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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Femton procent av alla möten inom vården upplevs som besvärliga av vårdpersonal. 

Besvärliga möten inom vården har stora följdverkningar, inte bara för patienten utan även för 

vårdpersonalen. De “besvärliga” patienterna riskerar att få sämre vård och bemötas med mindre 

respekt än övriga patienter. Besvärliga patienter är inte någon väl definierad patientgrupp utan 

karaktäriseras av en mängd olika egenskaper och symptom. Det finns en kritik mot användandet 

av begreppet besvärlig patient då det riskerar att fungera stigmatiserande och diskriminerande. 

Syfte: Beskriva vilka strategier vårdpersonal har för att bemöta den “besvärliga patienten”. 

Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt av elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades 

med avseende på likheter och skillnader i resultatet. 

Resultat: Fem kategorier framkom: Bygga relation, Kontakt och kommunikation, Närhet och 

distans, Stöd och support samt Undvikande och kontroll. Huvudfynden speglar de strategier som 

vårdpersonal använder i mötet med den “besvärliga” patienten. Där återfinns både strategier som 

främjar en god patientkontakt och strategier som i förlängningen leder till negativa konsekvenser 

för både patient och personal. 

Slutsats: Strategier vårdpersonal använder i mötet med patienter som upplevs som besvärliga 

handlar till stor del om att uppnå en fungerande kommunikation och en god relation. I detta 

ligger strategier som betonar att lyssna, ge tid samt uppträda empatiskt, respektfullt och ärligt. 

Det finns också strategier som kontrollerar patienten eller begränsar patientens personliga frihet. 

Klinisk betydelse: Kunskap om vilka strategier som finns ger vårdpersonalen viktiga verktyg i 

den kliniska vardagen i mötet med den så kallade besvärliga patienten. I slutändan kan detta leda 

till en ökad patientsäkerhet och en vård av högre kvalitet för en sårbar och utsatt patientgrupp, 

samt en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

Nyckelord: Besvärlig patient, kommunikation, relation vårdpersonal–patient.  
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ABSTRACT 

Background: Fifteen percent of all encounters in hospitals or health care facilities are perceived 

by health care staff as difficult.  Difficult encounters have wide range of consequences for both 

the patient and health care professionals. A “difficult” patient is more likely to receive 

inadequate treatment and be treated with less respect.  What constitutes a difficult patient is not 

well-defned, and they may be characterized by a broad range of personal and behavioural 

characteristics as well as symptoms. There are critical arguments against the verbal use of the 

difficult patient concept, as it may have a stigmatizing and discriminating effect on such a patient.  

Aim: Describe the strategies used by health care professionals when dealing with the “difficult 

patient”.  

Methods: The study is a literature review, in which the results of eleven scientific journal 

articles are compared and contrasted.  

Results: The main results reflect the strategies health care staff use when dealing with the 

“difficult” patient. From the litterature, five strategic categories have emerged. These categories 

include: Build relationship, Contact and communication, Closeness and distance, Help and 

support and Avoidance and control. These include both strategies that promote a good relation 

with the patient and strategies that lead to negative consequences for both patients and health 

care professionals. 

Conclusions: Strategies used by health care professionals when caring for patients perceived as 

difficult focus on achieving effective communication and a good relationship. These strategies 

emphasize listening, giving time and acting with empathy, respect and honesty. There are also 

strategies that control the patient or restrict the patient’s personal freedom.  

Relevance to clinical practice: This thesis presents an overview of which strategies exist for 

dealing with so called difficult patients, knowledge of which is vital for health care professionals 

working in clinical practice. This can lead to improved patient safety and health care of higher 

quality for a vulnerable and exposed group of patients, as well as a better working environment 

for the health care staff. 

Key words: Difficult patient, communication, clinician–patient relation. 
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INLEDNING 
 
Vi har under våra utbildningsplaceringar reflekterat över att det bland sjukvårdspersonal talas om 

vissa patienter som “besvärliga”. Vi har då funderat över vad personalen har menat med detta 

och vad det inneburit för dessa patienters vård.	  
 

Alla patienter har rätt till jämlik vård. Sjuksköterskan är skyldig att ge god omvårdnad till alla 

patienter i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens grundläggande etiska principer. Denna 

uppsats kommer att granska begreppet “besvärlig patient” och de strategier vårdpersonal har i 

omvårdnaden av dessa patienter. 

 

BAKGRUND 

Målet för en god hälso- och sjukvård 
En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och sjukvården. 

Vården ska ges med respekt för individen och för alla människors lika värde (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2§). Människovärdesprincipen utgör den plattform som 

ska fungera som en utgångspunkt för de prioriteringar som görs inom sjukvården. Den innebär 

att människor har samma rätt till vård oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 

samhället. Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, kap 6 1§) ska sjukvårdspersonal 

visa patienten omtanke och respekt. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård och vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 

International Council of Nurses, ICN, har en etisk kod som sammanfattar sjuksköterskans 

riktlinjer för att bedriva en god och etisk omvårdnad. Dessa riktlinjer anger bland annat att 

sjuksköterskan ska verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar hos individen ska respekteras. Sjuksköterskan ska initiera och stödja åtgärder 

som tillgodoser i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (International 

Council of Nurses [ICN] 2007). 
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I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskan ska visa öppenhet 

och respekt för individers olika värderingar och kommunicera med patienter, nä rstå ende, 

personal och andra på  ett respektfullt, lyhö rt och empatiskt sä tt (Socialstyrelsen 2005). 

   

Den “besvärliga patienten” 

Nedan följer en summering av tidigare forskning kring begreppet besvärlig patient, vilka attribut 

som tillskrivs det samt orsaker som kan tänkas ligga bakom ett beteende som av vårdpersonalen 

upplevs som besvärligt. Allra först något om förståelsen kring vem som är den “korrekta” 

patienten, som kan bidra till att kasta ljus över vem som inte är det. 

Den “korrekta” patienten 

Den “korrekta” patienten är en individ utan psykosociala besvär som söker vård för en akut 

biomedicinsk sjukdom som är lätt att diagnostisera och behandla (Hinchey & Jackson, 2011). 

Den “korrekta” patienten gör allt för att bli frisk så fort som möjligt genom att acceptera hjälp 

och samarbeta med vårdpersonalen (Koekkoek et al., 2010).  

Heterogen patientgrupp 

Begreppet “besvärlig patient” används ofta av vårdpersonal (Koekkoek, van Meijel & 

Hutschemaekers, 2006). Det utbredda användandet av begreppet indikerar att det skulle finnas en 

väl definierad patientgrupp. Detta är dock inte fallet; besvärliga patienter är svåra att beskriva 

och karaktärisera som grupp. I litteraturen beskrivs en stor variation av egenskaper, beteenden 

och diagnoser som sjuksköterskor och annan vårdpersonal betraktar som besvärliga hos patienter.  

Egenskaper och beteenden 

Besvärliga egenskaper och beteenden hos patienter kan vara att de är krävande, klagande, 

oresonliga, tidskrävande, oartiga och ovilliga att samarbeta (Macdonald, 2003). Andra 

beskrivningar är aggressiva, våldsamma, patienter med störande uppträdande och patienter med 

många och komplexa behov (Breeze & Repper, 1998) samt ängsliga och hotfulla patienter 

(McKay, O’Niel & McMonigle, 2008). Ytterligare grupper är manipulativa, sexuellt utmanande 

och självdestruktiva patienter (Macdonald, 2003). Även patienter med sociala problem upplevs 

som besvärliga (Serour, Othman & Khalifah, 2009).  
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Sjukdomstillstånd 

Det finns somatiska sjukdomstillstånd som av sjukvårdspersonal anses mer besvärliga. Det är 

magsmärtor, svimningar, sömnproblem, diarré och hjärtklappning (Fiester, 2012), demens 

(McKay, O’Niel & McMonigle, 2008) och kroniska sjukdomstillstånd (Serour et al., 2009). De 

patienter som har många olika symptom och som är frekventa besökare hos hälso- och 

sjukvården riskerar också att bli sedda som besvärliga (Hinchey & Jackson, 2011). Koekkoek et 

al. (2010) beskriver de patienter som inte tillfrisknar i önskad takt som besvärliga, samt de som 

lider av diffusa symptom såsom trötthet eller oförklarlig smärta. Bland psykiatriska diagnoser 

skiljs vissa ut som mer besvärliga. Markham (2003) visar exempelvis i sin studie att 

vårdpersonal har en mer negativ attityd till borderline än till schizofreni och depression. 

Orsaker till besvärligt beteende 

Patientens perspektiv  

Emedan vårdpersonal ser besvärligt beteende hos patienten som en följd av sjukdom eller 

personens karaktär, ser patienterna själva sitt beteende som en effekt av dåligt fungerande 

kommunikation (Farrell et al, 2010). Patienter som beskrivs som besvärliga rapporterar känslor 

av maktlöshet (Breeze & Repper, 1998) och menar att om de blev respekterade och fick en större 

del av självbestämmande och kontroll, skulle deras känslor av ilska minska avsevärt (Fiester, 

2012).  
 
