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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Som vårdgivare möter vi ofta patienter med psykosomatiska symtom och 

sjukdomar, patienter med fysiska symtom som saknar tydlig organisk förklaring. Inom 

primärvården har cirka 30% av patienterna medicinskt oförklarliga symtom. Tidigare 

forskning har visat att vårdgivare känner sig osäkra och otillräckliga när de handlägger 

patienter med psykosomatiska symtom. Det tycks vara svårt att veta hur man ska 

bemöta denna patientgrupp och hjälpa dem att uppnå god hälsa. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vuxna patienter med 

psykosomatiska symtom upplevde mötet med och bemötandet av sin vårdgivare samt 

beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserades på tio vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl. Ansatsen på de inkluderade 

artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ. Artiklarna har noggrant granskats i syfte 

att finna skillnader och likheter. 

Resultat: Patienter som fick känslomässigt stöd, förklaringar, togs på allvar och var 

delaktiga i beslut var de som kände mest välbefinnande och tillfredsställelse med 

vårdgivaren och det bemötande de fick. De patienter som möttes av oengagerade 

vårdgivare, blev ifrågasatta och upplevde ett motstånd, kände att de var en börda för 

sjukvården. De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder var intervjuer och 

enkäter. 

Slutsats: Resultatet visade att många patienter med psykosomatiska symtom sökte 

bekräftelse. Kommunikation var viktigt för att dessa patienter skulle känna trygghet och 

förtroende. Genom vidare forskning och viss förändring i omhändertagandet av dessa 

patienter, skulle sjuksköterskan kunna bidra med denna trygghet i större utsträckning. 

 

 

 

 

Nyckelord: Attityd hos sjukvårdpersonal, medicinskt oförklarliga symtom, 

patientnöjdhet, somatoform störning. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Background: As healthcare providers we often meet patients with psychosomatic 

symptoms and diseases, patients with physical symptoms who lack clear organic 

explanation. In primary care, approximately 30% of patients have medically 

unexplained symptoms. Previous research has shown that healthcare providers feel 

insecure and insufficient when handling patients with psychosomatic symptoms. It 

seems difficult to know how to respond to this patient group and help them achieve 

good health. 

Aim: The aim of the literature study was to describe how adult patients with 

psychosomatic symptoms experienced the encounter with and the treatment of their 

healthcare providers, and to describe the data collection methods of the included 

articles. 

Method: A descriptive literature study based on ten scientific articles. The articles were 

searched in the PubMed and Cinahl databases. The included articles were designed both 

qualitative and quantitative. The articles have been carefully reviewed in order to find 

differences and similarities. 

Result: Patients who received emotional support, explanations, were taken seriously 

and participated in decisions were those who felt most well-being and satisfaction with 

the care and the response they received. Patients who were met by uncommitted 

healthcare providers, and were questioned and experienced a resistance from their 

providers, were those who felt that they were a burden on healthcare. Data collection 

methods in the included articles were interviews and questionnaires. 

Conclusion: The result showed that many patients with psychosomatic symptoms 

sought confirmation. Communication was important for these patients to feel safe and 

confident. Through further research and some change in the treatment of these patients, 

the nurse could contribute to this safety to a greater extent. 
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Introduktion 

Som vårdgivare möter vi ofta patienter med psykosomatiska symtom och sjukdomar, 

patienter med fysiska symtom som saknar tydlig organisk förklaring. Symtom de 

besväras av kan exempelvis vara magsmärtor, muskelvärk eller bröstsmärta. Inom 

primärvården har cirka 30% av patienterna medicinskt oförklarliga symtom. Dessa 

patienter passar inte in inom ramen för sjukvård där utredningarna tenderar att 

uteslutande fokusera på att finna fysisk sjukdom. Uteslutande av fysisk sjukdom leder 

oftast inte till att patienterna förbättras, de fortsätter att söka vård (Rosendal, Olesen & 

Fink, 2005). I takt med en allt mer avancerad medicinsk teknik och möjligheter till 

avancerade medicinska utredningar så tolererar vi från sjukvårdens sida allt färre 

kliniska oklarheter. Relationen mellan patient och vårdgivare blir ofta ansträngd 

(Nettleton, 2006). Murray, Tuossaint, Althaus och Löwe (2015) visar i sin forskning att 

vårdgivare känner sig osäkra och otillräckliga när de handlägger denna patientgrupp. 

Känslan av att inte kunna hjälpa patienten, eller känslor av frustration beskrivs. Oro 

angående behandlingsalternativ och rädsla att missa allvarlig somatisk sjukdom upplevs 

också som ett problem. Dessutom finns praktiska begränsningar i form av begränsad tid. 

Oyama, Paltoo och Greengold (2007) menar att vårdgivare upplever det utmanande att 

utesluta medicinska orsaker och bemöta patienter som ofta har en negativ inställning 

och orealistiska förväntningar av sjukvården. Enligt Katie Erikssons vårdteori innefattar 

hälsa både ett kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande (Kirkevold, 2000). För att 

omvårdnad ska kunna betraktas som vårdande, krävs det att de professionella 

vårdgivarna inte bara utreder rent tekniskt utan ser patienten i ett helhetsperspektiv där 

man ser till patientens totala hälsa (Eriksson, 2015). 

 

Psykosomatik 

Psykosomatisk forskning visar att människan bör ses som helhet. Det går inte att skilja 

själ från kropp. Samspelet mellan kroppsliga, psykiska och sociala faktorer bör beaktas. 

Helhetssyn innebär att se, att när kroppen inte mår bra påverkas själen, och vice versa. 

Ett psykosomatiskt uttryck visar sig när kroppen försöker förmedla något. Kropp och 

själ är sammanflätade i en mänsklig existens (Bullington, 2007).  
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Psykosomatiska symtom 

Vid psykosomatiska symtom samverkar multipla faktorer vilka ofta visar sig som 

fysiska åkommor som inte kan förklaras medicinskt, varför det också benämns 

medicinskt oförklarliga symtom (Bragée, 2010). Det är vanligt att patienter med 

psykosomatiska symtom är övertygade om att symtomen kommer från fysisk sjukdom, 

men att sjukvården inte har identifierat den (Bullington, 2007). I huvudsak är det den 

negativa stressen som är den utlösande faktorn. De fysiska symtomen kan exempelvis 

vara huvudvärk, bröstsmärtor, yrsel, andnöd, buksmärtor och ryggsmärtor (Oyama, 

Paltoo & Greengold, 2007). När psyket är utmattat kan kroppen reagera med fysiska 

symtom och sjukdom (Bragée, 2010). Det kan även vara en kombination där en del av 

symtomen kan härledas till fysisk sjukdom men andra delar är psykosomatiska symtom 

(Sharpe & Mayou, 2004).  

 

Hälsa 

I enlighet med WHO:s definition av hälsa har Socialstyrelsen (2016) tagit ett beslut 

angående definition av begreppet enligt följande: ” fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”, vilket innebär att  

hälsa kan vara ett allmänt positivt välbefinnande och en motsats till sjukdom.  

I Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs att målsättningen för vårdgivare är 

att skapa god hälsa och ge god vård på lika villkor för alla. Människors lika värde och 

värdighet ska respekteras. 

