkaren Lena Karlberg som utbildat läkarstuderande i kommunikationsteknik på 

Karolinska Institutet samt sjuksköterskan och vårdläraren Björn-Ove Suserud som 

författat prehospital- och omvårdnadslittertur som ledsagade uppsatsförfattarna vidare 

med ytterligare sökord och litteratur. 

 

Bilaga 1 Artikelmatris. 

 

5.4 Dataanalys 

Uppsatsförfattarna läste enskilt igenom artiklarna som valdes ut, varpå en diskussion 

om innehållet ägde rum och därefter gjordes en urvalsprocess av fynden.  

Artiklarna lästes återigen igenom med intentionen att finna det som belyser syftet i 

studien. Vid genomläsningen upptäckes att återkommande fraser och ord dyker upp i 

artiklarna. Uppsatsförfattarna listade då dessa ord som belyste syftet och därefter lästes 

artiklarna in med dessa ord i åtanke för att senare kunna ställas mot varandra och se 

likheter och skillnader.  

Nio stycken artiklar ligger till grund för studien och som därefter skapades 

kategorierna: Tala är silver, Tiga är guld och Att inte förstå varandra.  
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Ord som kategorierna baseras på: 

Tala är silver var: öppna frågor, kommunikationsfärdighet och patientcentrerad 

kommunikation. 

Tiga är guld var: aktivt lyssnande, kroppsspråk, icke-verbal kommunikation och 

tystnad.  

Att inte förstå varandra inkluderade: missförstånd, kultur och språkförbistring. 

Med dessa kategorier som grund skapades en ny summering och enligt Friberg (2006) 

är analysarbetet en process som startar med en enhet som tas ned i fragment för att 

sedan byggas ihop till en ny helhet.  
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6 ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna var skrivna på engelska och översattes av författarna varvid en viss 

språkförbistring eller missförstånd kan ha uppstått.  

Hos uppsatsförfattarna finns en medvetenhet om att en viss förförståelse existerar vilket 

enligt Forsberg och Wengström (2008) gör att en objektivitet måste finnas och en 

förmåga att bortse från tidigare kunskaper för att inte färga resultatet. 

Varje samtal och möte mellan människor är unika och går inte att återskapa och det gör 

att svårigheter i mätbarheten uppstår.  
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7 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de kategorier som framkom i 

sammanställningen av materialet. Dessa kommer att belysa hur patient och vårdare 

möts i relationen med varandra.  

Tala är silver innefattar kommunikation och samtal i mötet mellan vårdaren och 

patienten och belyser innehållet och inverkan av sammankomsten. 

Tiga är guld innefattar lyssnandet och tystnadens angelägenhet i mötet mellan patient 

och vårdare för att patienten skall våga öppna sig. 

Att inte förstå varandra innefattar barriärer för kommunikation såsom språkliga, icke-

verbala uttryck, verbala, kultur och förförståelse som är hinder för att utveckla en 

vårdgemenskap. 

 

7.1 Tala är silver 

Patient-centrerad kommunikation hör ihop med att stimulera empowerment hos 

patienter visade Rohrer, Wilshusen, Adam och Merry (2008) och på så sätt leder det till 

en bättre hälsa för patienterna. 

 

God kommunikation leder till trygghet hos patienten visade Fassaert, van Dulmen, 

Schellevis, van der Jagt och Bensing (2008) och om läkarna ger tydliga förklaringar av 

symtomorsak leder det till ökad följsamhet hos patienterna.   

 

I egenskap av läkare ansåg Karlberg (2000) att samtalet är det viktigaste redskapet 

inom läkarkonsten och det kräver träning för att kunna utföras på ett bra sätt. Vidare 

klarlades dock att samtalet inte är mätbart och därför svagt i evidens och mindre värt 

inom naturvetenskapen. 

 

De allra flesta patienter föredrar det patient-centrerade samtalet enligt Swenson, Buell, 

Zettler, White, Ruston och Lo (2004) som en patient uttryckte i sin relation till sin 

läkare: “I like to choose my doctors on how personable they are and if it’s somebody 

I’m comfortable with. And if I’m not, I just look for another doctor.... [The patient-

centered doctor] is more how my doctor is here. And that is what I look for.” (s.1075).  

Men de visar även att det finns en grupp, framför allt äldre kvinnor, som föredrar det 
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biomedicinska samtalet som mer riktar in sig på att behandla symptom utan att se till 

helhetsperspektivet. Vidare sade Swenson et.al. att den patient-centrerade 

samtalsmodellen ska användas som kommunikationsstil till alla patienter då den har ett 

bevisat bättre resultat, även till de patienter som inte föredrar den. 

 

Det prehospitala mötet lägger fokus på medmänsklighet menade Sjöström och 

Johansson (2000) och en önskan om att se människor som unika individer och detta 

leder till att prehospitala samtal blir individanpassade. Som en ambulanssjuksköterska 

sade: ” Medmänsklighet. Hur vill jag själv bli bemött och att man är lugn…( )Det mest 

betydelsefulla, det är att…kunna vara med människor, kunna rå om en människa, 

behandla folk med respekt. Det är A och O och inge ett förtroende.” (Sjöström & 

Johansson, 2000 s.57 ). Komponenter i mötet är en förmåga att läsa av situationer för 

att därefter ge ett riktat individuellt omhändertagande. Detta är en del av 

yrkeskunnandet och växer fram över tid med många vårdmöten och det ger erfarenhet. 

 

7.2 Tiga är guld 

Att lyssna innebär en aktiv process enligt Boudreau, Cassel och Fuks (2009). Vidare 

menade de att orden som sägs kom att tolkas av lyssnaren och en bild målades upp i 

dennes medvetande. Genom att ställa kontrollerande frågor gör att lyssnaren kan 

korrigera uppfattningen av bilden för att på så sätt överensstämma med sändarens 

budskap utan att förvrängas av mottagarens förförståelse. Dessutom hävdade Boudreau 

et. al.att då lyssnandet sker på rätt sätt är det en del av patientens läkande process. 

Däremot lyfte de att om lyssnandet sker utan engagemang kan det leda till att patienten 

upplever ett ökat lidande.  