En läkare som själv blivit patient skriver så här om sin upplevelse av att vara “den besvärliga 
patienten”: 
 
 

Hur som helst har jag själv nu blivit en sådan besvärlig patient. I samband med inläggning för 

canceroperation framförde jag starka synpunkter på sjukhusets hygien och rutiner ( … ) Men jag förstod 

ju samtidigt att jag skulle straffas, delvis omedvetet och utan illvilja. Så blev det, dessvärre.  Vi i vården 

har ju så många raffinerade och osynliga sätt att markera. Osynligt som dolda ögonkast, mer uppenbart 

som bortslarvade remisser och uteblivna återbesök. Men det går ut över mig, min vård ( … ) och eftersom 

jag tror att det är ett lika generellt problem som någonsin städning och hygien, berättar jag hur sorgligt, 

ledsamt och oroande det är att vara »besvärlig patient«. (Bragée, 1 mars 2010) 
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Situationsperspektiv 

Besvärligt beteende kan ses som en produkt av flera sammansatta komponenter (Farrell et al., 

2010). Dels är det aktörerna, det vill säga vårdaren, patienten och andra. Dels är det situationen, 

där både den fysiska miljön och vårdavdelningens organisation och kultur är av betydelse. 

Fiester (2012) menar att många av de egenskaper som anses besvärliga först och främst ska ses 

som en reaktion på att något i en situation inte fungerar. Macdonald (2003) skriver att många av 

de beteenden som anses besvärliga är sådana som människor tar till när de känner sig hotade, 

som tex fientlighet eller ängslighet. Därför bör besvärlighet hos en patient betraktas som en 

direkt följd av att ha blivit illa bemött och inte som en medfödd egenskap. 

Kritik mot begreppet besvärlig patient  

Macdonald (2003) menar att begreppet “besvärlig patient” fungerar stigmatiserande och lägger 

skulden enbart hos patienten. Omvårdnadsforskningen har brister när det handlar om att kritiskt 

utforska begreppet besvärlig patient. Då omvårdnadslitteraturen har fokuserat på sjuksköterskors 

uppfattning av en besvärlig patient, utan att kritiskt analysera begreppet, har man snarare bidragit 

till att cementera uppfattningen att problemen enbart ligger hos patienten, menar Macdonald. 

Besvärligt beteende är inte ett objektivt fenomen. Det är sannolikt att ett beteende som av en del 

personal uppfattas som besvärligt, av andra inte gör det (Farrell et al 2010).  

Det besvärliga mötets följdverkningar 

Följder för patienten 

Upp till 15 procent av alla möten inom vården upplevs som besvärliga av vårdpersonal (Hinchey 

& Jackson, 2011). Dessa besvärliga möten leder till mindre nöjda patienter, med mindre tillit till 

vården och dessutom med förvärrade symptom, i jämförelse med patienter som inte upplevs som 

besvärliga. Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel och Schene (2011) visar att “besvärliga 

patienter” riskerar att behandlas med mindre respekt, erhålla mindre effektiv vård och även att 

nekas vård på grund av sin oförmåga att följa de mer och mindre uttalade regler som omger den 

“korrekta” patienten. 

 

Följder för vårdaren 

Besvärliga patientmöten leder till negativa upplevelser hos vårdpersonalen, som stress och 

känslor av misslyckande (Koekkoek et al. 2010). Den vårdare som möter motstånd, förlöjligas 
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eller vars hjälp inte tas emot, känner sig frustrerad och hjälplös (Koekkoek et al. 2010; Serour et 

al., 2009). Vårdpersonal upplever en osäkerhet i hur de ska hantera individer som inte agerar på 

det förutsägbara sätt som “vanliga” patienter gör (Koekkoek et al. 2010). 

 
(...) it’s this sense that nurses have that they should heal all patients, and know all about the best way to help 

that patient. So the thing that frustrates nurses - are seen as challenging - are those people that don’t ask for 

help, don’t accept the help you are offering (....) don’t get better in the time limit you’ve set. So it’s about 

people who don’t live up to your expectations. (Breeze & Repper, 1998). 

 

I en intervjustudie beskriver en sjuksköterska möten med besvärliga patienter och hur det leder  

till en ambivalens där hon slits mellan att vilja ge den optimala vården och verkligheten. Hon 

upplever då en frustration och aggression gentemot patienten (Hellzen, Asplund, Sandman & 

Norberg, 1999). Sjukvårdspersonal som upplevt besvärliga möten rapporterar negativa känslor 

som ångest, oro, ilska, skuldkänslor och känslor av maktlöshet (Farrell, Shafiei & Salmon, 2010). 

Personalen var också mindre nöjda med sina arbeten. Wada et al. (2011) visar i sin studie till och 

med ett tydligt samband mellan krävande patientmöten och förekomst av depressiva symptom 

och självmordstankar hos läkare. 

 
Men visst är läkare bara människor. Precis som vi föredrar vissa typer av patienter så finns det de som vi 

upplever som "besvärliga", de som framkallar lite ångest och irritation och som jag känner mig provocerad 

av och som jag är dålig på att hantera. Det är min sak att anpassa mig, inte patientens, men oj så svårt det är 

ibland. (Brageé,1 mars 2010) 

Kommunikation 

Kommunikationen är nödvändig, kanske till och med livsnödvändig, inom vården (Fossum, 

2007). Den sker för att vi ska överleva, samarbeta och tillfredsställa våra behov. Travelbee 

(1971) menar att kommunikation är en förutsättning för interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient. Patientetiketten kan dock hindra sjuksköterskan att se individen, vilket, om det sker, 

präglar hela deras interaktion. Meningsfull kommunikation är inte möjlig i relationen 

sjuksköterska - patient, utan blir endast möjlig då två personer som ser varandra som unika 

människor möts, människa - människa (ibid).  
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Kommunikation mellan patient och sjuksköterska är således mer än bara ett utbyte av 

information. Den rymmer också en överföring av känslor. Det är sjuksköterskans uppgift att 

lägga märke till dessa och låta patienten förstå att känslorna har blivit uppmärksammade 

(McCabe, 2003).  

 

Välfungerande kommunikation ses som en grundläggande komponent för god och 

patientcentrerad omvårdnad (Jonas-Simpson, Mitchell, Fisher, Jones & Linscott, 2006). Trots 

detta är kommunikationsproblem vanligt förekommande på kliniker och vårdavdelningar 

(Shattell, 2004). Studier visar att kommunikationen ofta brister mellan sjuksköterska och patient. 

Den är ofta procedurfokuserad samt undermålig när det gäller att bibehålla patientens värdighet 

(ibid). 

 

Patientcentrerad kommunikation 

McCabe (2003) förespråkar en patientcentrerad kommunikation, vilket innebär en 

kommunikation som inbjuder och uppmuntrar patienten att delta i och i besluten kring den egna 

vården. I en Cochrane-rapport (Dwamena, 2012) som undersökt patientcentreringens effekter 

dras slutsatsen att kommunikationsproblem inom vården ofta beror på att vårdare hellre 

fokuserar på sjukdomar och behandling, än på den hela människan och hennes livssituation och 

hälsoproblem. 

Behov av strategier  

Både vårdpersonal och patienter har krav och förväntningar på hur god kommunikation och ett 

gott bemötande ska se ut (Fossum, 2007). Men inte sällan ser kraven och förväntningarna olika 

ut utifrån patientens och vårdgivarens olika världar. Fossum menar därför att olika teorier, 

modeller och strategier kan vara till hjälp, för att mötet och samtalet ska bli effektivt och 

tillfredsställande, utifrån bådas perspektiv.  

Definitioner 

Besvärlig patient 

Begrepp som används i artiklar och studier är problem patient, difficult patient, trouble patient. 

Med en besvärlig patient menas i denna uppsats en patient som av vårdpersonalen upplevs som 
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besvärlig att bemöta, d v s  där vårdpersonalen upplever att de har svårt att i mötet med patienten 

följa de etiska riktlinjer som ligger till grund för omvårdnaden.  

 

Vårdpersonal 

Med vårdpersonal menas i denna uppsats de som har legitimation för ett yrke inom hälso- och 

sjukvården samt personal som är verksam vid sjukhus eller andra vårdinrättningar och som 

medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. 

 

Strategier 

Enligt svenska akademins ordlista (2011) är strategi ett välplanerat tillvägagångssätt. En strategi 

kan även uppfattas som en rationell process som rymmer överlagd beräkning och analys, som i 

sin tur syftar till att maximera fördelar på lång sikt (Wikipedia, 2013). Strategier i denna uppsats 

inbegriper både konkreta metoder och mer allmänna förhållningssätt. Dessa kan vara medvetna 

eller omedvetna. 

PROBLEMFORMULERING 
Användandet av begreppet “besvärlig patient” antyder att det skulle finnas en väl definierad 

patientgrupp som skulle vara mer besvärlig än andra. Forskningen visar dock att det är en stor 

och skiftande grupp egenskaper, beteenden och diagnoser som vårdpersonal anser vara 

besvärliga. Vidare pekar litteraturen mot att vad som är besvärligt är en subjektiv upplevelse, och 

att många av de beteenden som anses besvärliga först och främst ska ses som en reaktion på att 

något i en situation inte fungerar.  

 

Konsekvenserna av att en patient uppfattas som besvärlig kan bli stora för både patienten och 

vårdpersonalen. Patienten riskerar att inte få vård på lika villkor. Det är därför av vikt att belysa 

de strategier som finns beskrivna i litteraturen, för att på så sätt underlätta mötet mellan 

vårdpersonal och patient.  

SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva vilka strategier vårdpersonal har för att bemöta den 

“besvärliga patienten”. 
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METOD 

Design 

Denna uppsats är en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa studier. Motivet med 

en litteraturstudie är att få en överblick av ett avgränsat kunskapsområde och därmed skapa 

underlag för kritisk granskning av det valda kunskapsområdet (Friberg, 2012). En 

litteraturöversikt beskrivs av Polit och Beck (2010) som “en kritisk sammanställning av 

forskningen inom ett ämne, ofta gjord för att sätta ett forskningsproblem i ett sammanhang eller 

summera existerande evidens”. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle ta upp strategier som vårdpersonal har 

för att bemöta patienter som anses besvärliga. Av det som hittades handlade den stora 

majoriteten av strategierna om kommunikation. Då mötet med en patient per automatik blir 

besvärligt då kommunikationen inte fungerar, utökades inklusionskriteriet till att gälla 

kommunikationsstrategier med utgångspunkt i när kommunikationen inte fungerar. Övriga 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 1995 och 2013 och att 

patientgruppen skulle vara vuxna individer. 