 

Hälsa betyder hel vilket motiverar hur vi kan se på hälsa, att människan är en helhet och 

integrerad. Hälsa kan ses som en funktion av olika funktioner; klinisk status, 

prestationsförmåga, hur mycket av de relevanta basala kompetenserna individen har och 

i vilken utsträckning individen upplever hälsorelaterat välbefinnande eller lidande 

(Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Dahlberg och Segesten (2013) menar att hälsa är något som speglar människans aktuella 

och totala livssituation. Det är en integrerad del i människans liv. Om en person drabbas 

av en obotlig sjukdom skulle upplevelsen av hälsa påverkas ytterst negativt. Även om 

en person uppfattas som helt frisk så kan hälsokänslan försvagas om personen tycker att 

livet saknar mening. Hälsa kan således ha en djupare innebörd än som endast frånvaro 

av sjukdom. 
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Vård och vårdande 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod finns det fyra grundläggande 

ansvarsområden i sjuksköterskans profession; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa sjukdom och att återställa hälsa. Vårdandet innebär även respekt för 

mänskliga rättigheter vilket bland annat innefattar rätten till liv, rätten till värdighet och 

rätten till att behandlas med respekt. Alla har rätt till god omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Sandman och Kjellström (2013) beskriver att vårdande ytterst handlar om att bidra till 

att patienters liv blir bättre eller att en försämring förhindras utifrån individens egen syn 

på vad som är ett bra och ett gott liv. Det primära målet för hälso- och sjukvården är att 

bidra till hälsorelaterad livskvalitet. Sjukvårdens verklighet är komplex och innefattas 

och påverkas av flera vårdprofessioner. Utifrån olika perspektiv och kunskapsområden 

bidrar alla till patientens vård och behandling där sjuksköterskan har en central roll i 

mötet med patienten. För att detta ska vara möjligt krävs ett samarbete över gränserna 

mellan olika professioner och specialiteter (Leksell & Lepp, 2015). Vårdvetenskapligt 

vårdande kännetecknas av att vårdgivaren förhåller sig optimalt öppen och följsam för 

en person som är patient. En vårdande öppenhet kräver en vilja att förstå något, att ha en 

känslighet för det oväntade och oförutsägbara samt att ha tålamod och att kunna vänta. 

En öppen och följsam livsvärldshållning är nödvändig om patienten ska kunna känna 

sig delaktig i hälso- och vårdprocessen (Dahlberg & Segesten, 2013). 

 

Begreppsdefinition 

I denna litteraturstudie har författarna använt begreppet vårdgivare, vilket inkluderar 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Begreppet upplevelse definieras som 

patienters upplevda känsla och erfarenheter i mötet med och bemötandet av vårdgivare.  

 

Bemötande 

Ett professionellt bemötande är det absolut viktigaste i omvårdnaden av patienter. Att ha 

ett gott bemötande utgår från respekten för patientens integritet och självbestämmande 

samt att se och bemöta patienten som en unik individ (Leksell & Lepp, 2015). 

Kirkevold (2000) anser att relationen mellan patient och sjuksköterska är det mest 

betydelsefulla inom omvårdnad. Det är kvaliteten på denna relation som avgör hur väl 

patienten tillgodogör sig omvårdnaden.  
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I mötet med patienten spelar vårdgivares sätt att vara en stor roll. Ett gott bemötande 

och en vårdande attityd innebär att vara öppensinnad, villig att kommunicera och ha en 

positiv inställning. Att uppmärksamma patientens behov, se individen som unik, visa 

empati och värme samt stödja patientens värdighet genom att visa respekt. Att vara 

närvarande och visa äkta närvaro, aktivt lyssna på patientens berättelse samt visa 

förståelse inger ett förtroende. Det är också av vikt att patienten upplever delaktighet 

och en ömsesidighet i mötet, ett ömsesidigt ansvar innebär en ömsesidig förståelse 

(Holopainen, Nyström & Kasén, 2017).  

 

Teoretisk referensram 

Författarna i denna litteraturstudie har valt att utgå ifrån Katie Erikssons vårdteori. Hon 

menar att vårdandet är en naturlig del av det mänskliga beteendemönstret, vårdandet 

innefattar hela individen och befrämjar hälsan. Vårdteorin innefattar tre 

huvudkomponenter som är människa, hälsa och vård. Erikssons människosyn utgår från 

begreppen tro hopp och kärlek. En människa som kan uppleva detta har ett mått av inre 

frid. Hälsa är ett tillstånd som karaktäriserar hela människan och innebär att vara hel 

eller integrerad i kropp, själ och ande (friskhet, sundhet och välbefinnande). För att 

uppnå hälsa krävs även att individen ingår i ett sammanhang. Människor är beroende av 

varandra i ett förhållande (Eriksson, 2015).  

 

Vårdandet innebär enligt Eriksson (2015) olika former av ansning, lekande och lärande, 

där kärnan utgår från tro, hopp och kärlek. Det kan åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande och en upplevelse av att befinna 

sig i en utveckling som förändrar hälsoprocessen. Ansa är det mest grundläggande i 

vårdandet och kännetecknas av värme, närhet, beröring, kroppslig vård och hygien. Att 

ansa handlar om att vara närvarande, bry sig om, visa respekt och omsorg. Det är en 

konkret kärlekshandling som bekräftar den andres existens. Tillgodoses detta, leder det 

till ett kroppsligt välbefinnande. Leka främjar människans utveckling men är helt 

beroende av tillit till omgivningen och sammanhanget. Genom leken och genom 

kommunikation får människan möjlighet att ”bolla” sin inre bekanta verklighet med den 

yttre verkligheten. Det främjar integration, ger vila, ny energi, nya färdigheter och 

anpassning av information. Det är i lekandet som individen kan skapa och det är i 

skapandet som individen kan bekräfta sin identitet och anpassa sig till nya situationer. I 



 

5 

 

anpassning uppenbarar sig en hälsosam vila. Lära hör ihop med utvecklandet av 

självständighet, självförverkligande och mognad och utgör en central del i vårdandet. 

När människan lär sig, tar till sig ny information, öppnas nya vägar och möjligheter för 

denne. Vårdgivarens uppgift är att underlätta inlärningen utifrån individens specifika 

behov och att hjälpa patienten att återvinna sitt oberoende.  

 

Vidare tar Eriksson (2015) upp ytterligare två komponenter som är viktiga för 

vårdandet, nämligen delaktighet och lidande. Delaktighet innebär en absolut närvaro i 

tid och rum, respekt, ärlighet och tolerans, delaktighet i handlingar för båda parter, 

kommunikation och interaktion. Det kan även bidra till en splittring eller upplösning av 

situationer som inte är hälsobefrämjande. Tillsammans ger detta en helhet, en 

gemenskap, som ökar förståelsen för varandra i det unika mötet med unika individer. 

Lidande är oundvikligt i livet men kan leda till förnyelse eller upplösning. Vårdandet 

innebär att eliminera onödigt lidande som orsakats av vårdgivare eller yttre förhållanden 

samt att lindra lidandet när det är oundvikligt att eliminera. Att hjälpa en människa att få 

vara den hon är, förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära är 

vårdandets syfte (Eriksson, 2015; Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Patienter med psykosomatiska symtom är vanligt förekommande inom sjukvården. Ett 

professionellt bemötande är av stor vikt för denna patientgrupp, där människans lika 

värde och värdighet ska respekteras. Dagens sjukvård har en stressad vardag, vilket kan 

innebära tidsbrist och därmed ett sämre bemötande av patienter. Från sjukvårdens sida 

tolererar vi allt färre kliniska oklarheter i takt med allt mer avancerad medicinsk teknik 

och möjligheter till avancerade medicinska utredningar. Vårdgivare känner sig osäkra 

och otillräckliga när de handlägger denna patientgrupp. Känslan av att inte kunna hjälpa 

patienten, eller känslor av frustration finns beskrivna i studier. Oro angående 

behandlingsalternativ och rädsla att missa allvarlig somatisk sjukdom upplevs också 

som ett problem. Det tycks vara svårt att veta hur patienter med psykosomatiska 

symtom ska bemötas. Med detta som grund skulle det vara intressant att se det ur 

patientens perspektiv. Målet med denna litteraturstudie är att beskriva hur vuxna 

patienter med psykosomatiska symtom upplever mötet med och bemötandet av sin 

vårdgivare. Att studera vad senaste forskningen säger inom detta område, skulle kunna 
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bidra med kunskap som kan leda till ett värdigt bemötande av vuxna patienter med 

psykosomatiska symtom och hjälpa dem att uppnå god hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vuxna patienter med psykosomatiska 

symtom upplever mötet med och bemötandet av sin vårdgivare samt beskriva de 

ingående artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever vuxna patienter med psykosomatiska symtom mötet med och bemötandet 

av sin vårdgivare? 

Vilken datainsamlingsmetod beskrivs i de inkluderade artiklarna? 
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Metod 

Design 

Inom valt problemområde har en beskrivande litteraturstudie genomförts (Polit & Beck, 

2017). 