Att avbryta, att ha en förbestämd uppfattning, att skynda på processen, ha fel röstläge, 

få en olustkänsla för tysta pauser i samtalet samt fel användande av öppna frågor är 

enligt Boudreau et. al ett hinder för aktivt lyssnande. 

 

I sin artikel visade Fassaert, van Dulmen, Schellevis, van der Jagt och Bensing (2008) 

att en god kommunikation och aktivt lyssnande mellan läkare och patient gjorde 

skillnad i tid och kostnad genom färre återbesök vilket ledde till ökad tillfredställelse 

och nöjdare patienter. 
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De fördelar som finns med aktiv lyssnande har inte någon mätbar effekt på de patienter 

som mår förhållandevis bra upptäckte Fassaert et. al. i sin artikel. De poängterade att 

patientens sinnesnärvaro är viktig att läsa in i mötet. Vidare beskrev Fassert et.al. att 

hos patienter som redan innan mötet med läkaren har en sänkt sinnesstämning gav 

enbart aktivt lyssnande att de kände sig sämre om de inte fick någon förklaring till 

varför de mådde som de gjorde. Dessutom behövde de en prognos av 

sjukdomsdurationen för att inte uppsöka sjukvården igen för samma besvär. 

 

En läkare som vill arbeta patientcentrerat måste avsätta tid för att använda aktivt 

lyssnande enligt Kliems och Witt (2011) samt att vara öppen för frågor, kunna ge 

förslag till förändringar, spegla, bygga förtroende och behandla patienten som en 

jämlike med ett ordval som stämmer överens med patientens.  

En av läkarna uttryckte det som: ”First, I want to listen. First I´ll listen, then I´ll start 

asking questions.” (s.267) 

 

Spegling är en användbar metod för att öka interaktivitet hos vårdaren med patienten 

och ett gott vårdmöte kan då skapas menade Jirwe, Gerrish och Emami (2010). 

Spegling innebär att bekräfta patienten i form av känslor och rörelsemönster, aktivt 

lyssnande och att avsätta tid för mötet. Ett uttalande från en student:” If you take time 

and try to analyze the patient, try to see the whole picture, then you can communicate. 

You need to be patient.” (Participant 2, Kurdish background) (s. 440). 

 

Jirwe, Gerrish och Emami (2010)  menade att kroppsspråket är en utmärkt strategi för 

skapa en kontaktväg då ett gemensamt språk saknas. En av de intervjuade sade:  

” You use body language instead and a smile…we have learnt that 70 % of 

communication is body language so why not use it; it is a great tool for 

communication.” (Participant 10, Iranian background) (s. 440). 

Att även använda sig av bilder och föremål gör att budskap kan överföras mellan 

vårdare och patient. Den icke-verbala interaktionen leder till att nya vägar kan byggas i 

strävan efter förståelse mellan vårdaren och patienten lyfte Jirwe et.al.  
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7.3 Att inte förstå varandra 

I ett vårdmöte med medicinskt/latinskt språkbruk användes frekvent begrepp och 

uttryck som inte kontrollerades genom följdfrågor av läkaren visade Koch-Weser, 

DeJong och Rudd (2009) i sin artikel. De beskrev även att en överväldigande majoritet 

av patienterna hade missförstått vad som hade sagts dessutom att patienterna i sin tur 

inte återanvände de nya orden i sitt eget språk som indikerade att de missuppfattade 

innebörden av de nya medicinska/latinska orden. 

  

Problemet med olika kulturella språk mellan vårdare och patient undersökte Jirwe, 

Gerrish och Emami (2010) i sin artikel. De uppmärksammade att då inget gemensamt 

talat språk finns mellan vårdare och patient leder detta till en informationsbrist när 

behandling ska göras. Den normala interaktionen i samtalet saknas och detta leder till 

att en mekanisk och opersonlig vård utförds som skapar en känsla hos 

sjuksköterskestudenterna av att inte tillgodose patientens behov: 

 
” When I deliver nursing care that’s when I get in contact with the patient. It’s not so 

structured…but more chatting during the caring process. You miss so much …when 

you don’t have a way to communicate…communication is prerequisite for good 

nursing care.” 

 (Participant 7, Swedish background)  Jirwe, Gerrish och Emami (2010)  s. 439. 

 

När det inte finns ett gemensamt språk kan patienten inte förklara sina behov för 

vårdaren menade Jirwe, Gerrish och Emami (2010) vilket ledde till stress för patienten. 

Vidare beskrev de att vårdarna upplever att det finns en ökad risk för misstag vid 

multikulturella möten då de inte ville stöta sig med patienterna för att inte överträda 

förutfattade kulturella tabun. Störst oro hos sjuksköterskestuderande uppkommer vid 

nya multikulturella situationer eller vid nya beteendemönster hos patienterna som 

vårdarna inte kan relatera till genom tidigare möten och erfarenheter. Förförståelse hos 

både vårdare och patient är också ett hinder då nya möten färgades av denna.(a.a.). 

 

Användandet av tolk vid vårdmötet förespråkades enligt Jirwe, Gerrish och Emami 

men användes sällan. Vidare beskrev författarna att på grund av detta används ofta 

närstående som tolk vilket upplevs positivt hos patienterna som kunde uttrycka sina 

behov. Det kan dock vara ett kommunikationshinder med att använda anhöriga som 

tolk då en selektiv översättning kan ske samtidigt som den nära relationen mellan 

vårdare och patient förhindras. Oftast vill anhöriga tolka men det kan även vara en 

belastning i sig då situationen med en sjuk anhörig som kan innebära stress samt ge en 



 

20 

känsla av belastning och att inte räcka till menade Jirwe et. al. En av de intervjuade 

sade: 

 
“And then we called the daughter and she felt it was disturbing to interpret for her 

mother all the time. She was really worried and also she had other things to do.” 

(Participant 8, Swedish background)  ( Jirwe, Gerrish och Emami  2010. s. 440). 

 

 

Vanligtvis är det i kontakten med läkare som tolk tillkallas. Vissa sjukhus 

använder tolkservice restriktivt då kostnaden för denna ligger på kliniken och 

sjuksköterskorna har då en begränsad tillgång till tolkhjälp enligt Jirwe et. al. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens design var en allmän beskrivande litteraturstudie där artiklar med syftets 

element ingår. 