 

Sökningarna begränsades med “peer-reviewed” för att säkerställa att artiklarna kom från 

vetenskapligt granskade tidskrifter. I urvalsprocessen användes Fribergs (2012) granskningsmall 

för att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten. Artiklar på annat språk än engelska exkluderades. 

Datainsamlingsmetod 

Artikelsökningar har gjorts i CINAHL with full text, MEDLINE, Academic Search Elite, 

PubMed. Sökningarna gjordes med de booleska sökfunktionerna AND och OR. Författarna 

provade olika sökord för att finna de artiklar som bäst svarade på syftet. De sökord som till en 

början användes var: problem patient, difficult patient, trouble patient, difficult behavio*och 

strateg*. Sökningarna utökades med orden good patient, bad patient, relation, intervention, 

effects of och outcome. Därefter byttes sökorden ut mot communication skills, strateg*, nurs* 
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och patient. Sekundärsökningar gjordes också utifrån flera artiklars referenslistor och med hjälp 

av sökmotorns funktion “relaterade artiklar”. 

 

Titlar och abstracts gicks igenom efter varje sökning, och de artiklar som tycktes relevanta 

valdes ut för noggrannare granskning. De artiklar som inte svarade på syftet eller inte klarade 

kvalitetsgranskningen valdes bort. Slutligen återstod 11 artiklar. 

Samtliga artiklar genomgick en fördjupad kvalitetsgranskning med hjälp av Fribergs (2012) 

granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier. En sökmatris sammanställdes för 

att ge en överblick av datainsamlingen (se nedan). 

	  
Sökmatris 
Begränsningar: 1995-2013, Peer reviewed, språk engelska 

Informationskälla Sökord Lästa 
abstract 

Antal 
valda 

Titel 

CINAHL  Difficult (in title) AND strategies 32 1 Robonson Wolf & 
Robinson-Smith, 
2007 

CINAHL, 
MEDLINE, 
AMED, Academic 
Search Elite 

Problem patient OR trouble patient OR 
difficult patient AND strateg* 

14 1 Potter et al., 2003 

CINAHL ”Difficult” (in title) AND strateg* (in 
abstract) 

18 2 Michaelsen, 2011 
Blomberg & 
Sahlberg-Blom, 
2005  

CINAHL, 
MEDLINE, 
AMED, Academic 
Search Elite 

Communication skills AND strateg* 
AND nurs* AND patient 

136 2 Thomas & Cohn, 
2005 
Hemsley et al., 
2011 

CINAHL Nurse strategies (in title) 7 1 Sahlsten et al., 
2009 

CINAHL  ”Difficult” patient (in title) AND nurse 16 1 Laskowski, 2001 
CINAHL Nurse-patient communication AND 

intervention 
4 1 Boscart, 2009 

Referenslista från 
Robinson Wolf & 
Robinson-Smith, 
2007 

  1 Juliana et al., 
1997 

Referenslista från 
Farrell, Shafiei & 
Salmon, 2010 

  1 Duxbury & 
Whittington, 2004 
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Dataanalys 

Studien är en beskrivande litteraturöversikt . Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en 

god bild av innehållet. Samtliga artiklar sammanfattades sedan i kortare texter. Att sammanfatta 

artiklar skriftligen kan göras som stöd i analysarbetet, för att säkerställa att allt av vikt i artikeln 

har uppfattats (Friberg, 2012). För att motverka att den egna förförståelsen eller personliga 

tolkningar skulle färga analysen av innehållet i artiklarna, har båda författarna läst samtliga texter, 

skrivit sammanfattningar och diskuterat dem tillsammans. De relevanta resultaten i varje artikel 

sammanställdes i ett enskilt arbetsdokument.  

 

Därefter kunde skillnader och likheter identifieras och jämföras. Detta gjordes med hjälp av en 

mind map som författarna skapade. Resultaten sammanfördes och kategoriserades efter hur de 

hörde ihop och skiljde sig åt. Detta arbete ledde slutligen fram till de fem huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier som redovisas i resultatet. Resultatets artiklar presenteras i en 

artikelmatris (bilaga 1). Denna ger läsaren en översikt av innehållet i respektive artikel. 

 

Då engelska inte är första språk för någon av författarna, har lexikon använts vid närläsning av 

artiklarna. För att minimera förlusterna vid översättning står citaten och ett fåtal uttryck 

oöversatta i uppsatsen. 

 

ETISKA ASPEKTER 
Genom hela arbetet har författarna förhållit sig till de grundläggande forskningsetiska 

priniciperna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2003). Då denna uppsats endast studerar redan 

publicerade studier, är det relevant att teoretiskt förhålla sig till det skrivna materialet utifrån de 

etiska principerna. Denna uppsats tar därför avstamp i lagstiftningen om att alla har rätt till god 

och lika vård (godhets- och rättviseprinciperna), att patienter inte ska fara illa eller riskera 

vårdskador till följd av att de beskrivs som besvärliga (principen att inte skada) samt att 

patienters integritet ska bevaras och respekteras även om relationen till patienterna är besvärlig 

(autonomiprincipen). Vidare kan tilläggas att alla granskade artiklar utom en har en etisk 

diskussion eller ett etiskt resonemang. 
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En annan etisk diskussion är huruvida det är lämpligt att använda begreppet besvärlig patient. 

Det är även flera av författarna till de lästa artiklarna som ställt sig frågande inför hur orden bör 

användas. Många av de artiklar som kritiserar begreppet besvärlig patient, eller till och med tar 

avstånd från uttrycket, har ändå orden i både rubrik och abstract. Flera av artiklarna betonar 

uttryckligen att användandet av orden besvärlig patient inte innebär att en patient de facto är 

besvärlig, men försvarar ändå orden med att de är etablerade i vårdpersonalens språkbruk. Det 

uppenbara är att goda alternativ saknas, om man ändå vill närma sig ämnet och skriva om det. 

 

RESULTAT 
Resultatet redovisas i fem huvudkategorier: Bygga relation, Kontakt och kommunikation, Närhet 

och distans, Stöd och support samt Undvikande och kontroll. Till dessa hör ett antal 

subkategorier. En matris över de granskade artiklarna återfinns som bilaga 1.  

 

Bygga relation 

I följande kategori presenteras strategier som vårdpersonal använder sig av för att förbättra 

relationen i besvärliga patientmöten. Att bygga en relation till patienten grundar sig på att forma 

förtroende, visa respekt och mod och skapa engagemang. Det handlar om att behålla en 

nyfikenhet på patienten och att inte ta något för givet (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). 

 

Empati, respekt och ärlighet 

Vikten av att se patienten som en unik individ och att inta en ickedömande attityd finns med som 

en beskriven strategi i flertalet av de granskade artiklarna (Juliana et al. 1997; Robinson Wolf & 

Robinson-Smith, 2007; Thomas & Cohn, 2005; Hemsley, Balandin & Worrall, 2011; Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Juliana et al. (1997) betonar vikten av att inte kategorisera eller 

etikettera patienten. Det finns en risk att denna etikett blir svår att få bort och följer med 

patienten från avdelning till avdelning, genom att vårdpersonalen i överlämningen beskriver 

patienten enligt etiketten och inte som den unika individ som hon faktiskt är. 

 

Juliana et al. (1997) visar också på möjligheten att utveckla relationen till den besvärliga 

patienten genom att visa sig som en människa och inte bara som en i personalen. “If you force a 

person to look at you in terms that you are another human being, you are no longer an object of 
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their anger”. Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos (2009) visar i sin studie att vårdpersonal 

försöker lära känna patienten genom att vara lyssnande och nyfikna. Personalens ambition är 

därmed att se patienten ur ett empatiskt perspektiv och sätta sig in i patientens livsvärld (Juliana 

et al. 1997; Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007). 

 

Att vara rak och ärlig gentemot patienter som upplevs som besvärliga, beskrivs som en strategi i 

sex av de granskade artiklarna. (Potter, Gordon & Hamer, 2003; Sahlsten, Larsson, Sjöström & 

Plos, 2009; Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007; Juliana et al., 1997; Thomas & Cohn, 

2005; Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). Personalen betonar vikten av att vara ärlig och 

uppmuntra ärlighet: “According to my experience, you ought to be straightforward and tell the 

truth. It is easier to be honest when we have developed trust in each other.”  

 

Tid och tålamod 

Tid och tålamod visar sig vara en viktig faktor för vårdpersonal i mötet med de som beskrivs 

som besvärliga patienter. Det handlar om att visa tålamod och ta den tid som behövs för att 

etablera en relation. “It takes time to strike up a relationship with people; it might take a day, it 

might take a number of days” (Juliana et al. 1997).  Men det kan också handla om att 

vårdpersonalen försöker att skynda sig och vara effektiva: “ Lots of time we make a nondifficult 

patient difficult by not anwering their call bell in a timely fashion” (ibid). Hemsley, Balandin och 

Worrall (2011) visar att vårdpersonal arbetar med tidsaspekten som en viktig komponent för att 

överkomma kommunikationshinder. Förvissningen är att även om det är tidskrävande till en 

början, är det något man får igen senare: “Being patient saves time in the long run, it makes 

things easier”. Sammanfattningsvis finns det enligt Hemsley, Baladin och Worrall fyra 

komponenter som uppges vara viktiga för vårdpersonal som arbetar med tidsaspekten som en 

strategi: (a) en vilja att försöka kommunicera och att sträva efter framgång i kommunikationen, 

(b) försäkra patienten att tid inte är en bristvara, (c) tillsätt extra tid och (d) visa tålamod (ibid). 