 

Sökstrategi  

Artiklar som motsvarade syftet i denna studie har sökts i databaserna PubMed och 

Cinahl. I Pubmed har i enlighet med Polit och Beck (2017) i första hand sökord som är 

indexerade enligt MeSH i Medline använts. MeSH-termer som användes i denna studie 

var Somatoform Disorders och Attitude of Health Personnel. Samma söktermer samt 

Patient satisfaction användes i Cinahl. I PubMed gjordes även en sökning i fritext 

utifrån söktermen Medically unexplained symptoms. För att utesluta att viktiga data 

missades gjordes kompletterande manuella sökningar efter relevanta artiklar som 

motsvarade studiens inklusions- och exlusionskriterier, syfte och frågeställningar. 

Materialet fick inte vara äldre än tio år, det skulle avhandla vuxna människor som var 

19 år och över. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Då inte 

tillräckligt många relevanta artiklar gick att hitta som inte var äldre än tio år, så 

frångicks denna regel vid en manuell sökning. I och med detta hittades ytterligare en 

artikel som kompletterade studien. Se översikt av litteratursökning i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 
Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Sökord Antal träffar 

(exklusive 

dubbletter) 

Antal inkluderade artiklar 

efter relevansbedömning 

PubMed 10 år, engelska eller 

svenska, 19 år och 

över. 

17-03-22 

Somatoform Disorders 

(MeSH) AND Attitude of 

Health Personnel (MeSH)  

44 1 

PubMed 10 år, engelska eller 

svenska, 19 år och 

över. 

17-03-22 

Medically unexplained 

symptoms (fritext) 

296 5 

Cinahl 10 år, engelska eller 

svenska, all adult 

17-04-04 

Somatoform Disorders 

AND Patient satisfaction 

10 1 

Cinahl 10 år, engelska eller 

svenska, all adult 

17-04-04 

Somatoform Disorders 

AND Attitude of Health 

Personnel 

8 2 
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Manuell sökning Engelska eller 

svenska, 19 år och 

över. 

17-04-27 

Relevant för 

inklusionskriterier, syfte 

och frågeställning 

1 1 

Totalt:   359 10 

 

 

Urvalskriterier 

Studier med kvalitativ och kvantitativ ansats publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

valdes ut. Artiklarna söktes efter de givna sökorden som utgick från syftet i denna 

studie. Inklusionskriterier var artiklar som svarade på syftet och frågeställningen 

gällande hur patienter med psykosomatiska symtom upplever vårdgivares bemötande. 

Exklusionskriterier var artiklar som inriktade sig på barn eller ungdomar samt studier 

som inte var ur patienters perspektiv. Polit och Beck (2017) menar att resultatet i en 

litteraturstudie enbart bör innefatta primära källor därför exkluderades även review 

artiklar.  

 

Urvalsprocess 

Med relevanta sökkombinationer hittades 359 artiklar (exklusive dubbletter). Utifrån 

granskning av titlarna var det i första hand 51 artiklar som stämde överens med studiens 

syfte. I enlighet med Friberg (2006) lästes sedan artiklarnas abstrakt för att få en 

överblick om artiklarna stämde med studiens syfte och frågeställning. I det här skedet 

exkluderades artiklar som inte i huvudsak studerade patientens perspektiv. Då 

begränsades urvalet till 26 artiklar som var relevanta att läsa i sin helhet. En artikel gick 

inte att läsa i fulltext och exkluderades därför direkt. Efter att ha läst resterande 25 

artiklar i sin helhet exkluderades ytterligare nio artiklar för att de i huvudsak inriktades 

på vårdgivares perspektiv. De 16 artiklar som återstod granskades och 

relevansbedömdes. Fyra av dessa artiklar motsvarade inte syftet. Två artiklar bedömdes 

vara mer användbara i bakgrunden och ytterligare en artikel visade sig vara en 

litteraturstudie, alltså inte en primärkälla. Därmed återstod endast nio stycken artiklar. 

Då gjordes en manuell sökning, och ytterligare en relevant artikel hittades. Slutligen 

inkluderades tio artiklar i studien. Utfallet av granskningen visas i Figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 

 

 

Dataanalys 

Under arbetet med dataanalysen har artiklarna lästs igenom ett flertal gånger för att 

förstå innehållet. Återkommande och gemensamma teman i artiklarna har färgkodats. 

Samtidigt fördes anteckningar. Därefter genomfördes diskussioner mellan författarna 

angående färgkodningarna och artiklarnas resultat. Även författarnas respektive 

anteckningar diskuterades. Synliga och uppenbara skillnader och likheter, allt utifrån 

syfte och frågeställning, identifierades och redovisas i resultatet. En sammanställning av 

artiklarna och dess designer och metoder redovisas i tabell 2 (Bilaga 1). I tabellen 

redovisas författare, titel, design, eventuell ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och analysmetod (Polit & Beck, 2017). En kortfattad 

sammanställning av syfte och resultat i utvalda artiklar finns att se i tabell 3 (Bilaga 2). I 

Ytterligare 1 artikel 

hittades i en 

manuell sökning. 
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tabellerna är artiklarna i första hand indelade i kvalitativa respektive kvantitativa 

studier. Inom respektive grupp står de därefter i bokstavsordning.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att denna studie ska vara trovärdig har hänsyn tagits till forskningsetiska 

överväganden. Plagiering är inte tillåtet, såsom att stjäla en text eller skriva av den 

ordagrant utan större förändringar. Materialet har granskats objektivt. Citat och 

referenser är redovisade. Det som styr de internationella etiska grundläggande 

riktlinjerna är en disciplins paradigm och forskarens etiska värdegrund, vilket vi har 

tagit hänsyn till i vår granskning av de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 

denna litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Resultat 

I resultatet framkommer patienters upplevelser av både positivt och negativt bemötande 

i mötet med vårdgivare. Författarna i föreliggande studie har utgått från dessa 

upplevelser och skapat tre teman: Tillit, förtroende och respekt, information och 

kommunikation och delaktighet, närvaro och bekräftelse, vilka presenteras i Figur 2. 

Dessa teman har sedan använts som rubriker i resultatet. Den metodologiska 

frågeställningen som handlar om de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

redovisas i slutet av resultatet. 

 

 

 

Figur 2. Huvudteman som skapats utifrån resultatet i de inkluderade artiklarna 

Tillit, 
förtroende 
och respekt

Information och 
kommunikation

Delaktighet, 
närvaro och 
bekräftelse
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Tillit, förtroende och respekt 

I flera artiklar visade det sig att patienter med psykosomatiska symtom ansåg att tillit, 

förtroende och respekt var viktiga ingredienser i mötet med sin vårdgivare (Dwamena, 

Lyles, Frankel & Smith, 2009; Ratanawongsa, Wright, Vargo & Carrese, 2010; 

Bokhoven et al., 2009; Rosendal, Helles Carlsen & Troellund Rask, 2016; Peters et al., 

2008; Nettleton, Watt, O´Malley & Duffey, 2005). För att patienter skulle känna 

förtroende för sin vårdgivare var det av vikt att vårdgivaren förstod källan till deras oro, 

samt gav dem medicinska råd och psykosocialt stöd (Dwamena et al., 2009). Om 

vårdgivare dessutom visade empati och vägledde patienter minskade deras ångest över 

sina symtom och hälsotillståndet. Patienter upplevde också att lidande lindrades om 

vårdgivaren erkände deras lidande, tolererade osäkerheten i situationen angående 

diagnos, namngav symtomen och erbjöd behandling, samt gav dem ovillkorligt positivt 

stöd (Lidén, Björk-Brämberg & Svensson, 2015). Patienter som togs på allvar och gavs 

möjlighet att diskutera sina besvär kände större förtroende för vårdgivaren och var mer 

välmående och nöjda (Bokhoven et al., 2009; Nettleton et al., 2005). 

 

Patienter uppgav att de kände ilska när vårdgivaren inte kunde leva upp till deras 

förväntningar och krav. De upplevde ett motstånd från vårdgivarens sida. Många kände 

sig missförstådda, misstrodda och tvungna att ”skärpa sig” eller valde att söka annan 

vårdgivare som var mer intresserad. Patienter med medicinskt oförklarliga symtom fick 

ibland känslan av och intrycket av att vårdgivaren trodde att deras klagomål var 

påhittade (Bokhoven et al., 2009; Nettleton et al., 2005). Patienter som led av 

oförklarlig sjukdom ville ha sina symtom erkända som ”äkta”, och känna att det var 

något som gick att hantera (Nettleton et al., 2005). Patienter tyckte att det var viktigt att 

vårdgivare såg på situationen ur deras perspektiv och att de tänkte på hur de själva 

skulle vilja bli behandlade i samma situation. De ville bli behandlade med medlidande 

och respekt (Ratanawongsa et al., 2010) 

 

En del patienter med medicinskt oförklarliga symtom kände att det var obekvämt att 

diskutera känslor och emotionella problem, både för dem själva och för vårdgivaren. 