Inledningsvis ville författarna belysa samtalstekniken det goda samtalet. Under den 

första artikelsökningen visade det att det var svårt att hitta artiklar som var relevanta för 

syftet det goda samtalet, endast en artikel hittades vilket visade på att det valda 

sökordet var en svaghet.  

För att undersöka om ämnet kunde belysas ledde det till att kontakt etableras med Lena 

Karlberg som var författaren till funnen artikeln Det goda samtalet som då gav 

uppsatsförfattarna relevanta sökord och litteraturuppslag. För vidare upplysning togs 

kontakt även med Björn-Ove Suserud som är en ledande forskare inom prehospital 

sjukvård för att se om forskning om kommunikation mellan patient och vårdare bedrevs 

inom den verksamheten och i Sverige pågick ingen forskning i prehospital-

kommunikationsteknik. Björn-Ove Suserud fömedlade kontakt med en engelsk kollega 

till honom. Uppsatsförfattarna kontaktade då Dr. Tim Kilner i England som arbetar som 

professor i Paramedic Science som presenterade utvidgade sökord i området 

kommunikation efter att fått syftet och elementen i det goda samtalet beskrivet för sig. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) var det bra att kontakta de forskarna som 

just nu höll på med forskning inom det valda ämnesområdet för att få tillgång till de 

senaste rönen. 

Att skapa ökad kännedom om området visade sig vara en styrka i det fortsatta arbetet 

och efter det breddades syftet då medvetenhet om att materialet var för snävt för att 

bara handla om det goda samtalet.  

De nya sökorden gav mer material att arbeta med och nya sökningar kunde göras.  

Breddningen resulterade i att syftet ändrades till att belysa kommunikation, samtal och 

lyssnandet samt hinder till god kommunikation i mötet mellan patient och vårdare i 

vårdmiljö. 
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Ett stort antal vetenskapliga artiklar har lästs igenom varpå de sedan utvalda artiklarna 

hade likheter med varandra trots olikheter i deras sammanfattningar. Utifrån dessa 

likheter skapades ämnesord som ledde till de kategorier som sedan valdes ut att arbeta 

med. Materialet som utvalts inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar och 

enligt Polit och Beck (2010) ger flermetodsforskning en bra överblick och en stabil 

grund i överförbarheten mellan resultaten där fynden överensstämmer mellan de två 

metoderna.   

 

Svårigheter med materialet var att det valda ämnesområdet handlar om kommunikation 

och att dess element är svåra och/eller inte kan mätas vilket gjorde att ett överblickande 

synsätt i artikelläsningen fick användas.  

Uppsatsförfattarna har valt att belysa de kommunikationstillfällen som innebar nära 

möten mellan patient och vårdare och den relation som uppstår. Studien har omarbetats 

i flera vändor och syftet har ändrats under skrivprocessen vilket har gjort att 

uppsatsförfattarna reviderat och omarbetat materialet flera gånger. 

 

En del av artiklarna beskrev ett syfte med kommunikationen som skulle leda patienten 

mot ett förbestämt mål eller palliativa samtal, outvecklad kommunikativ förmåga samt 

kommunikationshinder beroende på kognitiv svikt. Dessa artiklar valdes bort då de inte 

beskrev de samtalsformer som syftet ville lyfta.  

En del av det sökta materialet visade sig vara litteratursammanställningar som inte 

kunde användas i arbetet.  

I ämnet kommunikation har det varit övervägande forskning på relationen mellan 

läkare och patient och mindre mellan sjuksköterska och patient. Inom prehospital 

sjukvård fanns det nästintill obefintligt med material i ämnet.  

 

Skillnader mellan artiklarna var att olika professioner har studerats samt att målen med 

de skildrade samtalen därför är varierande. De metoder som används i artiklarna har 

varit observationer, enkäter och intervjuer. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011)  

belyste att utvecklingen av den evidensbaserade forskningen innebär att allt 

vetenskapligt material på området skall granskas, anledningen till det är att grunden i 

forskningen ska relatera till patientens välbefinnande som ska belysas i resultatet. 
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Kommunikation som ämne i sig är tidlöst men en tjugo års gräns på utvalt material 

valdes då det fanns en strävan efter att behålla en aktuell vetenskaplig nivå på 

materialet.  

 

En del som tidigare ingick i studien handlade om de olika professionernas utbildningar 

och färdigheter inom kommunikationsteknik. Denna vinkel valdes att uteslutas då det 

gav studien ett spretigt uttryck samt att ämnet i sig kunde generera en hel uppsats. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Tala är silver  

Kommunikation innebar en relation mellan en sändare och mottagare. För att skapa en 

relation krävdes ett genuint intresse för den andres livsvärld samt tid (Dyche, 2007 & 

Ohnstad, 1995). Fler verktyg för att kommunicera kunde vara öppna frågor, spegling, 

se en helhet samt att se bort sin egen förförståelse (Karlberg, 2000 & Ohnstad, 1995). 

 

Resultatet visade hur kommunikationen speglar relationen i vårdmötet. En god 

kommunikation gav trygghet och en ökad följsamhet hos patienterna (Fassaert, van 

Dulmen, Schellevis, van der Jagt & Bensing, 2008). För att stimulera enpowerment 

borde en patient-centrerad kommunikation användas och på så sätt uppnå en bättre 

hälsa (Rohrer, Wilshusen, Adam & Merry, 2008).  

Samtalet var det viktigast verktyget för att skapa god patientkontakt. Träning i 

kommunikation krävdes för att bemästra tekniken. Vidare klarlades dock att samtalet 

inte var mätbart och därför svag i evidens och mindre värd inom naturvetenskapen 

(Karlberg, 2000).  

Vissa grupper av patienter ville inte ha en patient-centrerad kommunikation men 

forskningen visade att denna variant av samtal var trots detta att föredra då det visade 

på goda effekter av denna typ av kommunikation (Swenson, Buell, Zettler, White, 

Ruston & Lo, 2004). 

Inom det prehospitala påvisades att kommunikationskunskap förväntades uppkomma 

med erfarenhet över tid i yrket. Denna erfarenhet förväntas uppstå av många 

patientkontakter. En individualisering av samtalet måste skapas för att patienten skulle 

förstå att en empati och medmänsklighet låg bakom en samtalsönskan från vårdaren 

(Sjöström och Johansson, 2000). 
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Artiklarna belyste de goda egenheterna med att se patienten som en holistisk varelse, en 

helhet som behövde bli bekräftad som människa. Att kommunikation var basen i 

vårdmötet mellan sjuksköterska och patient och byggde på relationen och omsorg till 

sin nästa stärktes i omvårdnadsteorin. 