 

Humor och värme 

Två av artiklarna belyser sambandet mellan användandet av humor som en strategi och 

byggandet av en förtroendefull relation (Juliana et a., 1997; Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). 

En sjuksköterska beskriver hur hennes strategi ser ut: “My theory is kill them with kindness” 
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(Juliana et al., 1997). En artikel tar upp humor, “having a joke” som ett sätt att lätta på 

frustrationen som kan uppstå i besvärliga situationer (Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). 

Även Laskowski (2001), nämner humor som en strategi för att förändra en situations kontext och 

erbjuda en alternativ syn på relationen mellan vårdpersonal och patient. 

 

Den viktiga anhöriga 

Flera av artiklarna avhandlar vikten av att bygga upp relationer med de anhöriga för att på så sätt 

skapa en bättre relation till patienter som upplevs som besvärliga (Thomas & Cohn, 2005; 

Hemsley, Balandin &Worrall, 2011). Att samarbeta med familjemedlemmar när vården ska 

planeras är också en använd strategi för att underlätta kontakten och skapa en bättre relation med 

patienten. I fall där patienten upplevs som besvärlig och där det finns anhörigvårdare, väntar 

gärna vårdpersonal på att anhöriga ska komma innan samtal förs med patienten. Detta ses som en 

underlättande strategi men samtidigt som något som kan få till följd att patienten får vänta eller 

inte får hjälp i den utsträckning han eller hon annars skulle ha fått (Hemsley, Balandin & Worrall, 

2011). 

 

Avsluta en vårdrelation 

Slutligen är en väg att gå att hänvisa en patient vidare till en annan vårdare eller avdelning, eller 

på annat sätt avsluta en vårdrelation. Detta kan betraktas antingen som ett misslyckande eller 

som ett konstruktivt agerande då andra möjligheter är prövade och inte fungerat (Potter, Gordon 

& Hamer, 2003; Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007; Juliana et al, 1997; Michaelsen, 

2012). “There are some times you just have to walk away; that comes from experience.” (Juliana 

et al, 1997) 

 

Kontakt och kommunikation 

Denna kategori presenterar de strategier som syftar till att förstärka kommunikationen mellan 

patient och vårdpersonal. 

 

Aktiv lyssning 

Ett flertal strategier handlar om att på olika sätt upprätta en god kontakt och en välfungerande 

kommunikation med patienten. En väsentlig del i det arbetet är aktiv lyssning (Sahlsten, Larsson, 



                                                                                                                     18	  

Sjöström & Plos, 2009; Potter, Gordon & Hamer, 2003; Thomas & Cohn, 2005). Det innebär att 

ge patienten sin odelade uppmärksamhet och att lyssna utan att samtidigt tänka på det kommande 

svaret. Samtidigt som orden uppfattas, måste sjuksköterskan ta in patientens övriga budskap i 

form av tonfall, kroppsspråk och det som inte uttalas; det osagda (Salhlsten, Larsson, Sjöström & 

Plos, 2009; Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007; Thomas & Cohn, 2005). En sjuksköterska 

uttrycker det så här i Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos studie (2009): “All of me is here and 

now and I try to be as blank as possible... You can get a sense of something, there may be 

unspoken problems the patient does not want to express.” 

 

Öppna och stimulerande frågor 

För en välfungerande kommunikation och en god patientkontakt bör öppna frågor ställas, det vill 

säga frågor som inte bara kan besvaras med ja eller nej (Boscart, 2009; Thomas & Cohn, 2005). 

Även stimulerande frågor nämns, som ett sätt att få en patient att öppna sig och börja delta aktivt 

i sin egen vård (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009) eller för att förstå vad som verkligen 

ligger bakom patientens besvärliga beteende. En sjuksköterska beskriver det så här: 

 

Go on ‘fishing expedition’. It’s not always what they say, it’s quite often what they’re thinking of. So we sit 

down and start asking them a lot of wide-range questions. Get them started and find out what’s really at the 

bottom of [their behaviour]. (Juliana et al, 1997). 

 

Ett positivt förhållningssätt 

Flera studier pekar också mot en lösningscentrerad kommunikation, som inte fokuserar på 

problemen utan på lösningarna (Boscart, 2009). Vidare handlar det om att i hela sin 

kommunikation visa upp en positiv inställning och en tro på att kommunikationen kommer att 

lyckas (Hemsley, Balandin & Worral, 2011). En optimistisk inställning till patientens förmågor 

och prestationer, som redovisas genom positiv förstärkning, beröm och belöningar för att 

motivera patienten, nämns också som en strategi (Potter, Gordon & Hamer, 2003). 

 

Närvaro och distans 

I följande kategori redovisas de strategier som syftar till att antingen närma sig patienten eller 

distansera sig. 
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Närhet 

En strategi är att skapa närhet till patienten, fysisk eller emotionell. Blomberg och Sahlberg-

Blom (2005) beskriver en strategi som vårdpersonal tar till i besvärliga situationer som handlar 

om att röra vid patienten, att sätta sig ner och vara närvarande: “Sometimes you have to reach 

under that side rail and put your hand on top on someone’s and look them right in the eye and 

squeeze their hand” (Juliana et al., 1997). Vårdpersonal i studien av Hemsley, Balandin och 

Worrall, (2011) använde sig också av fysisk närhet för att underlätta mötet med de patienter som 

kallas besvärliga. Att sätta sig ner, skapa ögonkontakt och inta en lugn, öppen och trygg hållning 

beskrivs som en framgångsrik strategi. “Sit on the bed. Another time you just go in and sit on the 

bed for a minute and just talk with them” (Juliana et al., 1997). 

 

Sätta gränser 

Ett återkommande tema i artiklarna är att sätta gränser i mötet med den besvärliga patienten 

(Michelsen, 2011; Juliana et al., 1997; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Laskowski, 2001). 

Gränssättningen är ett sätt för personalen att inte bli för personligt inblandad med patienterna och 

deras anhöriga. En sjuksköterska uttryckte det såhär: “Well and you can’t be too personal, you 

have to keep a little of yourself to yourself” (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Gränssättning 

kan också vara ett sätt för vårdpersonalen att skydda sig själv från att bli utbränd (ibid). I en 

artikel beskriver personalen ett behov av att vara ensam och ta sig tid för eftertanke, för att förstå 

sina egna känslor och beteenden (Laskowski, 2001).  

 

Stöd och support 

I kategorin stöd och support återfinns strategier som består av stödåtgärder riktade till både 

patienten och vårdpersonalen. 

 

Gemensamma planer och kontrakt 

Upprättande av patientkontrakt som ett sätt att skapa gemensamma uppfattningar om problem 

och förväntningar, beskrivs i tre av de granskade artiklarna (Potter, Gordon & Hamer, 2003; 

Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007; Juliana et al, 1997). Ytterligare en strategi är att i 

samråd med patienten upprätta en vårdplan och tillsammans formulera mål och delmål som är 

konkreta och uppnåbara (Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007; Sahlsten, Larsson, Sjöström 
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& Plos, 2009). Att försäkra sig om att patienten har förstått behandlingsplanen, tidsplanen och 

förväntningarna på resultatet är viktiga komponenter i mötet med patienter som upplevs som 

besvärliga (Potter, Gordon & Hamer, 2003; Juliana et al, 1997; Boscart, 2009). Vid behov kan 

visuella hjälpmedel användas för att förklara en behandling eller läkningsprocess (Potter, Gordon 

& Hamer, 2003). 

 

Stöd till vårdpersonalen 

Flera strategier handlar om att ge professionellt stöd till en sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal som vårdar en patient som upplevs som besvärlig. Handledning anses i Laskowskis 

(2001) studie som ett viktigt inslag. En god handledare kan ge vårdpersonal hjälp med att nå 

insikt och bredda perspektivet, samt stöd med den praktiska hanteringen av en upplevt besvärlig 

patient. Kunskap, utbildning och mentorskap nämns som ytterligare sätt att öka sin kompetens 

(Laskowski, 2001; Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007). 

 

Att söka eller ge stöd och hjälp medarbetare emellan är en annan strategi (Robinson Wolf & 

Robinson-Smith, 2007; Juliana et al, 1997). En sjuksköterska uttrycker det såhär: “Bargain with 

each other to trade off difficult patients; maybe this other person does a better job with the 

patient than I do. Some nurses click, some don’t” (Juliana et al., 1997). Att prata med sina 

kollegor och våga vara känslomässig, gråta eller visa ilska beskrivs som viktigt, men även vid 

behov att få stöd och support från en chef eller psykolog (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). 

Att anordna ett teammöte med flera yrkesgrupper inblandade som har beröring med patienten är 

ett annat tillvägagångssätt (Potter, Gordon & Hamer, 2003; Juliana et al, 1997). 

 

God förberedelse 

Att ha framförhållning och planera inför mötet med en patient som upplevs som besvärlig är en 

strategi som omnämns (Juliana et al, 1997; Laskowski, 2001). Det handlar om att göra så att 

patienten känner sig sedd: 

 
Anticipate their needs in advance, so that when you go in to them, you’ll come up with a few things you 

know might be on their mind; they will be immediately reassured that you’re thinking about them. (Juliana 

et al, 1997). 
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Undvikande och kontroll 

En del av de granskade artiklarna belyser strategier som vårdpersonal använder i frustration och 

som inte anses vara behjälpliga vare sig för patienten eller för vårdaren. Det finns också 

strategier som kan vara konstruktiva, men likaväl få en negativ effekt. 