Patienter kände inte tillräckligt förtroende utan kände sig mer som en ”börda” för sin 

vårdgivare (Peters et al., 2008; Nettleton et al., 2005). I vissa fall var patienter 

obekväma eller missnöjda med mötet, vilket de inte ville visa på grund av rädsla att 

förstöra relationen med sin vårdgivare (Ratanawongsa et al., 2010). 
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Information och kommunikation 

Många patienter med psykosomatiska symtom sökte förklaring, uppmuntran och 

känslomässigt stöd vilket de flesta också var öppna med i kommunikationen med sin 

vårdgivare (Salmon et al., 2008; Bokhoven et al., 2009; Dwamena et al., 2009; Peters et 

al., 2008; Lidén, Björk-Brämberg & Svensson, 2015; Rosendal, Helles Carlsen & 

Troellund Rasks, 2016). Att få vetskap om att ha medicinskt oförklarliga symtom gav 

delvis en lättnad hos patienter, men även en besvikelse då de blev informerade om de 

bristande behandlingsmöjligheterna. I Rosendal, Helles Carlsen och Troellund Rasks 

(2016) studie framkom det att många patienter ville förses med både förklaringar och 

förslag på åtgärder, även de utan diagnos. Fick de inga förklaringar, kände de sig mer 

missnöjda och otillfredsställda jämfört med patienter som fått information och en 

diagnos.  

 

Hur nöjda patienter kände sig berodde mycket på hur engagerad vårdgivaren var. 

Patienter som hade en bra kommunikation med sin vårdgivare kände högre 

tillfredsställelse (Bokhoven et al., 2009). Lidén, Björk-Brämberg och Svenssons (2015) 

studie visar att patienter uppskattade vårdgivare som kunde hjälpa till med 

tolkningsprocessen och finna förklaringar och finna mening till lidandet, vilket de ofta 

kämpade med. För patienten i Hartman och Ravesteijns (2008) studie var det viktigt att 

få berätta sin historia för någon som lyssnade, vilket ledde till att de oförklarliga 

symtom som patienten burit på i åratal släppte. 

 

Bristfällig information upplevdes då vårdgivare valde att fokusera och beskriva en del 

av problemet, den del de kände igen och visste hur de skulle behandla, och lämnade 

resten av problemet till patienten själv (Peters et al., 2008; Nettleton et al., 2005). Ibland 

förminskade patienter själva sina problem och informerade endast om en del av 

problemen för att få känslan att passa in och med förhoppning att vårdgivare skulle ha 

möjlighet att hjälpa dem (Dwamena et al., 2009; Peters et al., 2008). De patienter som 

”bara” hade symtom kände inte att de fick sina förväntningar uppfyllda på samma sätt 

som de patienter som fått en diagnos. De kände sig också mer missnöjda och oroliga för 

sin hälsa. (Rosendal, Helles Carlsen & Troellund Rask, 2016; Nettleton et al., 2005). 

Patienter menade att ”har du ingen diagnos, har du ingen prognos” (Nettleton et al., 

2005). I vissa fall upplevde patienter med oförklarliga symtom att vårdgivare var 

duktiga på att identifiera och förklara var symtomen härstammade ifrån, men de hjälpte 
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inte till att göra något åt det (Peters et al., 2008). I en studie visade det sig att patienter 

som kände ångest redan innan mötet med sin vårdgivare var de som var mest benägna 

att fortsätta känna ångest efter mötet med vårdgivare. Patienter upplevde att det blev 

ännu värre när vårdgivare hävdade att deras symtom inte var något att oroa sig för. 

Däremot kändes det bättre för patienter om de själva i mötet med vårdgivaren fick 

komma fram till att symtomen var uthärdliga (Bokhoven et al., 2009). 

 

Delaktighet, närvaro och bekräftelse 

Patienter med oförklarliga symtom uppskattade om de fick vara delaktiga och om 

vårdgivaren aktivt lyssnade och tog hänsyn till deras synpunkter (Ratanawongsa et al., 

2010; Lidén, Björk-Brämberg & Svensson, 2015; Dirkzwager & Verhaak, 2007). 

Patienter hade en önskan om bekräftelse och att vårdgivaren skulle vara mer lyhörd för 

deras erfarenheter och utifrån dessa diskutera och tolka symtomen. Patienter angav ofta 

egna förslag på åtgärder vilka inte enbart innefattade fysiska behandlingar eller 

undersökningar (Salmon et al., 2008). Ett gemensamt berättande ledde till en 

konversation som gjorde att patienter fick distans till lidandet i det dagliga livet och fick 

kännedom om hur de kunde skydda sig och se ljusare på framtiden (Lidén, Björk-

Brämberg & Svensson, 2015). 

 

Patienter med psykosomatiska symtom upplevde till skillnad mot andra patienter mer 

misstro till vårdgivare och var mindre positiva till vårdkvaliteten. De ansåg ofta att de 

inte togs på allvar och inte fick vara delaktiga i beslut angående behandling, samt att 

vårdgivare inte hade tillräckligt med tid för dem (Dirkzwager & Verhaak, 2007). 

Ärlighet var något som flera patienter tyckte var viktigt, både att de själva var ärliga 

mot sin vårdgivare om sina symtom och att vårdgivare var ärliga tillbaka gällande 

hälsotillståndet (Ratanawongsa et al., 2010). 

 

Metodologisk aspekt 

Nedan redovisas de inkluderande artiklarnas datainsamlingsmetod. Av de tio artiklarna 

som inkluderades i resultatet hade sex studier kvalitativ ansats och fyra kvantitativ 

ansats. 
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Artiklar med kvalitativ ansats 

I tre av artiklarna användes semistrukturerade djupgående intervjuer (Dwamena et al., 

2009; Peters et al., 2008; Ratanawongsa et al., 2010). Med ett semi-strukturerat 

frågeformulär som innehöll frågor om erfarenheter och uppfattningar hos patienter 

började intervjuerna med en öppen utredning där deltagarna tilläts bestämma tempo och 

innehåll. Om bestämda ämnen, enligt intervjuformuläret, inte kommit upp inom 30-45 

min ställdes frågor om dessa ämnen. Intervjuerna spelades in och transkriberades och 19 

patienter deltog (Dwamena et al., 2009). Peters et al. (2008) intervjuade 23 patienter. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes i deltagarnas hem. En flexibel intervjuguide 

användes som ram för intervjuerna. Öppna frågor kombinerades med mer djupgående 

följdfrågor om patienters erfarenheter av primärvårdsläkarens bemötande och 

behandling. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. Med ett 

fokuserat etnografiskt tillvägagångssätt genomförde Ratanawongsa et al. (2010) 

djupintervjuer med 17 dyader av vårdgivare och patienter för att utforska förhållandet 

mellan dem. Ändamålsenligt valdes 17 vårdgivare ut inom primärvården. Varje 

vårdgivare noterade tre till fem patienter som de hade haft en långvarig och 

”utmanande” kontakt med i minst ett år. Vad som menades med ”utmanande” 

definierades inte eftersom man i studien även ville undersöka vad vårdgivaren ansåg 

som utmanande. Det rörde sig dock om patienter med oförklarliga symtom. Från de tre 

till fem patienterna som noterats av vårdgivaren valde forskaren ut en frivillig patient 

per vårdgivare. Separata intervjuer med patienter och vårdgivare gjordes. 

 

Lidén, Björk-Brämberg och Svensson (2015) byggde studien på berättande intervjuer. 

Totalt deltog 20 patienter, tid och plats för intervjuerna valdes av deltagarna. 