I Kirkevolds bok framhöll Martinsen i sin omvårdnadsteori att omsorg är en 

förutsättning för allt mänskligt liv och bör vara grundläggande för all omvårdnad 

(Kirkevold, 2000, s.196). Vidare lyfter Martinsen att omvårdnad bygger på ett 

moraliskt ansvarstagande och ett förvaltande av maktsituationen hos vårdaren (s. 199). 

 

Resultaten i studien stärktes av Stewart, Brown, Donner, McWhinney, Oates, Weston 

och Jordans (2000) artikel som fann att de patienterna som upplevt att de blivit patient-

centrerat bemötta behövde färre remitteringar och provtagningar vilket även ledde till 

en kostnadsminskning och en minskad arbetsbelastning för kliniken. Patient-centrerat 

bemötande innebar för patienterna att en samsyn på den vidare vården vilket ledde till 

bättre tillfrisknande och en stärkt självkänsla (a.a.). Slade, Molloy och Keating (2009) 

framhöll att patienterna hade en stark efterfrågan på förklaringar av deras behandling 

för att kunna bli delaktiga. 

8.2.2 Tiga är guld 

Att lyssna aktivt var en grundläggande kunskap inom omvårdnad som leder till att 

patienten känner sig bekräftad och erhåller en bättre vårdkvalitet (Andersson, 2007; 

Nilsson & Waldermarson, 2007 & Wissow, Roter & Wilson, 1993).  

I studien har det framkommit att artiklarna lyfte lyssnandet och att bekräftandet av 

patientens livsvärld som essentiellt i det kommunikativa vårdmötet. 

 

Resultatet i studien påvisade att lyssnandet var nyckeln till att kommunicera effektivt 

för att få patienten att känna sig sedd, hörd och förstådd.  

Att få patienten att förstå att tid var avsatt för just deras samtal i detta mötet och att inte 

avbryta deras ordflöde trots pauser var grundläggande (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010).  

De menade även att tid var för patientens välbefinnande en av de viktigaste faktorerna i 

vårdmötet. 

Att lyssnande var en aktiv process och vid lyssnande sker en tolkning av lyssnaren av 

de sagda orden (Boudreau, Cassel & Fuks, 2009). Vidare lyfte de att om lyssnandet 

sker på rätt sätt var det en del av patientens helande. Genom att ställa kontrollfrågor 
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korrigerades uppfattningen för att överensstämma med sändarens budskap för att inte 

färgas av mottagarens egna förförståelse. Att avbryta, att ha en förbestämd uppfattning, 

att skynda på processen, ha fel röstläge, få en olustkänsla för tysta pauser i samtalet 

samt fel användande av öppna frågor var ett hinder för aktivt lyssnande (Boudreau 

et.al., 2009). 

Fördelarna med aktivt lyssnande hade inte någon mätbar effekt hos de som redan 

mådde förhållandevis bra. Att läsa av patientens sinnesstämning var därför relevant i 

inledningen av samtalet (Fassaert, van Dulmen, Schellevis, van der Jagt & Bensing, 

2008). 

Att använda spegling och sitt kroppsspråk ökade interaktiviteten mellan vårdare och 

patient. Detta kunde användas då inget gemensamt språk fanns och kunde öppna nya 

vägar i förståelsen mellan vårdare och patient (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

 

I Kirkevolds bok lyfte Martinsen att omvårdnad innebar att kunna sätta sig in i den 

andres livsvärld och på så sätt kunna tolka intryck med sinnet och språket (Kirkevold, 

2000, s. 201). Att kunna agera etiskt och professionellt kommer utav erfarenhet och 

praktisk lärdom som på sätt gav en helhetsförståelse (s. 202). Genom att se patienten 

som en helhet och en strävan efter att skapa en gemenskap och ömsesidig respekt 

mellan vårdaren och patienten stärkte Martinsens teoretiska referensram denna del av 

kommunikationen (s. 201). 

 

Resultatet stärktes av innehållet i Slade, Molloy och Keating (2009) artikel som 

menade att patienter behövde få göra sin röst hörd då det är de som är experter på sin 

egen kropp. Effektiv kommunikation skedde genom att vårdaren använder sig av 

empatiskt lyssnande och uppträdde kompetent i sin vårdarroll. Frustration och missnöje 

uppkom hos patienten om de upplevde att de inte blev lyssnade på. Patienterna ansåg 

att det måste finnas en strävan hos vårdarna att vilja lyssna på patientens utsagor (a.a.). 

  

8.2.3 Att inte förstå varandra 

Hinder i kommunikationen kunde uppstå om inte ett gemensamt språk fanns eller att 

tolk alternativt en anhörig användes till hjälp (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Vidare 

framhöll de att om hinder i kommunikationen uppstod ledde det till att ett mekaniskt 

och opersonligt vårdmöte. 
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Resultatet i studien visade att hinder i kommunikation kunde uppstå. Ett vanligt hinder i 

att inte förstå varandra kunde vara ett medicinskt språkbruk samt missförstånd i vad 

som sagts (Koch-Weser, DeJong & Rudd, 2009).  

Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskrev att kulturella olikheter, olika språk och 

användandet av tolk var ytterligare kommunikationshinder. Detta kunde leda till 

äventyrande av patientsäkerheten, informationsbrist, att inte kunna tillfredsställa 

patientens behov av bekräftelse samt en känsla för vårdaren att inte räcka till. 

Stress kunde uppstå när inget gemensamt språk fanns då patienten inte kunde förklara 

sina behov. Nya multikulturella situationer var det som gav vårdarna störst oroskänsla 

då de av erfarenhet inte kunde relatera till det nya beteendemönstret hos patienten 

(a.a.). 

 

I Kirkevolds bok framhölls att Martinsens mål inom omvårdnad var med den andres 

livsvärld i bakgrunden kunna tolka intryck med sinnet och språket (Kirkevold, 2000, 

s. 201). Vidare lyfte hon att människor var beroende av varandra och att relationen var 

extra viktig vid sjukdom och lidande (s. 197) Omvårdad baserades på ömsesidig 

respekt och fokus på att tillvarata den andres liv och intressen (s.197). 