 

Undvikande 

Att gå iväg från en patient när kommunikationen inte fungerar benämns som en positiv strategi, 

då det handlar om att vårdaren ämnar komma tillbaka efter en stund när frustrationen har lagt sig 

hos patient och vårdare (Hemsley, Baladin &Worrall, 2011). Att lämna ifrån sig en patient i 

avseendet att helt enkelt ge upp, nämns i fem artiklar. Detta förknippas med misslyckande, 

samtidigt som det i vissa sammanhang beskrivs som det minst dåliga alternativet, då vårdaren 

och patienten inte kommer längre i sin interaktion, vårdarens tid utnyttjas bättre på annat håll och 

någon annan kanske kan hantera patienten på ett bättre sätt (Juliana et al, 1997; Hemsley, 

Baladin &Worrall, 2011; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Laskowski, 2001; Robinson Wolf 

& Robinson-Smith, 2007). Att finnas kvar som patientens vårdare men att ändå undvika 

patienten genom att hålla en känslomässig distans, endast sköta de konkreta sysslorna och inte 

svara på patientens tilltal, beskrivs i Michaelsens studie (2011): 

 
I can stand her now because I have reached the level where I just come in, say something or other, and leave 

again. When I wanted to obtain a greater understanding of her in order to be able to give her some 

opportunities, I couldn’t stand her. I have given up, you get nowhere. I am a cold fish when visiting her, but 

I am also afraid that I do not see things that I ought to. (Michaelsen, 2012) 

 

I studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) berättar sjuksköterskor hur de undviker att 

svara på frågor och hänvisar till läkare för att på så sätt slippa hantera besvärliga situationer. 

Även strategier som att inte lyssna på vad patienten har att säga, inte förklara ordentligt eller att 

prata över patientens huvud nämns (Juliana et al. 1997). 

 

Kontroll 

Ett antal strategier handlar om att kontrollera patienten och att i olika grad frånta patienten 

dennes autonomi. Dessa anses i de flesta fall snarast försämra relationen mellan patient och 

vårdare och förstärka ett besvärligt beteende. Här nämns övertalning och hot (Michaelsen, 2011; 
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Juliana et al, 1997), att lägga skulden på patienten och ge patienten tillrättavisningar (Boscart, 

2009; Juliana et al, 1997), medicinering i sederande syfte (Duxbury & Whittington, 2004; 

Robinson Wolf & Robinson-Smith, 2007) samt straff i form av besöksförbud eller andra 

begränsningar av patientens frihet (Duxbury & Whittington, 2004; Robinson Wolf & Robinson-

Smith, 2007; Juliana et al, 1997). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då gruppen besvärliga patienter är en heterogen grupp och fokus för uppsatsen behandlar 

strategier och inte själva patientgruppen, sågs det som en fördel att finna artiklar som behandlade 

olika typer av besvärliga patienter. Författarna ville med detta få med olika patientgrupper som i 

litteraturen beskrivs som besvärliga. I urvalet hittas följaktligen artiklar som rör aggressiva, 

psykiskt sjuka, multisjuka, kroniskt sjuka, patienter med kommunikationssvårigheter, patienter 

med oförklarliga symptom, patienter med avvikande kulturell bakgrund samt patienter med låg 

compliance. Graneheim och Lundman (2004) framhåller att ett brett urval kan belysa det 

studerade fenomenet frå n olika synvinklar och medverka till att ö ka en studies trovä rdighet 

och överförbarhet. Av samma anledning valdes att inte göra några begränsningar vad gäller 

artiklarnas ursprungsländer eller vårdkontext. 

 

Artikelsökningarna gjordes inom ett brett tidsspann. Författarna anser att det är viktigare att 

artiklarna svarar på syftet och håller hög vetenskaplig kvalitet, än att de är nyskrivna. Detta då 

ämnet mellanmänskliga relationer inte innebär förändringar på samma dramatiska sätt som till 

exempel medicinska forskningsresultat kan göra. 

 

Tiden har varit en begränsande faktor. Författarnas bristande erfarenhet av 

datainsamlingsprocessen samt svårigheter att finna material som svarade på syftet, gjorde att 

mycket tid gick åt till artikelsökning. Om ytterligare en studie skulle genomföras, skulle 

författarna lägga ner mer arbete på den initiala sökprocessen, för att redan från början få en bättre 

uppfattning om vilka ord, termer och begrepp som förekommer inom det valda ämnet. 
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För att motverka bias höll författarna en kontinuerlig diskussion rörande den egna förförståelsen. 

Det som från början väckte författarnas intresse för ämnet var erfarenheter från vårdavdelningar, 

där det upplevdes att vårdpersonal talade om vissa patienter på ett dömande sätt. I förförståelsen 

låg därför en idé hos författarna om att attityder till vissa patienter i många fall var negativa 

bland vårdpersonal. Författarna är medvetna om att tolkningar i viss mån alltid görs av 

textmaterialet; en faktor som bör hållas i åtanke vid diskussion om trovärdighet. 

 

Det kan inte uteslutas att brister i datainsamlingsmaterialet kan förekomma, då det valda ämnet 

saknar självklara termer och sökord. Författarna hoppas att resultatet ändå kan ge en rättvis bild 

av de strategier som vårdpersonal använder i mötet med de patienter som upplevs som besvärliga.  

 

En svårighet uppsatsförfattarna mötte var vilka termer som skulle användas, både i sökningar och 

i den egna texten. En artikel hittades som använde uttrycket challenging behaviour istället för 

difficult patient. Det tilltalade författarna, då det fokuserar på ett beteende snarare än på hela 

personen, och då challenging har en mer positiv klang än difficult eller trouble. Det visade sig 

dock svåröversatt, då utmanande beteende på svenska inte är en lämplig översättning, och 

besvärligt beteende saknar den positiva anda som ordet utmaning innehåller. Lösningen för 

denna uppsats har varit att språkligt betona att det besvärliga är en subjektiv uppfattning hos 

vårdpersonalen. Därför är den valda formuleringen oftast “en upplevt besvärlig patient”, 

“patienter som upplevs som besvärliga” eller, som i arbetets titel, “de som kallas besvärliga”. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med att göra en litteraturöversikt var att belysa de strategier vårdpersonal använder i mötet 

med patienter som upplevs som besvärliga. Författarna anser att syftet har infriats, då en rad 

strategier har funnits och en samlad bild av hur dessa ser ut har kunnat framställas. De 

huvudsakliga fynd som redovisas i resultatet är strategier som till stor del bygger på 

kommunikation och bemötande. Vårdpersonalen försöker även att bygga en relation till patienten 

med hjälp av empati, respekt, ärlighet och tålamod. Men det finns även strategier som 

vårdpersonal tar till i frustration och som inte anses stärka relationen till patienten utan tvärtom 

ger negativa effekter. Dessa strategier handlar om att kontrollera eller undvika patienten.  
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Att bli hörd och sedd 

Att kommunikation är mer än bara utbyte av information, som beskrivs i bakgrunden, tydliggörs 

i denna studies resultat. Detta går hand i hand med Sheldon, Barret och Ellington (2006), som 

beskriver kommunikationen som en hörnsten i relationen mellan sjuksköterska och den 

besvärliga patienten. Betydelsen av att bli hörd och sedd har många dimensioner och är av stor 

betydelse för behandling och läkning. Det stämmer också överens med Travelbee (1971), som 

menar att kommunikation är en förutsättning för interaktion. 

 

Det kan tyckas vara ett självklart påstående att kommunikationen måste fungera i relationen 

mellan vårdpersonal och patient. I Patientsäkerhetslagen fastställs också att patienter ska ges 

individuellt anpassad information (Patientsäkerhetslag, PSL, SFS 2010:659, kap 6 6§). Ändå 

brister kommunikationen alltför ofta. Kommunikation och informationsöverföring betraktas av 

Socialstyrelsen (2013) som ett riskområde i vården. Enligt undersökningar i USA var brister i 

kommunikationen den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador mellan åren 1995 och 2006 

(Socialstyrelsen, 2013). Uppsatsförfattarna menar att en viktig pusselbit i förståelsen för hur 

kommunikationen fallerar, är förståelsen för vad som skapar en besvärlig patientrelation och hur 

etiketten “besvärlig” uppkommer. 

 

I resultatet framkommer att skapandet av gemensamma uppfattningar om problem och 

förväntningar är en viktig del i mötet med den besvärliga patienten. Florin, Ehrenberg och 

Ehnfors (2004) studerade i vilken utsträckning sjuksköterskor och patienter hade samma 

uppfattning om betydelsen av omvårdnadsproblem. De såg då att sjuksköterskor och patienter 

identifierar olika problem; 47 procent av de problem som patienterna beskrev, identifierades inte 

av sjuksköterskorna. Detta visar, tillsammans med denna uppsats resultat, att det finns ett behov 

av bättre samstämmighet mellan vårdpersonal och patient. Ett viktigt verktyg på vägen, menar 

Florin, Ehrenberg och Ehnfors, är att göra patienten delaktig. Då kan förutsättningarna förbättras 

för sjuksköterskan att bedriva en individuellt anpassad vård och att uppnå de uppsatta målen för 

omvårdnaden. Detta resonemang går i linje med resultatet i denna uppsats och med det som 

skrivits om patientcentrerad vård i bakgrunden. Patientcentrerad vård stöds också av 

Vårdhandboken (2013) som benämner det “ett partnerskap” mellan patient och vårdare, där 

patientens historia är utgångspunkten varifrån en gemensam vårdplan och strategier tas fram. 
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Att bli respekterad 

I resultatet redovisas strategier som bygger på att skapa en god relation till patienten med hjälp 

av respekt och empati. Liknande resultat finner man i Elder, Ricer och Tobias (2006) och 

Breuner och Morenos (2011) studier, som också visar hur empati bidrar till att öka kvaliteten i 

vården och underlättar behandlingen av de patienter som upplevs som besvärliga.  