Intervjuerna spelades in och registrerades digitalt. Författarna använde sig av öppna 

frågor samt för att erhålla fullständiga berättelser uppmuntrades deltagarna att knyta an 

till viktiga livshändelser. Intervjuerna transkriberades. I Nettleton et al. (2006) 

genomfördes djupgående intervjuer med 18 patienter som behandlades polikliniskt för 

medicinskt oförklarliga symtom. Patienter godkände deltagande genom ett 

frågeformulär som den behandlande kliniken delat ut. De 18 som gett sitt medgivande 

att vara med i studien djupintervjuades i respektive hem. Intervjuerna varade mellan 80 

och 120 minuter. Deltagarna uppmuntrades att berätta med egna ord. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Hartman och Ravesteijn (2008) gjorde en reflekterande 

analys utifrån en fallstudie. Författarna följde deltagaren vid fyra tillfällen, ett 



 

15 

 

introducerande möte, ett tillfälle för provtagning med mera, ett uppföljningsmöte efter 

sex veckor och ett avslutande möte sex månader efter den första träffen. 

 

Artiklar med kvantitativ ansats 

I tre av artiklarna använde författarna enkätundersökningar som datainsamlingsmetod 

(Rosendal et al., 2016; Dirkzwager &Verhaaks, 2007; Bokhovens et al., 2009). 

Rosendal et al. (2016) gjorde en tvärsnittsstudie som baserades på en 

enkätundersökning. Läkare inom primärvården registrerade alla patientkontakter, utifrån 

International Classification of Primary Care (ICPC) koder bjöds 4240 patienter in att 

delta i undersökningen. Enkäten besvarades av 2286 patienter och inkluderades i 

studien. Enkäten innehöll frågor om subjektiv hälsa och en fråga om oro. 

Sammanfattningen av svaren beräknades med hjälp av SF-12 (fysiska komponenter) 

och de mentala komponenterna beräknades med hjälp av US-normer. Effektmåttet 

”patienttillfredsställelse med omsorg” mättes med instrumentet EUROPEP. Dirkzwager 

och Verhaaks (2007) undersökning gjordes utifrån data av en omfattande hälsointervju, 

med ett slumpmässigt rikstäckande urval. En enkätundersökning gjordes vilken innehöll 

frågor om sociodemografiska egenskaper och hälsorelaterad livskvalitet som mättes 

med hjälp av SF-36. Resultatet jämfördes mellan tre patientgrupper; icke-MUS-grupp 

(medically unexplained symptoms), diagnosgrupp (patienter som uppsökt vård fyra 

gånger senaste året men inte har MUS) samt MUS-grupp. I Bokhovens et al. (2009) 

studie gjordes ett slumpmässigt klusterurval av 63 stycken primärvårdsläkare och 498 

stycken av deras patienter. Alla patienter fick information om att olika diagnostiska 

strategier skulle utvärderas. Deltagarna delades sedan in i tre olika grupper med tre 

olika förutsättningar. Både läkare och patienter fick besvara enkäter där man frågade 

efter deras egenskaper, tillfredställelse med sin vårdgivare, om ångest och vad de tyckte 

om omvårdnadsmötet. Insamlade data användas sedan i en jämförande analys. 

 

I Salmon et al. (2008) undersöktes relationen mellan vad patienter berättade för 

vårdgivare och vad de sökte vård för. Inklusionskriterierna var patienter med medicinskt 

oförklarliga symtom. Innan mötet svarade deltagarna på ett frågeformulär som låg till 

grund för undersökningen. Samrådet till studien samt mötet med vårdgivaren spelades 

in, transkriberades och kodades. I samband med mötet fyllde läkaren i en checklista. 

Utifrån detta togs kategorier fram vilka sedan gav olika poäng som utgjorde data till 

analysen. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Patienter hade både positiva och negativa erfarenheter av vårdgivarens bemötande. 

Positiva upplevelser som framkom i studierna och som patienter efterfrågade var 

känslomässigt stöd, förklaringar, någon som aktivt lyssnade och en god 

kommunikation. Patienter ville tas på allvar och ville vara delaktiga i beslut och ses som 

en unik och viktig person. Allt detta minskade ångesten, oron och sjukdomskänslan hos 

patienter med psykosomatiska symtom. Dessa faktorer gav en ökad känsla av hälsa och 

välbefinnande och patienter kände sig mer tillfredsställda i mötet med vårdgivaren och 

det bemötande de fick. Negativa upplevelser som framkom och som patienter inte ville 

mötas av var oengagerade vårdgivare. Patienter upplevde att de fick kämpa för att hitta 

lämpliga förklaringar till sitt lidande. De kände sig ifrågasatta och upplevde ett 

motstånd från vårdgivares sida. Detta ledde till att de kände sig missförstådda och 

misstrodda. Patienter upplevde tidsbrist och avsaknad av bekräftelse. Dessa negativa 

upplevelser gjorde att de fick en känsla av att de var en börda för sjukvården, de började 

tvivla på sig själva och fick dålig självkänsla. Av de tio inkluderade artiklarna var sex 

av kvalitativ ansats med olika typer av intervjuer som datainsamlingsmetod. Fyra 

artiklar var av kvantitativ ansats varav tre enkätundersökningar och en studie som 

jämförde relationen mellan vad patienter berättade för vårdgivare och vad de sökte vård 

för.  

 

Resultatdiskussion 

Ansning är den grundläggande formen av vårdande, genom värme och närhet visar 

vårdgivaren att man vill den andre väl (Eriksson, 2015). Det kan vara genom att 

vårdgivaren öppet och följsamt lyssnar till och försöker förstå patientens berättelse 

(Dahlberg & Segesten, 2013). Resultatet visade att patienter önskade få råd och stöd 

både medicinskt och psykosocialt. Om vårdgivaren dessutom visade empati så 

minskade patienters ångest över sitt hälsotillstånd och de kände tillit och förtroende för 

sin vårdgivare (Ratanawongsa et al., 2010; Dwamena et al., 2009). Detta 

överensstämmer med Bullington (2007) som menar att det är viktigt att se människan 

som en helhet och se samspelet mellan kroppsliga, psykiska och sociala faktorer. 

Deltagare i de studier som ingår i föreliggande studies resultat uppskattade om 

vårdgivare erkände dess lidande och erbjöd positivt stöd, diagnosen behövde 
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nödvändigtvis inte namnges så länge de togs på allvar och fick möjlighet att diskutera 

sina besvär (Liden, Björk-Brämberg & Svensson, 2015; Bokhoven et al., 2009). Det 

visade sig att patienter med psykosomatiska symtom är en grupp som har tät kontakt 

med sin vårdgivare och anledningen är många gånger att de inte upplevde engagemang 

och känslomässigt stöd. Detta bekräftades i tidigare studier där man sett att endast 

uteslutande av fysisk sjukdom oftast inte leder till att patienter förbättras utan de 

fortsatte frekvent att söka vård (Salmon et al., 2008; Rosendal, Olesen & Fink, 2005). 

Utifrån litteraturstudiens resultat och tidigare forskning gör författarna i denna studie 

tolkningen att patienter med psykosomatiska symtom har ett stort behov av att ha någon 

”att luta sig emot”, att ha någon som bryr sig om dem och ger omsorg vilket leder till 

trygghet och ett större välbefinnande.  

 

Leken är enligt Eriksson (2015) ett centralt begrepp i vårdandet och därmed även ett 

medel för att uppnå hälsa. Därför är det nödvändigt att förstå leken som fenomen i 

vårdandet. Genom leken som kommunikation kan upplevelser bemästras och konflikter 

lösas. Resultatet visar att de patienter som var mest nöjda var de som hade en god 

kommunikation med sin vårdgivare och fick förklaring, uppmuntran och känslomässigt 

stöd (Ratanawongsa et al., 2010; Salmon et al., 2008). Tidigare forskning har visat att 

vårdgivare känner sig osäkra och otillräckliga när de handlägger denna patientgrupp 

(Murray et al., 2015). Det kan vara till stor nackdel för patienter eftersom 

kommunikation ska leda till att vårdgivaren uppmärksammar patienters egentliga 

behov. Relationen mellan patienter och vårdgivare ska leda till en lösning, ge förklaring 

och uppmuntran (Eriksson, 2015; Holopainen, Nyström & Kasén, 2017). I denna 

studies resultat framkom att patienter var öppna för hjälp och vägledning och gärna 

berättade, med hjälp av lämpligt ställda frågor, om sina symtom. De hade dessutom ofta 

egna förslag på åtgärder (Liden, Björk-Brämberg & Svensson, 2015; Salmon et al., 

2008). Författarna i föreliggande studie gör tolkningen att om patienter med 

psykosomatiska symtom träffar vårdgivare som i sitt bemötande har känslan av att inte 

kunna hjälpa patienter kan tolkningsprocessen bli bristfällig och dess behov kan 

troligtvis inte tillgodoses.  