 

Resultatet kunde stärkas av Slade, Molloy och Keating (2009) artikel som belyste 

vikten av att förklaringar från vårdarna gällande behandlingar som patienten skulle 

genomgå skulle vara lättförstådda och sakliga utan att slentrianmässiga medicinska 

uttryck användes.  

 

Hindret som en tolk kunde medföra lyfte Fatahi, Hellstrom, Skott och Mattsson (2008) 

i sin artikel vilket stärkte studiens resultat då det i många kulturer inte ansågs vara 

lämpligt att framföra vissa saker såsom frågor av sexuell karaktär eller politiska frågor. 

Som vårdare kunde det då vara svårt att få svar på de frågorna som tidigare graviditeter 

eller senaste toalettbesök och dess resultat om patienten var kvinna och tolken var en 

man. Frågan kommer helt enkelt inte ställas av tolken och då får vårdaren heller inget 

svar. Tolken skulle vara en brobyggare mellan patient och vårdare då det var viktigt att 

tolken skulle vara opartisk och objektiv (a.a.). 
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8.3 Slutsats/er 

Studien har visat att kommunikation är basen i vårdmötet. För att kunna mötas som 

vårdare och patient måste en relation uppstå men kärnan i mötet för vårdaren är att 

lyssna aktivt. Att vara en aktiv lyssnare öppnar dörrar i samtalet som annars skulle 

förblivit stängda, den tystnad som uppstår i ett samtal behövs för att en eftertanke ska 

kunna gro över vad som sagts och vad som ska sägas härnäst. Att bli genuint lyssnad på 

är i sig helande. Att bli förstådd gör att en öppenhet kan skapas och ett förtroende 

uppstår mellan de kommunikativa parterna.  

Studien visar att tala är silver men att tiga är guld. 

 

Ett exempel på hur det prehospitala samtalet kan gå till finns som bilaga 2 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Vi vill med denna studie belysa vikten av att skapa en relation i mötet mellan patient 

och vårdare för att kunna kommunicera effektivt. Genom aktivt lyssnade och att 

bekräfta patienten i samtalet leder till nöjdare patienter, ökad följsamhet hos patienter, 

ökat empowerment hos patienter, färre vårdtillfällen och lägre kostnader för 

vårdsektorn. 

Kunskapsluckor har identifierats och efterfrågan i samtalsteknik på 

sjuksköterskeutbildningar har lyfts.  

Att kommunicera är en konst och för att kunna kommunicera effektivt behövs rätt 

verktyg för att kunna anpassa samtalet efter behovet och individen. För att få en 

kunskap om dessa verktyg krävs utbildning och träning.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Ämnet bör belysas med nya ögon och aktualiseras i forskningen.  

Idag kommunicerar människor på olika och nya sätt vilket ibland leder oss ifrån 

varandra i den interaktiva världen. Framtida forskning bör belysa vad den 

kommunikationen leder till. 

Kommunikationsmetoder borde presenteras mer inom vården och att träning i 

samtalsteknik och kommunikationsmetoder borde utökas i sjuksköterskeutbildningen. 
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Att stödja de blivande sjuksköterskorna med dessa verktyg i att samtala bör ge dem en 

trygghet och skapa en nyfikenhet att utveckla denna förmåga till nära vårdmöten. 

 

 



 

  29 

9 REFERENSER (*ANVÄNDA ARTIKLAR I RESULTAT) 

 

Andersson S-O.(2007). Mötet och samtalet. Fossum, B. (red.) Kommunikation: samtal 

och bemötande i vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Boudreau, J., Cassell, E., & Fuks, A. (2009). Preparing medical students to become 

attentive listeners. Medical Teacher, 31(1), 22-29. Retrieved from EBSCOhost. Doi: 

10.1080/01421590802350776 

 

Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication skills: some 

problems in nursing education and practice. Journal of Clinical Nursing, 11(1), 12-21. 

Retrieved from EBSCOhost. 

 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dimbleby, R. & Burton, G. (1999). Kommunikation är mer än ord. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dyche, L. (2007). Interpersonal skill in medicine: the essential partner of verbal 

communication. Journal Of General Internal Medicine, 22(7), 1035-1039. Retrieved 

from EBSCOhost. 

 

Entrena, Eva.(2007). Att kommunicera med hjälp av tolk. Fossum, B. (red.) 

Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Fassaert, T., van Dulmen, S., Schellevis, F., van der Jagt, L., & Bensing, J. (2008). 

Raising positive expectations helps patients with minor ailments: a cross-sectional 

study. BMC Family Practice, 938. Retrieved from EBSCOhost.  

doi:10.1186/1471-2296-9-38 

 

 



 

30 

Fatahi, N., Hellstrom, M., Skott, C., & Mattsson, B. (2008). General practitioners' 

views on consultations with interpreters: a triad situation with complex issues. 

Scandinavian Journal of Primary Health Care, 26(1), 40-45. Retrieved from 

EBSCOhost. 

 

Friberg, F.(2006)  Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (red.) Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (2008) Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Fossum, B. (red.) (2007). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Holm Ivarsson, B. (2007). Motiverande samtal, MI. Fossum, B. (red.) Kommunikation: 

samtal och bemötande i vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Jirwe, M., Gerrish, K., & Emami, A. (2010). Student nurses’ experiences of 

communication in cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24(3), 436-444. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00733.x 

 

Kacperek, L. (1997). Clinical. Non-verbal communication: the importance of listening. 

British Journal of Nursing (BJN), 6(5), 275-279. Retrieved from EBSCOhost 

 

*Karlberg, L. (2000). [The good talk]. Läkartidningen, 97(43), 4862-4864. Retrieved 

from EBSCOhost. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2., [omarb. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Kjellgren, Karin. (2007). Kommunikation och läkemedel.  Fossum, B. (red.) 

Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 



 

  31 

*Kliems, H., & Witt, C. M. (2011). The Good Doctor: A Qualitative Study of German 

Homeopathic Physicians. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 17(3), 

265-270. doi:10.1089/acm.2010.0158 

 

*Koch-Weser, S., DeJong, W., & Rudd, R. (2009). Medical word use in clinical 

encounters. Health Expectations, 12(4), 371-382. doi:10.1111/j.1369-

7625.2009.00555.x 

 

Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofiske essays. Oslo: 

Tano. 