 

Att måna om den respekterade patienten ligger också inom Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). I den står att ett etiskt förhållningssätt innebär 

att “visa omsorg om och respekt fö r patientens autonomi, integritet och vä rdighet, tillvarata 

patientens ... kunskaper och erfarenheter samt utifrå n patientens och/eller närståendes 

ö nskemå l och behov fö ra deras talan.”  

 

Etik i praktik 

Det är högt uppställda mål och stora ord som föregår sjuksköterskans arbete. Detta kan sättas i 

ljuset av vad som på många arbetsplatser inom vården idag är vardagsmat; platsbrist, 

sjuksköterskebrist, missnöjesrapporter, stress och nedskärningar. Den miljö som vården bedrivs i 

har ett tydligt samband med huruvida patienter upplevs som besvärliga (Farrell et al., 2010). 

Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att miljön och resurserna därmed också påverkar vilka 

strategier som används av vårdpersonalen. Tid framträder exempelvis som en grundläggande 

faktor i ett stort antal av de strategier som beskrivs som framgångsrika i besvärliga 

patientrelationer, men det kräver att vårdpersonalen har möjlighet att ta den tid de behöver. Detta 

stämmer överens med en studie av Serour et al (2009) som visar att ju tyngre arbetsbörda en 

läkare har, desto fler patienter rapporteras som besvärliga. Det finns en mängd forskning som 

visar på sambandet mellan överbelastning och vårdpersonals tendens att uppfatta patienter som 

besvärliga: Fullbokade mottagningar och överarbetade läkare leder till att ett större antal 

patienter betraktas som besvärliga, skriver Breuner och Moreno (2011). Breen och Greenberg 

(2010) talar om en minskad risk för att ett möte mellan vårdare och patient blir besvärligt, om det 

sker i en lugn miljö och utan brådska. Att patienter upplever att de får vänta länge ökar också 

risken för problem. Detta går i linje med vad som skrivits i denna uppsats bakgrund om ett 
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situationsperspektiv, där aktörer och miljöfaktorer ihop påverkar huruvida vissa patienter 

upplevs som besvärliga.  

 

Etiketten, stämpeln, stigmat – den dömda patienten 

I bakgrund och resultat har det framkommit att det förekommer en generell användning av 

begreppet besvärlig patient. Detta trots att de patienter som beskrivs som besvärliga har en 

mängd olika egenskaper och åkommor. Skillnaderna inom patientgruppen är säkerligen större än 

likheterna. Travelbee (1971) beskriver en generell önskan att kategorisera människor. Det leder 

till att den unika individen försvinner och i stället blir en del av en kategori. Patienten tilldelas en 

roll, exempelvis “den sjuke” eller “patienten” eller som i det här sammanhanget; “den besvärliga 

patienten”. När väl en människa har blivit placerad i en kategori menar Travelbee att hon förlorar 

sina unika särdrag och behandlas istället endast som en i gruppen “patienter”. Vårdaren kommer 

då att fokusera på likheterna inom gruppen och glömma bort att varje människa är unik. Erlen 

och Jones (1999) menar att användningen av begreppet besvärlig patient också leder till en 

negativ förförståelse av patienten. En negativ bias påverkar vården av patienten och riskerar att 

leda till diskriminering.  

 

Maupin (1995) hävdar att alla som arbetat inom vården har upplevt tillfällen då de haft negativa 

känslor gentemot en patient. Det avgörande är i vilken utsträckning vårdaren låter sig styras av 

dessa känslor. De negativa strategier som framkommer i denna studie är möjligtvis sådana som 

används vid tillfällen när vårdpersonalen låter känslorna ta överhanden och förlorar förmågan att 

uppträda på ett professionellt sätt. Att vid dessa tillfällen använda strategier såsom tvång och 

manipulation leder till att patienten lämnas utanför den vårdande omsorgen, vilket i sin tur kan 

leda till missade diagnoser och interventioner, menar Maupin (1995). Erlen och Jones (1999) 

skriver vidare att vårdaren behöver få syn på sina egna värderingar och negativa förväntningar i 

mötet med patienten. Frågor vårdaren bör ställa sig är: Varför tycker jag att den här patienten är 

besvärlig? Bygger min attityd till den här patienten på fördomar? Finns det ett behov hos mig att 

kontrollera patienten? Är jag av den uppfattningen att patienter bör uppföra sig på ett särskilt 

sätt? Även Elder, Ricer och Tobias (2006) beskriver vikten av att som vårdpersonal undersöka 

sina attityder och erkänna sina egna fördomar, och att skilja sina egna känslor från patientens. 

Macdonald (2003) har i en litteraturöversikt granskat begreppet “besvärlig patient” med hjälp av 
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en teoretisk referensram om stigma och stigmatisering. Macdonald fann att många av de 

egenskaper som räknades upp som besvärliga är sådana attribut som drabbar en stigmatiserad 

person. Effekter av ett stigma hos en person kan vara självförakt, ängslighet, fientlighet och 

misstänksamhet. En person kan bli stigmatiserad på grund av fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar, av att inte dela majoritetssamhällets värderingar (tex homosexuella eller 

kriminella) eller på grund av sin etniska eller religiösa bakgrund. Macdonald påpekar att 

litteraturen i detta ämne påfallande ofta saknar diskussion kring kulturell bakgrund, kön och 

klass, och menar att forskningen behöver en referensram som inkluderar dessa faktorer för att 

begreppet besvärlig patient ska förstås. Det skulle bidra till att lyfta diskussionen från att endast 

beskriva egenskaper hos den besvärliga patienten, till att handla om relationer i ett större 

sammanhang. 

 

Slutsats 

Strategier som vårdpersonal använder i mötet med patienter som upplevs som besvärliga handlar 

till stor del om kommunikation och bemötande. Tyngdpunkten ligger på att lyssna aktivt på 

patienten, ge tid till kommunikation, ställa öppna frågor samt ha en öppen och positiv inställning 

till patienten och dennes egen vilja. Vidare betonas den positiva relationen till patienten, som kan 

förstärkas genom ett empatiskt, respektfullt och ärligt uppträdande hos vårdpersonalen. För att 

förbättra mötet med patienter som upplevs som besvärliga försöker vårdpersonal även involvera 

anhöriga samt söka stöd hos kollegor. Det finns också strategier som handlar om kontroll. Här 

återfinns åtgärder som medicinering, begränsningar av den personliga friheten, hot och straff. 

Slutligen har strategier hittats som avskärmar vårdpersonalen från patienten, genom att 

vårdpersonalen skapar en fysisk eller känslomässig distans. 

 

Klinisk betydelse 

Som framgår i uppsatsens bakgrund löper patienter som stämplas som besvärliga risk att inte få 

den vård de har rätt till. Vårdpersonal som upplever patienter som besvärliga lider även de av 

negativa konsekvenser i form av stress, frustration samt känslor av misslyckande och hjälplöshet. 

En ökad förståelse för vad som skapar en “besvärlig patient” underlättar bibehållandet av ett 

professionellt förhållningssätt. Kunskap om vilka strategier som finns ger vårdpersonalen viktiga 

verktyg i den kliniska vardagen när situationer blir besvärliga, eller, i bästa fall, så att de rent av 
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kan undvikas. I slutändan kan detta leda till en ökad patientsäkerhet och en vård av högre kvalitet 

för en sårbar och utsatt patientgrupp, samt en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

 

Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har begränsats till att belysa vilka strategier som finns i mötet med patienter som 

upplevs som besvärliga. En ny studie skulle kunna undersöka i vilken utsträckning de olika 

strategierna används samt vad effekten är av dessa strategier. Resultatet i denna uppsats visar att 

vårdpersonal är medveten om att vissa strategier har en negativ effekt. Trots detta fortsätter 

sådana metoder att användas. Socialstyrelsen uppmanade exempelvis så sent som i januari i år 

den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att omedelbart upphöra med sina olagliga 

tvångsåtgärder (Socialstyrelsen, 2013). Ytterligare forskning kring användadet av strategier som 

av patienter uppfattas som negativa är därför av värde. 

 

Det som överlag saknas är forskning med ett patientperspektiv. Några artiklar har hittats där 

patientens röst inkluderas, men antalet är begränsat och ger endast skärvor av en hel bild. Det 

finns ett behov av ytterligare kunskap kring patienternas upplevelse av orsakerna till sitt 

besvärliga beteende, bemötande från vårdpersonal (vårdpersonalens besvärliga beteende om man 

så vill) och “den besvärliga patientens” syn på sin vårdupplevelse i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     29	  

REFERENSER 

(De titlar som är märkta med * är de artiklar som ingår i resultatet.) 
 
*Blomberg, K., & Sahlberg-Blom, E. (2007). Closeness and distance: a way of handling difficult 
situations in daily care. Journal Of Clinical Nursing, 16(2), 244-254. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01503.x 
 
*Boscart, V. (2009). A communication intervention for nursing staff in chronic care. Journal Of 
Advanced Nursing, 65(9), 1823-1832. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05035.x   
       
Bragée, B. (2010, 1 mars). Sorgligt och oroande att vara besvärlig. Läkartidningen, (9). Hä mtad frå n 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=13879  
 
Breen KJ, Greenberg PB., (2010). Difficult physician-patient encounters. 
Internal Medicine Journal 40(10), 682-8. doi:10.1111/j.1445-5994.2010.02311.x. 
 