 

Lärande innebär enligt Eriksson (2015) utveckling och ständig förändring och är viktig 

för att människan ska känna sig hel och självständig. Vårdgivarens uppgift är att hjälpa, 

informera och vägleda patienten utifrån dennes specifika behov. Resultatet visade att 
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patienter som fick diagnosen medicinskt oförklarliga symtom samt information om vad 

det innebar kände sig mera nöjda än patienter som inte fick någon förklaring. 

Förklaringar och förslag på åtgärder stärkte patienter att återvinna sitt oberoende av sin 

vårdgivare (Dwamena et al., 2009; Rosendal, Helles Carlsen & Troellund Rask, 2016). 

Vissa patienter valde ibland att förenkla sina problem och informerade endast om en del 

av problemet, i hopp om att passa in och lättare få hjälp (Dwamena et al., 2009; Peters 

et al., 2008). Frånvaro av förklaring kan innebära att patienter är fortsatt övertygade om 

att symtomen beror på fysisk sjukdom, som inte går att åtgärda (Bullington, 2007). 

Författarna i föreliggande studie tror att om vårdgivare inte har ett tillåtande sätt, en 

vårdande öppenhet och bjuder in patienter till att berätta om sin livssituation så kan 

vårdgivare inte heller hjälpa patienter fullt ut. Tolkningen är att vårdgivares möjlighet 

att hjälpa patienter försvåras då vi inte fått tagit del av all information och fått en 

helhetsbild. 

 

Att vara delaktig förutsätter att man kan dela. Om man inte har förmågan att dela med 

sig kan man heller inte vara delaktig. Att vara delaktig innebär att vara närvarande i tid 

och rum med patienter, att vara delaktiga i samma helhet (Eriksson, 2015). Flera studier 

visade att patienter uppskattade att vårdgivare lyssnade och tog hänsyn till deras 

synpunkter, samt vårdgivare som var lyhörd för deras erfarenheter (Ratanawongsa et al., 

2010; Liden, Björk-Brämberg & Svensson, 2015). För patienter med psykosomatiska 

symtom var det viktigt med ärlighet och att de togs på allvar (Dirkzwager & Verhaak, 

2007; Ratanawongsa et al., 2010). Detta är i enlighet med Holopainen, Nyström och 

Kasén (2017) som anser att det är viktigt att vårdgivaren visar äkta närvaro och aktivt 

lyssnar på patienten. Det inger ett förtroende och patienten upplever delaktighet och 

ömsesidig förståelse och ansvar.  

 

Lidande är något oundvikligt men det behöver endast inte vara negativt. Lidande kan 

leda till förnyelse och upplösning. Vårdandet innebär att hjälpa en annan att människa 

att lindra eller försöka eliminera lidande (Eriksson, 2015; Kirkevold, 2000). Resultatet 

visar att patienter som fick diagnos men inte fick förklaring om vad symtomen 

härstammade ifrån kände mer oro och ångest jämfört med andra patienter. Då 

vårdgivaren informerade om att det inte fanns anledning till oro och att det inte fanns 

något att behandla, kände patienter med psykosomatiska symtom än mer hopplöshet 

(Rosendal, Helles Carlsen & Troellund Rask, 2016; Bokhoven et al., 2009). Hälsa har 
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en djupare innebörd än endast frånvaro av sjukdom. En människa som inte har någon 

medicinskt förklarad sjukdom kan känna ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2013; 

Socialstyrelsen, 2016). Detta måste vårdgivare ta hänsyn till och i möjligaste mån lindra 

patienters lidande (Eriksson, 2015).  

 

Patienter som upplevde att de fick tid och förklaringar av sin vårdgivare samt någon 

som lyssnade och såg problemet ur deras egen synvinkel var mera nöjda med 

bemötandet. Patienter som däremot möttes av tidsbrist och oengagerade vårdgivare 

kände att de fick kämpa för att få förklaringar. De upplevde motstånd och kände sig 

som en ”börda” för sjukvården. Ansa, leka och lära är begrepp som går in i varandra. 

Vårdandet bör utgå från alla dessa delar och ses som en helhet. Vård utifrån Erikssons 

(2015) begrepp inger ett förtroende, skapar en ökad förståelse och tillit samt upplevelse 

av en bättre hälsa. De utvalda artiklarna som ingår i studien visade att patienter med 

psykosomatiska symtom mestadels hade läkarkontakt vilket vi tycker är förvånade då 

dessa patienter tycks vara i behov av professionell omvårdnad, vilket ingår i 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Lidén, Björk-Brämberg och Svensson (2015) 

bekräftar vår teori om en mer behovsstyrd vård för denna patientgrupp där 

sjuksköterskan kan bidra till det bemötande dessa patienter behöver och efterfrågar.  

 

Diskussion gällande inkluderade artiklars datainsamlingsmetod 

Sex artiklar var av kvalitativ ansats med olika typer av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer används enligt Polit och Beck (2017) med fördel när 

forskaren är intresserad av att belysa upplevelser och erfarenheter då deltagarna i 

intervjuerna berättar med egna ord, vilket passar bra med tanke på syftet i denna 

litteraturstudie.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes i tre artiklar (Dwamena et al., 2009; Peters et al., 

2008; Ratanawongsa et al., 2010). I en semi-strukturerad intervju har forskaren tillgång 

till en intervjuguide som styr till viss del, deltagarna uttrycker sig med egna ord utifrån 

den bestämda intervjuguiden. Beroende på vad deltagarna svarar finns det utrymme att 

ställa följdfrågor för att om möjligt få ett än mer uttömmande svar. Vid 

semistrukturerade intervjuer kan forskaren inte förutse svaren (Polit & Beck, 2017). 

Dwamena et al. (2009) har beskrivit hur de har gått till väga med intervjuerna. Det som 

dock inte beskrivs är i vilken miljö intervjuerna har ägt rum vilket är en nackdel, en 
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lugn och trygg miljö utan störande moment är gynnsamt. Hemmet anses vara en plats 

som är bäst att utföra en intervju på (Polit & Beck, 2017). Författarna beskriver även i 

metodbeskrivningen hur de allt eftersom har vidareutvecklat följdfrågorna utifrån 

framkomna teman i de intervjuer som först ägde rum. Detta bör medföra att de första 

intervjuerna kanske inte blev fullt lika djupgående jämfört med de som ägde rum bland 

de sista, vilket kan ses som en nackdel då eventuell ytterligare information missats i 

studien. Peters et al. (2008) och Ratanawongsa et al. (2010) har noggrant beskrivit 

miljön där intervjuerna ägde rum. Öppna frågor ställdes samt reflekterande följdfrågor i 

syfte att uppmuntra deltagaren till tydligare och mer uttömmande svar. Öppna frågor 

tillåter deltagaren att beskriva och berätta med egna ord vilket är fördelaktigt. En 

nackdel kan vara svårigheten i att sedan analysera dem (Polit & Beck, 2017). Lidén, 

Björk-Brämberg och Svensson (2015) har använt sig av intervjuer där deltagarna fritt 

fick berätta utifrån öppna frågor. För att erhålla fullständiga berättelser uppmuntrades 

deltagarna att knyta an svaren till händelser i livet, där det enligt Polit och Beck (2017) 

ska vara syftet som styr. Ostrukturerade intervjuer är tidskrävande och kan leda till en 

förlängd datainsamlingsperiod. De kan också bli utdragna intervjuer då irrelevant 

information kan dryftas, fördelen är att datainsamlingen kan bli mer ingående än andra 

metoder (Polit & Beck, 2017). Nettleton et al. (2005) utförde djupgående intervjuer i 

deltagarnas hem. Djupgående intervjuer används då forskarna vill förstå deltagarnas 

åsikter eller upplevelser. Intervjuerna analyserades i sin helhet för att få en djupare 

förståelse. Detta är en tidskrävande metod. Både insamlingen, analysen och tolkningen 

tar lång tid att genomföra (Polit & Beck, 2017). En fallstudie gjordes av Hartman och 

Ravesteijn (2008). Vid fallstudier samlas data in över tid. Under studiens gång blir nutid 

förfluten tid och framtid blir nutid. Denna metod ger inblick i förhållanden som varit 

oklara eller annorlunda (Olsson & Sörensen, 2011). Överförbarheten i denna typ av 

studier förefaller vara låg, men vi har ändå valt att använda oss av den då resultatet i 

studien överensstämmer med resterande material i föreliggande litteraturstudie.  