 

McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of patients' 

experiences. Journal of Clinical Nursing, 13(1), 41-49. Retrieved from EBSCOhost. 

 

Nilsson, B. & Waldemarson, A. (2007). Kommunikation: samspel mellan människor. 

(3., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ohnstad, A. (1995). Det goda samtalet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence 

for nursing practice. (7., [updated] ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Ramos-Ruggiero., L.(2007) Samtal som botar. Fossum, B. (red.) Kommunikation: 

samtal och bemötande i vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Rohrer, J., Wilshusen, L., Adamson, S., & Merry, S. (2008). Patient-centredness, self-

rated health, and patient empowerment: should providers spend more time 

communicating with their patients?  Journal Of Evaluation In Clinical Practice, 14(4), 

548-551. Retrieved from EBSCOhost. doi:10.1111/j.1365-2753.2007.00914.x 

 

Shattell, M., & Hogan, B. (2005). Facilitating communication: how to truly understand 

what patients mean. Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 

43(10), 29. Retrieved from EBSCOhost. 



 

32 

 

*Sjöström, B. & Johansson, B. (2000). Ambulanssjukvård: ambulanssjukvårdares och 

läkares perspektiv. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 

Slade, S., Molloy, E., & Keating, J. (2009). 'Listen to me, tell me': a qualitative study of 

partnership in care for people with non-specific chronic low back pain. Clinical 

Rehabilitation, 23(3), 270-280. doi:10.1177/0269215508100468  

 

Stewart, M., Brown, J., Donner, A., McWhinney, I., Oates, J., Weston, W., & Jordan, J. 

(2000). The impact of patient-centered care on outcomes. The Journal Of Family 

Practice, 49(9), 796-804. Retrieved from EBSCOhost. 

 

*Swenson, S., Buell, S., Zettler, P., White, M., Ruston, D., & Lo, B. (2004). Patient-

centered communication: do patients really prefer it?. Journal Of General Internal 

Medicine, 19(11), 1069-1079. Retrieved from EBSCOhost.  

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wissow, L., Roter, D., & Wilson, M. (1994). Pediatrician interview style and mothers' 

disclosure of psychosocial issues. Pediatrics, 93(2), 289-295. Retrieved from 

EBSCOhost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  33 

10 BILAGA/BILAGOR 

  

Bilaga 1 Artikelmatris 

Artikel och Nr, Titel, 

Författare, Land och År. 

Syfte Metod Resultat  

1 

Det goda samtalet 

 

Karlberg, L, Sverige, 

(2000). 

Att belysa teorier och begrepp 

runt det goda samtalet och 

effekter av god 

kommunikation. 

 

Beprövad erfarenhet i 

egenskap av läkare. 

Genom att arbeta med 

samtalet som det viktigaste 

redskapet, bekräftas patienten, 

ses som helhet, i centrum och 

blir lyssnad till. 

Samtal inte är mätbart och 

därför svag i evidens Men att 

integrera humanistvetenskap in 

i naturvetenskapen bör göras.  

2 

The Good Doctor: A 

Qualitative Study of 

German Homeopathic 

Physicians. 

Kliems, H., & Witt, C. M. 

Tyskland. (2011). 

 

Att belysa de faktorer som gör 

en bra läkare i mötet, från både 

patient och läkarperspektiv.   

 

En kvalitativ studie av 

homeopatiskt utbildade 

läkare och deras patienter. 

Använde sig av en 

observation av patient-

läkar interaktion samt 

intervjuer med båda 

grupperna. 

 

I mötet mellan läkaren och 

patienten uppfattades att 

tillgängligheten av tid som den 

viktigaste faktorn. 

För att arbeta patientcentrerat 

krävs ett holistiskt synsätt, att 

se patienten som en jämlike, 

öppen för frågor, bygga 

förtroende, spegla patienten 

och kunna ge förslag till 

förändringar samt val av ord 

som stämmer överens med 

patientens. 

3 

Preparing medical 

students to become 

attentive listeners. 

 

Boudreau JD; Cassell E; 

Fuks A. Canada. (2009) 

Att belysa hur undervisning i 

lyssningsteknik genomförs hos 

medicinstuderande. De kallar 

det uppmärksamt (attentive) 

lyssnande. 

 

Författarna gör en studie av 

hur språket används i 

mötet mellan patienter och 

läkare.  

Aktivt lyssnande i samtalet 

utgörs av olika komponenter 

som listats i studien. De 

omfattar uppmärksamt 

lyssnande, tolkning, 

kontrollerande frågor, sökande 

efter förståelse för patientens 

upplevelser, att ge patienten 

tid, röstläge och rätt 

användande av öppna frågor. 

De beskriver även skillnaden 

att lyssna och att höra.  

Läkarutbildningen åsidosätter 

utlärandet i aktivt lyssnande 

trots grundläggande för 

effektiv vårdkommunikation. 
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4 

Raising positive 

expectations helps 

patients with minor 

ailments: a cross-

sectional study. 

 

 

 

Fassaert, T., van 

Dulmen, S., Schellevis, 

F., van der Jagt, L., & 

Bensing, J. Holland. 

(2008). 

 

Att belysa allmänläkares 

strategier vid konsultation av 

mindre krämpor och undersöka 

hur det relaterar till patientens 

hälsostatus, 

konsultationsfrekvens och 

medicinska följsamhet. 

Vidare belystes om specifika 

strategier såsom aktivt 

lyssnande, positiv 

kommunikation kunde hjälpa 

allmänläkaren att hantera 

dessa problem adekvat. 

524 videoinspelade 

konsultationer mellan 

allmänläkare och patienter 

över 18 år valdes ut. Alla 

patienter hade en mindre 

krämpa dock ingen kronisk. 

Observationsprotokoll 

användes och även tre olika 

domäner av positiv 

kommunikation: (a) 

trygghet, (b) tydliga 

förklaringar och (c) positiv 

prognos.  