Breeze, J. A., & Repper, J. (1998) Struggling for control: the care experiences of ‘difficult’ patients in 
mental health services. Journal of Advanced Nursing 28(6), 1301-1311. Hä mtad frå n databasen 
CINAHL with Full Text.  
 
Breuner, C., & Moreno, M. (2011). Approaches to the difficult patient/parent encounter. Pediatrics, 
127(1), 163-169. doi:10.1542/peds.2010-0072 
 
Dean, E. (2012) A patient approach. Nursing Standard, 27(10), 16 -8. Hä mtad frå n databasen 
CINAHL with Full Text.  
 
*Duxbury, J., & Whittington, R. (2004). Causes and management of patient aggression and violence: staff 
and patient perspectives. Journal Of Advanced Nursing, 50(5), 469-478. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03426.x 
 
Dwamena F, Holmes-Rovner M, Gaulden CM, Jorgenson S, Sadigh G, Sikorskii A, Lewin S, Smith RC, 
Coffey J, Olomu A. Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical 
consultations. (2012). Cochrane Database of Systematic Reviews (12). Art. No: CD003267. 
doi:10.1002/14651858.CD003267.pub2 
 
Elder, N., Ricer, R., & Tobias, B. (2006). How respected family physicians manage difficult patient 
encounters. Journal Of The American Board Of Family Medicine: JABFM, 19(6), 533-541 
 
Erlen, J., & Jones, M. (1999). The patient no one liked. Orthopaedic Nursing / National Association Of 
Orthopaedic Nurses, 18(4), 76-79. Hämtad från databasen CINAHL with full text.  
 
Farrell, G.,  Shafiei, T. & Salmon, P. (2010) Facing up to ‘challenging behaviour’: a model for training in 
staff–client interaction. Journal of Advanced Nursing 66(7), 1644 -1655. 
 doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05340.x 
 
Fiester, A. (2012) The “difficult” patient reconceived: An expanded moral mandate for clinical ethics. 
The American Journal of Bioethics, 12(5), 2-7 doi: 10.1080/15265161.2012.665135 
 



                                                                                                                     30	  

Florin, J., Ehrenberg, A. & Ehnfors, M. (2004) Patients’ and nurses’ perception of nursing problems in an 
acute care setting. Journal of Advanced Nursing 51(2), 140-149. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03477.x 
 
Forrest, C. (2012). Working with 'difficult' patients. Primary Health Care, 22(8), 20-22. Hämtad från 
databasen CINAHL with full text. 
 
Fossum, B. (2007). Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), 
Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s. 23-39). Lund: Studentlitteratur.  
 
Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., [rev.] 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24(2), 105-112. Hä mtad 
frå n databasen PUBMED.  
 
Hellzen, Asplund, Sandman & Norberg, (1999) Unwillingness to be violated: carers’ experiences of 
caring for a person acting in a disturbing manner. An interview study. Journal of Clinical Nursing 8(6), 
653–662. doi: 10.1046/j.1365-2702.1999.00301. 
 
*Hemsley, B., Balandin, S., & Worrall, L. (2012). Nursing the patient with complex communication 
needs: time as a barrier and a facilitator to successful communication in hospital. Journal Of Advanced 
Nursing, 68(1), 116-126. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05722.x 
  
Hinchey, S. A., & Jackson, J. L. (2011). A Cohort Study Assessing Difficult Patient Encounters in a 
Walk-In Primary Care Clinic, Predictors and Outcomes. JGIM: Journal Of General Internal Medicine, 
26(6), 588-594. doi:10.1007/s11606-010-1620-6 
 
International Council of nurses, ICN (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 14 februari, 
2013, från http://www.swenurse.se/pagefiles/2582/ssf%20etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 
 
Jonas-Simpson, C., Mitchell, G., Fisher, A., Jones, G., & Linscott, J. (2006). The experience of being 
listened to: a qualitative study of older adults in long-term care settings. Journal Of Gerontological 
Nursing, 32(1), 46-53. Hämtad från databasen CINAHL with full text. 
 
*Juliana, C., Orehowsky, S., Smith-Regojo, P., Sikora, S., Smith, P., Stein, D., & Robinson Wolf, Z. 
(1997). Interventions used by staff nurses to manage "difficult" patients. Holistic Nursing Practice, 11(4), 
1-26. Hämtad från databasen CINAHL with full text. 
 
Koekkoek, B., Hutschemaekers, G., van Meijel, B., & Schene, A. (2011). How do patients come to be 
seen as ‘difficult’?: A mixed-methods study in community mental health care. Social Science & Medicine, 
72(4), 504-512. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.11.036 
 
Koekkoek, B., van Meijel, B & Hutschemaekers, G., (2006) “Difficult Patients” in Mental Health Care: A 
Review. Psychiatric Services 57(6) doi: 10.1176/appi.ps.57.6.795 
 
Koekkoek, B., van Meijel, B., van Ommen, J., Pennings, R., Kaasenbrood, A., Hutschemaekers, G., & 
Schene, A. (2010). Ambivalent connections: a qualitative study of the care experiences of non-psychotic 
chronic patients who are perceived as `difficult` by professionals. BMC Psychiatry, 1096-106. 
doi:10.1186/1471-244X-10-96 
 



                                                                                                                     31	  

*Laskowski, C. (2001) The mental health clinical nurse specialist and the “difficult” patient: Evolving 
meaning. Issues in Mental Health Nursing 22(1), 5 -5. Hä mtad frå n databasen CINAHL with Full 
Text.   
 
Maupin, C. (1995). The potential for noncaring when dealing with difficult patients: strategies for moral 
decision making. The Journal Of Cardiovascular Nursing, 9(3), 11-22.   
 
Macdonald, M. (2007) Origins of difficulty in the nurse – patient encounter. Nursing Ethics 14(4), 510-
520. Hä mtad frå n databasen CINAHL with Full Text.  
 
Macdonald, M. (2003). Seeing the cage: stigma and its potential to inform the concept of the difficult 
patient. Clinical nurse specialist CNS, 17(6), 305 - 310. Hä mtad frå n databasen CINAHL with Full 
Text.  
 
Markham, D. (2003). Attitudes towards patients with a diagnosis of 'borderline personality disorder': 
Social rejection and dangerousness. Journal of Mental Health. 12 (6), 595-612. Hämtad från databasen 
CINAHL with Full Text. 
 
McCabe, C. (2003). Nurse-patient communication: an exploration of patients experiences. Journal of 
clinical nursing, 13(1), 41-49. Hä mtad frå n databasen CINAHL with Full Text.  
 
McKay, A., O’Niel, M., McMonigle, A. (2008). Managing challenging patient behaviors. The Journal of 
Continuing Education in Nursing. 39(9), 390-391. doi:10.3928/00220124-20080901-04 
 
Medicinska forskningsrådet. Nämnden för forskningsetik. (2003). Riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning forskningsetisk policy och organisation i Sverige. Enskede: TPB. 
 
*Michaelsen, J. (2012). Emotional distance to so-called difficult patients. Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences, 26(1), 90-97. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00908.x 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2009[2010]). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing 
practice. (7., [updated] ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 
*Potter, M., Gordon, S., & Hamer, P. (2003). The difficult patient in private practice physiotherapy: a 
qualitative study. Australian Journal Of Physiotherapy, 49(1), 53-61. Hämtad från databasen CINAHL 
with full text.  
 
*Robinson Wolfe, Z. & Robinson-Smith, G. (2007). Strategies used by clinical nurse specialists in 
“difficult” clinican-patient situations. Clinical Nurse Specialist. 21(2), 74-84. Hämtad från databasen 
PUBMED with Full text.    
 
*Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., & Plos, K. (2009). Nurse strategies for optimising patient 
participation in nursing care. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 23(3), 490-497. Hämtad från 
databasen PUBMED with Full text.   
 
Serour, M.,  Al Othman, H., Khalifah, Al G. (2009). Difficult Patients or Difficult Doctors: An analysis of 
problematic consultations. European Journal of General Medicine 6(2), 87-93. Hämtad från CINAHL 
with full text. 
 
Shattell, M. (2004). Nurse-patient interaction: a review of the literature. Journal Of Clinical Nursing, 
13(6), 714-722. doi:10.1111/j.1365-2702.2004.00965.x 



                                                                                                                     32	  

Sheldon LK, Barrett R, Ellington L (2006). Difficult communication in nursing. Journal of Nursing 
Scholarship 38(2), 141-7. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 13 februari, 2013, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-
1982_sfs-1982-763/ 
 
SFS 2010:763. Patientsäkerhetslag. Hämtad 13 februari, 2013, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-
2010659_sfs-2010-659/ 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 6 februari, 2013, 
från Socialstyrelsen,  
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation  
 
Socialstyrelsen (2013). Nyheter: januari 2013.  Hämtad 4 mars, 2013, från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013januari/olagligatvangsatgardervidrattspsykiatrinivaxjo 
 
*Thomas, V., & Cohn, T. (2005). Communication skills and cultural awareness courses for healthcare 
professionals who care for patients with sickle cell disease. Journal Of Advanced Nursing, 53(4), 480-488. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03741.x  
 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (2. ed.) Philadelphia: Davis. 
 