 

Samtliga intervjuer ljudinspelades och transkriberades vilket styrker artiklarnas 

överförbarhet och trovärdighet, samtliga har mer eller mindre detaljerat beskrivit 

strukturen på datainsamlingsmetoden (Dwamena et al., 2009; Peters et al., 2008; 

Ratanawongsa et al., 2010; Lidén, Björk-Brämberg & Svensson, 2015; Nettleton et al., 

2005).  
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Fyra artiklar var av kvantitativ ansats. Fördelen med kvantitativa undersökningar är att 

antalet deltagare är större vilket gör att studiens resultat är lättare att generalisera. 

Deltagarna kan själva välja när de besvarar enkäten eller frågeformuläret och de är 

anonyma. En nackdel med enkätfrågor är att svaren blir ytliga och en djupare förståelse 

för respondenten är svårt att få. Det är viktigt att frågorna är tydligt beskrivna för att 

minska risken för missförstånd (Polit & Beck, 2017). Tre av dem använde sig av 

enkätundersökning som datainsamlingsmetod (Rosendal, Helles Carlsen & Troellund, 

2016; Dirkzwager & Verhaaks, 2007; Bokhoven et al., 2009). Samtliga använda sig av 

mätinstrument som är internationellt vedertagna. Mätinstrument med hög reliabilitet och 

validitet innebär en större trovärdighet i studien och risken för felaktigt sammanställt 

resultat minskar (Polit & Beck, 2017), vilket även höjer trovärdigheten i denna 

litteraturstudie. Salmon et al. (2008) använde ett eget skapat frågeformulär som håller 

hög begrepps- och innehållsvaliditet. I alla inkluderade artiklar finns en tydlig 

beskrivning av datainsamlingsmetoden.   

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har en beskrivande design för att kunna besvara syftet som var att 

beskriva hur vuxna patienter med psykosomatiska symtom upplevde mötet med och 

bemötandet av sin vårdgivare samt att beskriva de inkluderande artiklarnas 

datainsamlingsmetod. En beskrivande litteraturstudie innebär att sammanfatta och 

beskriva forskningsläget inom det valda området. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har inkluderats i studien vilket författarna ser som en fördel då det leder till ett 

större underlag. Det kan också ses som en styrka då det ger ett bredare resultat (Polit & 

Beck, 2017). Inklusions-och exklusionskriterier har använts vilket Polit och Beck 

(2017) menar stärker resultatet då det utan kriterier kan bli för stort urval av artiklar och 

urvalsprocessen svår att genomföra.  

Författarna sökte de vetenskapliga artiklarna i databaserna PubMed och Cinahl. Att 

använda två databaser ses som en fördel då risken för att resultatet vinklas minskar 

eftersom de utgår från olika huvudområden, samt att möjligheten att hitta relevanta 

artiklar ökar (Polit & Beck, 2017). Sökorden valdes utifrån syfte och frågeställningar. 

Samma sökord användes i båda databaserna. MeSH-termer användes i PubMed, detta är 

ett samlingsbegrepp vilket är bra då författare använder sig av olika benämningar inom 

samma ämne, vilket även gör att det kan vara enklare att finna passande artiklar (Polit & 
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Beck, 2017). En kombination med sökningar både med MeSH-termer, fritextsökningar 

och manuella sökningar gjordes vilket enligt Polit och Beck (2017) utgör en styrka då 

alla sökord inte finns som MeSH-term. Författarna kombinerade sökorden med den 

booleska söktermen AND i syfte att smalna av antalet träffar och få ett mer specifikt 

sökresultat (Polit & Beck, 2017). I Cinahl användes begränsningen peer reviewed, 

vilket innebär att artiklarna är granskade av sakkunniga forskare för att fastställa den 

vetenskapliga kvaliteten (Polit & Beck, 2017). Att använda den begränsningen kan ses 

som en styrka även i denna litteraturstudie. Det begränsningsalternativet finns inte 

tillgängligt i PubMed. Författarna begränsade också sökningarna till artiklar skrivna 

inom de tio senaste åren, vilket är en fördel då litteraturstudier bör baseras på aktuell 

forskning enligt Polit och Beck (2017). Det är samtidigt en svaghet då relevant äldre 

information kan utebliva. En artikel gick inte att läsa i fulltext och uteslöts vilket kan ha 

påverkat resultatet i litteraturstudien (Polit & Beck, 2017). Med de begränsningarna som 

bestämts blev sökresultatet av artiklar som svarade på syftet lite tunt, därav frångicks 

tidsbegränsningen på tio år vid en manuell sökning och ytterligare en artikel kunde 

därmed inkluderas. Trots detta inkluderades endast tio artiklar vilket möjligtvis kan ses 

som ett litet underlag för litteraturstudien. Artiklar skrivna på engelska eller svenska 

inkluderades men då sökningarna endast gjordes i engelska databaser kan artiklar 

skrivna på svenska ha missats.  

Dataanalysen utfördes systematiskt där båda författarna läste samtliga artiklar. Alla 

inkluderade artiklar var skrivna på engelska vilket kan ses som en svaghet då båda 

författarna har svenska som modersmål och endast grundläggande kunskaper i det 

engelska språket. För att undvika feltolkningar av innehållet i artiklarna har författarna 

använt sig av lämpliga översättningsprogram (Polit & Beck, 2017). Dessutom har 

artiklarna lästs ett flertal gånger av båda författarna. Återkommande teman färgkodades 

och anteckningar fördes utifrån det mest relevanta i resultaten som svarade på syftet. 

Gemensam genomgång av materialet visade att författarna, oberoende av varandra, 

kommit fram till i stort sett samma resultat vilket sedan sammanställdes och redovisades 

i olika teman och rubriker. Tillvägagångsättet i analysen har gjorts i syfte att resultatet 

ska redovisas så objektivt som möjligt och att undvika missförstånd och inblandning av 

förutfattade meningar samt tolkningar utifrån förkunskaper som skulle kunna vinkla 

resultatet på ett felaktigt sätt. Det ökar trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 2017).  
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De inkluderade artiklarna kommer från olika länder där sjukvården inte är uppbyggd 

exakt som i Sverige och Norden. Det kan medföra att föreliggande litteraturstudies 

resultat inte kan appliceras till fullo på Sveriges befolkning (Polit & Beck, 2017). I 

patienters upplevelse av mötet med och bemötandet av vårdgivare fann dock författarna 

många likheter i artiklarna vilket ändå talar för att resultatet skulle gå att använda i 

Sverige (Polit & Beck, 2017). I vilka länder studierna är genomförda i redovisas i 

tabellerna i Bilaga 1 och 2. Författarna hade inte begränsat sökningen till öppen- eller 

slutenvård, dock visade det sig att alla inkluderade artiklar representerade öppenvården.  

Etiska överväganden har gjorts genom att författarna har genomfört dataanalysen och 

presenterat resultatet på ett sätt där objektivitet har eftersträvats. Litteraturstudiens 

resultat har inte plagierats, information har inte medvetet uteslutits eller förvrängts. 