Patienterna fick fylla i tre 

stycken formulär: Före, 

direkt efter samt två veckor 

efter konsultationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet gav patienterna en 

övergripande bättre hälsa och 

läkarens tydliga förklaring av 

symtomorsak gav högre 

följsamhet. 

En positiv prognos gjorde att 

patienterna kände sig bättre 

men endast om de fick en 

förklaring till varför de mådde 

dåligt. 

Att får en förklaring ledde till 

mindre ångest hos patienten 

utom till de som hade en 

depression innan. 

ENBART aktivt lyssnande gjorde 

att patienterna mådde sämre. 

Patienter som mådde bra, hade 

mindre nytta av aktivt 

lyssnande och förknippades 

med mindre följsamhet. 

5 

 

Patient-centeredness, 

self-rated health, and 

patient empowerment: 

should providers spend 

more time 

communicating with 

their patients?   

 

Rohrer, J., Wilshusen, L., 

Adamson, S., & Merry, 

S. USA. (2008). 

Att belysa hur patient-

centrerad kommunikation 

används som en strategi för att 

stärka (empowerment) 

patienten.  

Syftet med denna studie var att 

undersöka relationen mellan 

patientens empowerment och 

patienttillfredsställelse med 

kommunikation. 

En tvärsnittsstudie som 

testade en teori om att 

empowerment är relaterat 

till flera aspekter av 

tillfredställelse inom 

kommunikation på familjer 

i primärvården efter att ha 

justerat efter hälsostatus, 

ålder och kön.  

Intervjumaterialet 

inkluderade 680 vuxna 

patienter. 

 

 

 

 

Studien stödjer hur viktigt PCC 

(Patient Centered 

Communication) är för att 

stärka (empower) patienter. 
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6 

Patient-centered 

communication: do 

patients really prefer it? 

 

 

 

Swenson SL; Buell S; 

Zettler P; White M; 

Ruston DC; Lo B. USA. 

(2004). 

 

Att belysa om patienter 

föredrar en patient-centrerad 

eller en medicinvetenskaplig 

metod som 

kommunikationsstil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 engelsktalande vuxna 

patienter som inte led av 

akut sjukdom. De fick se en 

av tre olika filmklipp som 

simulerade läkar-

patientmöten. Varje 

deltagare fick se två av 

versioner av samma scen: 

En patient-centrerad vs. En 

medicinvetenskaplig med 

kommunikationsstil. Efter 

detta fick de fylla i ett 

formulär, båda skriftligt och 

muntligt, som sedan ledde 

fram till ett mätvärde. 

De visar att 69% av patienterna 

föredrog den patient-

centrerade 

kommunikationsstilen medan 

30% föredrog den  

medicinvetenskapliga. 

PCC (Patient Centered 

Communication) har ett bevisat 

bättre resultat varpå denna 

kommunikationsstil skall 

föredras även för de patienter 

som inte tyckte om den. 

7 

Medical word use in 

clinical encounters. 

Koch-Weser, S., DeJong, 

W., & Rudd, R. USA. 

(2009). 

 

Att belysa mönstret av läkarens 

medicinska ordval och 

patienter i det kliniska mötet.  

Tidigare studier har visat på att 

patienter har missförstått den 

medicinska terminologin. 

16 olika filmade intervjuer 

på en reumatologisk klinik 

som sedan transkriberades. 

De medicinska orden blev 

identifierade via en dator 

via en definierad lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mötet mellan läkaren och 

patienten introducerades inte 

fler medicinska ord än 

patientens men det var olika 

ord. Läkare förklarade sällan 

ord och patienterna svarade 

sällan varom de hade inte 

förstått ordens betydelse. Inte 

så ofta återupprepades de 

medicinska orden av 

patienterna. Det visar på att 

användandet av medicinsk 

terminologi kan leda till 

missförstånd. 

8 

Student nurses’ 

experiences of 

communication in 

cross-cultural care 

encounters.  

 

Jirwe, M., Gerrish, K., & 

Emami, A. Sverige & UK 

Att belysa 

sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av 

kommunikation i multi-

kulturella möten i vården. 

Semi-strukturella intervjuer 

med 10 sista års studenter. 

5 av dessa hade en Svensk 

bakgrund och de övriga 5 

hade en 

invandrarbakgrund.  

4 teman utkristalliserades 

dessa var: multikulturella 

möten, kommunikationshinder, 

kommunikationsstrategier och 

kommunikationsfaktorers 

inverkan på samtalet.  

Att inte ha ett gemensamt 

språk var ett hinder. Opersonlig 

och mekanisk omvårdnad blev 

följden. 

Osäkerhet och en rädsla att 
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(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

göra fel uppstod vid 

kommunikationsbrist. 

Olika strategier utfördes för att 

överbrygga hindren som 

innebar att anhöriga fick agera 

tolk, användandet av icke 

verbalt språk, gester, 

kroppsspråk och föremål eller 

bilder. 

Studenternas förmåga att 

kommunicera inkluderade 

livserfarenhet, attityden hos 

studenten och kulturell 

kunskap från utbildningen. 

9 

Ambulanssjukvård. 

Ambulanssjukvårdares 

och läkares perspektiv 

Sjöström, B., & 

Johansson, B. Sverige 

(2000) 

Att belysa det prehospitala 

mötet och kunskapsområdet 

inom ambulanssjukvård från 

både ambulanssjukvårdares, 

ambulanssjuksköterskors och 

ambulansöverläkarens 

perspektiv. 

Delstudie A, intervjuer av 

46st ambulanspersonal och 

Delstudie B, intervjuar 8 st 

ambulansöverläkare som är 

sammanställda i en bok. 

Studien beskriver den 

prehospitala miljön och dess 

egenheter. De specifika 

yrkeskraven och de önskvärda 

färdigheterna som finns i 

denna nisch av vården. 

Kommunikationsförmågor som 

öppenhet och en nyfikenhet av 

att ta del av patienternas 

livsvärld beskrivs. Att detta 

yrke är ett erfarenhetsyrke slås 

fast. 

Det prehospitala mötet lägger 

fokus på medmänsklighet och 

ser människan som unika 

individer. Förmågan att läsa av 

situationer är en del av 

yrkeskunnandet och detta 

växer fram över tid. 

Att förmedla trygghet och 

förmåga att behålla lugnet 

samt praktisk förmåga är 

karakteristiskt för yrket. 
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Bilaga 2 

Exempel på hur det prehospitala- samtalet skulle kunna gå till. 