Vårdhandboken, (2013). Personcentrerad vård: Översikt. Hämtad 6 mars, 2013 från Vårdhandboken 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-vard/Oversikt/  
 
Wada K, Yoshikawa T, Goto T, Hirai A, Matsushima E, Nakashima Y, Akaho R, Kido M, Hosaka T., 
(2011) Association of depression and suicidal ideation with unreasonable patient demands and complaints 
among Japanese physicians: a national cross-sectional survey. International journal of behavioral 
medicine 18(4):384-90. doi:10.1007/s12529-010-9132-7. 
    
 

 



                                                                                                                     33	  

 

BILAGA 1 

ARTIKELMATRIS 

Nr Författare, år, titel, 
 tidskrift och land 

Syfte Urval och metod Resultat 

1 Robinson Wolf, Z. & 
Robinson-Smith, G. 
(2007) 
 Strategies Used by 
Clinical Nurse 
Specialists in 
“Difficult” Clinician-
Patient Situations. 
Clinical Nurse 
Specialist. USA 

Beskriva strategier som 
används av 
specialistsjuksköterskor 
i situationer med svåra 
patientrelationer. 

234 respondenter, alla 
specialist- 
sjuksköterskor. 
Deskriptiv design, 
frågeformulär där 
föreslagna strategier 
rankades. 
 

Respekt för patienten, 
öppenhet, ärlighet och 
tålamod var strategier 
som rankades bland de 
högsta. 

2 Juliana, C., 
Orehowsky, S., Smith-
Regojo, P., Sikora, S., 
Smith, P., Stein, D., & 
Robinson Wolf, Z. 
(1997). Interventions 
used by staff nurses to 
manage "difficult" 
patients. Holistic 
Nursing Practice. 
 USA 

Undersöka 
interventioner utförda av 
sjuksköterskor som 
vårdar patienter som 
beskrivs som besvärliga, 
samt tecken som visar 
på en förbättrad 
situation. 

53 respondenter 
indelade i 7 
fokusgrupper. Samtliga 
var legitimerade 
sjuksköterskor 
anställda på sjukhus. 
Undersökande, 
deskriptiv design. 

Besvärliga patienter 
innebär en förlust av 
kontroll och tar mycket 
tid i anspråk. 
Sjuksköterskor hjälper 
varandra. Negativa eller 
kontrollerande åtgärder 
fungerar dåligt. 

3 Potter, M., Gordon, S., 
& Hamer, P. (2003). 
The difficult patient in 
private practice 
physiotherapy: a 
qualitative study. 
Australian Journal Of 
Physiotherapy. 
Australien. 

Identifiera en typologi 
av den besvärliga 
patienten inom privat 
sjukgymnastik samt 
identifiera vilka 
strategier sjukgymnaster 
använder, och skulle 
vilja förbättra, i mötet 
med dessa patienter. 

37 sjukgymnaster 
indelade i 2 grupper. 
Intervjuer och analys 
gjordes genom 
nominalgrupps- 
teknik. 

27 strategier 
identifierades. 
Tyngdpunkten låg på 
kommunikations-
förmågor, stöd från 
kollegor och andra 
yrkesgrupper, att 
patienten har rimliga 
förväntningar på och 
kunskap om sin 
behandling. 



                                                                                                                     34	  

 
 
4 

 
 
Thomas, V., & Cohn, 
T. (2006). 
Communication skills 
and cultural awareness 
courses for healthcare 
professionals who care 
for patients with sickle 
cell disease. Journal 
Of Advanced Nursing. 
Storbritannien. 

 
 
Utvärdera effekten av en 
pilotintervention som 
bestod av en kurs i 
kommunikations- 
förmåga och kulturell 
medvetenhet för 
vårdpersonal som vårdar 
patienter med 
sickelcellssjukdom. 

 
 
47 vårdpersonal deltog 
i kursen. Deltagarnas 
förmågor bedömdes 
med hjälp av 
frågeformulär före, 
omedelbart efter, 3 
samt 6 månader efteråt. 

 
 
Deltagarnas 
kommunikations-
förmågor förbättrades. 
Exempel var att lyssna 
bättre, känna empati, att 
vara icke- 
dömande samt uppfatta 
ej uttalade budskap. 

5 Hemsley, B., 
Balandin, S., & 
Worrall, L. (2012). 
Nursing the patient 
with complex 
communication needs: 
time as a barrier and a 
facilitator to 
successful 
communication in 
hospital. Journal Of 
Advanced Nursing. 
 Australien. 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av tid i 
samband med 
kommunikation med 
sjukhuspatienter med 
utvecklingsstörning och 
komplexa 
kommunikationsbehov. 

15 sjuksköterskor 
djupintervjuades. 
Materialet 
analyserades genom 
narrativ analys och 
innehållsanalys. 

Tid sågs som både ett 
hinder och en 
underlättande faktor för 
kom- 
munikationen. Strategier 
låta samtal ta tid och se 
personen bakom 
kommunikations- 
svårigheterna betonades. 
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6 Duxbury, J., & 
Whittington, R. 
(2005). Causes and 
management of patient 
aggression and 
violence: staff and 
patient perspectives. 
Journal Of Advanced 
Nursing. 
Storbritannien 

Att jämföra patienters 
och vårdpersonals syn 
på orsaker till 
aggressioner vid tre 
psykiatriska 
avdelningar, samt 
undersöka synen på de 
olika sätt aggressionen 
hanterades. 

82 patienter och 80 
sjuksköterskor vid 3 
psykiatriska 
avdelningar. 
Frågeformulär följdes 
upp av 
semistrukurerade 
intervjuer. 

Stora skillnader rådde 
mellan patienter och 
sjuksköterskor i synen 
på olika strategier. 
Medicinering och 
isolering stöddes av 
personal, men 
betraktades som straff av 
patienter. 

7 Michaelsen, J. (2012). 
Emotional distance to 
so-called difficult 
patients. Scandinavian 
Journal Of Caring 
Sciences. 
Danmark 

Undersöka 
sjuksköterskors 
relationer till patienter 
de ser som besvärliga. 
Hur känner 
sjuksköterskor inför 
dessa patienter och vilka 
är konskekvenserna för 
sjuksköterska och 
patient? 

Deltagande 
observationer och 
intervjuer; 
formaliserade (semi-
strukturera-de) och 
icke formaliserade. 
Observation:12 
sjuksköterskor. 
Intervjuer: 5 
sjuksköterskor, 4 
patienter. 

Klassificering av 
strategier gjordes i tre 
grupper: ‘övertalning’, 
‘kompromisser’ och 
‘undvikande’. 

8 Sahlsten, M., Larsson, 
I., Sjöström, B., & 
Plos, K. (2009). Nurse 
strategies for 
optimising patient 
participation in 
nursing care. 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences. 
Sverige 

Undersöka 
sjuksköterskors 
strategier för att 
stimulera och optimera 
patienters deltagande i 
vården. Målet var att 
identifiera avdelnings- 
sjuksköterskors 
stödjande metoder. 

16 sjuksköterskor 
indelade i 3 
fokusgrupper 
intervjuades. 
Intervjuerna 
analyserades genom 
innehålls- 
analys. 

3 kategorier 
identifierades: ‘skapa ett 
nära samarbete’, ‘lära 
känna personen’ och 
‘stärka patientens 
förmåga till egenvård’. 
10 subkategorier 
hittades. 
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9 Blomberg, K., & 
Sahlberg-Blom, E. 
(2007). Closeness and 
distance: a way of 
handling difficult 
situations in daily 
care. Journal Of 
Clinical Nursing. 
Sverige 

Beskriva hur 
vårdpersonal som vårdar 
svårt cancersjuka 
beskriver hur de hanterar 
svåra situationer i den 
dagliga omvårdnaden. 

77 personer indelade i 
16 fokusgrupper 
interjvuades. 
Intervjuerna 
analyserades med 
fenomenologisk 
metod. 

Essensen av de fenomen 
som framträdde var 
‘närhet och distans’. 
Vårdpersonal 
balanserade mellan att 
vara nära och att 
distansera sig för att 
hantera svåra situationer. 

10 Laskowski, C. (2001) 
The mental health 
clinical nurse 
specialist and the 
“difficult” patient: 
Evolving meaning. 
Issues in Mental 
Health Nursing. 
USA 

Undersöka vad 
psykiatrisjuksköterskor i 
öppenvården tolkar som 
besvärligt beteende hos 
patienter, hur de känner 
inför att arbeta med 
dessa patienter, på vilka 
sätt de svarar på 
besvärligt beteende samt 
hur deras förståelse för 
besvärligt beteende har 
förändrats över tid. 

12 psykiatri- 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
Intervjuarna 
analyserades genom 
Grounded Theory. 

Huvudkategorin som 
framträdde var 
‘Evolving Meaning’. 
Strategier som beskrivs 
är bevakande av 
sjuksköterskans 
personliga integritet, 
framförhållning, 
handledning och tid för 
eftertanke. 

11 Boscart, V. (2009). A 
communication 
intervention for 
nursing staff in 
chronic care. Journal 
Of Advanced Nursing. 
Kanada 

Utvärdera effekten av en 
begränsad 
utbildningsintervention,a
vseende kvaliteten på 
den muntliga 
interaktionen mellan 
patienter och vårdare på 
vårdavdelning för 
kroniskt sjuka. 

30 patienter och 27 
sjuksköterskor vid 3 
vård- 
avdelningar. Samtal 
mellan vårdare och 
patient spelades in och 
analyserades 
kvantitativt, före samt 
5 månader efter 
interventionen. 

Interaktionen post 
interventionen var mer 
lösnings- 
orienterad och mindre 
procedur- 
fokuserad. 
Vårdpersonalen var 
mindre auktoritär och 
intresserade sig mer för 
patien- 
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ternas känslor och för 
vad de hade att säga. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