OBS!! 

Skrivet utan vetenskapliga belägg mer än beprövad erfarenhet. Inga vetenskapliga 

artiklar har blivit funna i ämnet prehospital- kommunikation trots idogt letande och 

rådfrågande av flertalet experter på området. Dock finns flertalet artiklar som beskriver 

alla de komponenter som används i denna samtalstyp men inte kombinerade på samma 

vis. Öppna frågor, aktivt lyssnade, distraktion, motiverande-samtal och patient 

centrerade samtal är alla typer som har likartade element men de saknar ofta samma 

syfte och mål som det prehospitala samtalet har. 

 

 (Kursiv text påvisar olika element i samtalet och dess syften.) 

 

Patienten är en kvinna på 64 år och hon har halkat på en isfläck och ådragit sig en 

fotledsfraktur. Vårdare (V) :  - Hej jag heter X och kommer från ambulanssjukvården 

och ska hjälpa dej. Vad har hänt? 

Patienten (P) : - Jag halkade och fick hela min tyngd på foten och nu pekar den åt fel 

håll! Det gör jätte ont! (V): Patientcentrerad information som sätter patienten i fokus.  

-Vi ska hjälpa dej med det. Sökande av delaktighet mellan vårdare och patient. Först 

klipper jag upp dina byxor till knät är det OK? (P). Ja visst! (V) : Förklaring av 

vårdbehovet. -Din fot kommer behöva dras rätt för jag märker att  du har dålig 

cirkulation i foten. Detta kommer göra lite ont men endast en kort tid, jag fixerar foten 

sedan i en vacuumkudde så att den ligger helt still som i ett gips.  (P): Jag vill inte ha 

massa droger, kommer jag klara av det här utan massa morfin för jag mår hemskt dåligt 

av det? (V):  Erbjudande av alternativa vägar gör att patienten känner sig förstådd och 

delaktig. Bygger på aktivt lyssnade.   - Du kan få andas lustgas en kort stund och så 

bestämmer du när du anser dej vara redo OK? (P):  - Jättebra! Det fick jag när jag födde 

barn … (P):  - Nu är jag lite snurrig så nu går det nog bra. (V): Information om nästa 

vårdsteg och informationssökande om förförståelse.-Då försöker vi lösa det här lite 

snabbt och smidigt. Har du varit med om något liknade förut? (P): - Nej inte så här, jag 

har brutit en handled i ungdomen. (V):  - Det måste ju varit alldeles nyss det! Att 

använda humor som distraktionsverktyg flyttar nu fokus från det som snart kan leda till 

ökat lidande då hjärna hajar till och försöker greppa detta nya element i samtalet. (P): 

- Men det var ju jätte länge sedan Äsch då, jag är ju gammal nu! (V):  - Inte är du 
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gammal och nu är foten rak! (P):  - Va! Hur då? (V):  - Jag drog foten rätt medan du var 

lite förundrad av vad jag sa. Foten lägger vi nu i högläge så att den inte svullnar och du 

får säga till om du vill ha mer smärtlindring. Nu ska du och jag ha ett samtal om livet 

och vad du har för planer inför din stundande pension. Efter vårdinsatsen flyttar åter 

fokus mot patienten som individ och helhet för att inte lägga med energi på det som är 

lidandets grund. (P):  - Men foten då! (V):  - Den har jag koll på men läkningen 

kommer inte gå fortare bara för att vi enbart talar om den. Förklarande av den 

nuvarande vårdsituation.  Hur har du tänkt dej din framtid? Öppen fråga. 

(P). -  Jag ska vara med mina barnbarn mer och bara mysa med dem på ett sätt som jag 

inte hunnit med tidigare. Jag jobbar ju fortfarande och min dotter och mina barnbarn är 

det käraste jag har.  Tänk att kunna hämta och lämna på dagis för att kunna avlasta 

henne och så kanske gå på museum med dem och leka i parken kanske fika på en rutig 

filt i Hagaparken ….. Så flyter samtalet på och ju mer (P) talar om det som är henne 

kärt desto mer glömmer hon bort sin skadade fot. (V) lyssnar mest och ställer då och då 

relevanta frågor som ger (V) svar på specifika anamnesfrågor utan att för den skull 

komma tillbaka till den aktuella foten. Vid ankomst på sjukhuset har patienten fått vara 

i centrum och blivit genuint lyssnad på och kommer känna sig sedd och förstådd utan 

att lidandet fått ta grepp om hela vårdinsatsen. Fokus från det sjuka flyttades till det 

som är sunt och glädjefyllt under samtalet och därigenom blev mötet genuint och 

innerligt. Detta är bara ett exempel på hur det kan gå till och arbetsmodellen varierar 

mellan varje patients behov men innehåller alltid komponenter som patientcentrering, 

aktivt lyssnade, öppna frågor och genuint intresse/nyfikenhet för patientens livsvärld då 

det är i denna som hennes intressen speglas och utgör matrisen för vart samtalet 

kommer leda. 

Den prehospitala kommunikationen är präglad av att mötena är relativt korta och 

intensiva samt att det initialt är människor i olika form ar kris som tas om hand. Ofta 

förekommer att en samhörighet etableras mellan vårdare och patient väldigt fort och 

vad det beror på kan vara svårt att förklara kan kanske ha att göra med att vårdarna 

har någon form av aura av trygghet i en annars kaotisk situation. Att bjuda in patienten 

till denna trygghet brukar inte vara svårt. Att sedan sätta patienten i centrum och våga 

vara villig att lyssna på denne brukar ge en ökad känsla av samhörighet och lugna 

patienten. Samtalet med anhöriga brukar flyta på nästan samma sätt men syftet skiljer 

dem åt då de oftast inte har något fysiskt lidande men inte så sällan en större mängd 

psykisk påfrestning då det ofta är de anhöriga som upplever att de kommit till vägs 
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ände i sina försök att vårda patienten och söker då hjälp från ambulansen. Att bekräfta 

att de gjort rätt i att tillkalla prehospital vård i ett tidigt skede av samtalet kan göra att 

denna börda kan släppas och de kan då bli mer öppna för vidare samtal om annat än 

den aktuella situationen.  

 