Referenser redovisas enligt Harvardsystemet vilket är ett vedertaget system som 

Högskolan i Gävle rekommenderar (Polit & Beck, 2017).  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet i litteraturstudien kan ge en ökad förståelse för patienter med psykosomatiska 

symtom. Det viktigaste i bemötandet för denna patientgrupp var att vårdgivare förhöll 

sig optimalt öppen och följsam och hade en vilja att förstå, vilket ledde till att ett 

förtroende byggdes upp mellan patient och vårdgivare. I definitionen vårdgivare ingår 

flera vårdprofessioner med olika perspektiv och kunskapsområden, där sjuksköterskan 

har en central roll i mötet med patienten. Sjuksköterskan skulle kanske kunna ansvara 

för en större del i omhändertagandet av dessa patienter då det i sjuksköterskans 

kärnkompetenser ingår personcentrerad vård, informatik och förbättringskunskap.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då det finns sparsamt med forskning gällande patienters upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande vore det intressant att se fortsatt forskning kring det. I händelse av att 

arbetssättet inom sjukvården skulle förändras så att sjuksköterskan är den person som 

patienten träffar i första hand, när diagnosen psykosomatiska symtom är konstaterad, 

skulle en interventionsstudie kunna göras. Detta för att se om eventuella skillnader 

föreligger jämfört med hur sjukvården arbetar idag, både ur ett patientperspektiv och ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Slutsats 

Resultatet visade att många patienter med psykosomatiska symtom sökte känslomässigt 

stöd och bekräftelse. För att dessa patienter skulle känna förtroende önskade de få träffa 

en vårdgivare som tog dem på allvar, lyssnade och gav förklaringar till deras symtom. 

Kommunikation och kontinuitet i vården fick dessa patienter att känna trygghet. Genom 

vidare forskning och viss förändring i omhändertagandet av dessa patienter, skulle 

sjuksköterskan kunna bidra med denna trygghet i större utsträckning, då det patienterna 

efterfrågar ryms inom sjuksköterskans kärnkompetenser; personcentrerad vård, 

informatik och förbättringskunskap.  
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Bilaga 1.  
Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlings- 

Metod 

Dataanalys- 

metod 

Dwamena et 

al. 2009 

USA 

In their own words: 

qualitative study of 

high-utilising primary 

care patients with 

medically unexplained 

symptoms 

Kvalitativ 

studie 

Deskriptiv  

19 patienter Semi-strukturerade, 

djupgående 

intervjuer 

Grounded theory 

 

 

 

Hartman & 

Ravesteijn 

2008 

Nederländerna 

‘Well doctor, it is all 

about how life is lived’: 

cues as a tool in the 

medical consultation  

 

Kvalitativ 

studie 

Fallstudie Samtal med patient Reflekterande analys 

Lidén, Björk-

Brämberg & 

Svensson 

2015 

Sverige 

The meaning of learning 

with medically 

unexplained symptoms 

as narrated by patients in 

primary care: A  

phenomenological-

hermeneutic study 

Kvalitativ 

studie 

 

10 patienter 24-61 år Berättande 

intervjuer 

Fenomenologsik-

hermeneutisk 

metod 

Data analyserades i tre 

steg: naiv läsning, 

strukturanalys och 

omfattande 

läsförståelse 

Nettleton et al. 

2005 

Understanding the 

narratives of people who 

Kvalitativ 

studie 

18 patienter Djupgående 

intervjuer 

Innehålls- och struktur 

analys 



 

2 

 

Irland live with medically 

unexplained illness 

Peters et al.  

2009 

England 

What do patient choose 

to tell their doctors? 

Qualitativ 

Analysisof potential 

barriers to reattributing 

medically unexplained 

symptoms 

Kvalitativ 

studie 

Patienter och läkare 

med eller utan 

specialistutbildning 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer  

Tematisk analys 

Ratanawongsa 

et al.  

2010 

USA 

Challanges in primary 

care relationships: 

Seeing from both sides.  

Kvalitativ 

studie 

17 patienter och  

17 vårdgivare  

Semi-strukturerade  

intervjuer  

Wilcoxon signed rank 

test (redigerad analys) 

Bokhoven et 

al.  

2009 

Nederländerna 

Influence of watchful 

waiting on satisfaction 

and axiety among 

patients seeking care of 

unexplained complaints 

Kvantitativ 

studie 

498 patienter 

63 primärvårdsläkare 

Enkätundersökning Flernivå logistisk 

regressionsanalys 

Dirkzwager & 

Verhaak 

2007 

Nederländerna 

Patients with persistent 

medically unexplained 

symptoms in general 

practice: characteristics 

and quality of care 

Kvantitativ 

studie 

Data användes från en 

representativ 

undersökning 

Ett slumpmässigt, 

rikstäckande, urval 

gjordes av patienter 

som deltagit i en 

omfattande 

hälsointervju. 

Patienter med 

medicinskt 

oförklarade symtom 

jämfördes med en 

patientgrupp som 

inte som inte 

Chi-square test och t-

test samt logistisk 

regressionsanalys 
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uppfyllde 

kriterierna för det 

Rosendal, 

Helles Carlsen 

& Troellund 

Rask 

2016 

Danmark 

Symtoms as the main 

problem:a cross 

sectional study of patient 

experience in primary 

care 

Kvantitativ 

studie 

2286 patienter Tvärsnittsstudie 

baserad på 

enkätundersökning 

Generaliserande 

linjära analyser. 

Student`s t-test 

Chi-squere test m.m 

 

Analyserna justerades 

efter patientens 

egenskaper och 

läkargrupp. 

Salmon et al.,  

2007 

England 

Primary care 

consyltations about 

medically unexplained 

symptoms: How do 

patients indicate what 

they want? 

Kvantitativ 

studie 

326 patienter  Ett konsekutivt 

urval av patienter 

där ljudinspelning 

gjorts i mötet med 

läkare. Efter mötet 

fylldes en 

checklista i av 

läkaren och 

kategorier togs fram  

Regressionsanalys.  
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Bilaga 2.  
Tabell 3. Översiktstabell med inkluderande artiklars syfte och resultat 
Författare Syfte Resultat 

Dwamena et al., 2009 

USA 

Att beskriva och analysera 

uppfattningar och 

upplevelser hos patienter 

med högfrekvent 

utnyttjande av 

primärvården 

Patienter sökte förklaring 

och tidig diagnos. De 

upplevde motstånd från 

vårdgivaren. Vårdgivaren 

behövde förstå patienternas 

oro, visa empati och 

vägledning för att bygga 

förtroende. 

Hartman & Ravesteijn 

2008 

Nederländerna 

En fallstudie Vårdgivare borde förbättra 

sin förmåga att lyssna 

aktivt, se patienternas 

verkliga bekymmer och 

hjälpa patienten att se det. 

Lidén, Björk-Brämberg & 

Svensson 

2015 

Sverige 

Att beskriva och tolka 

patienters erfarenheter av 

att lära sig att leva med 

medicinskt oförklarliga 

symtom 

Patienterna önskade att 

vården skulle lyssna, ta del 

av deras erfarenheter, få 

hjälp i sitt berättande och 

få positivt stöd, samt god 

kommunikation.  

Nettleton et al. 2005 

Irland 

Att undersöka berättelser 

från patienter som lever 

med medicinskt 

oförklarliga symtom 

Patienterna präglades av 

förvirring och osäkerhet, 

om de inte fått en diagnos 

fanns heller ingen prognos. 

De kände ilska över att de 

inte togs på allvar.  

Peters et al.  

2009 

England 

Att identifiera patienters 

potentiella hinder av 

medicinskt oförklarliga 

symtom 

Patienterna kände sig 

missförstådda, misstrodda 

och obekväma med att 

prata om emotionella 

problem samt upplevelsen 

av att vara en ”börda”. 

Ratanawongsa et al.  

2010 

USA 

Att utforska både 

vårdgivares och patienters 

(med oförklarliga symtom) 

perspektiv av vårdmötet. 

Tre huvudteman; patienters 

syn på relationen var mer 

positiv än vårdgivarens, en 

utmaning att styra över 

känslor, förtroendefrågor i 

utmanande förhållanden. 

Bokhoven et al.  

2009 

Nederländerna 

Att undersöka 

tillfredsställelse och ångest 

efter samråd med 

vårdgivare bland patienter 

som söker för oförklarliga 

symtom 

Hög tillfredsställelse var 

förknippat med god 

kommunikation, 

upplevelsen att tas på 

allvar och få möjlighet att 

diskutera sina problem. 

Dirkzwager & Verhaak 

2007 

Nederländerna 

Att undersöka förhållandet 

mellan patienter med 

medicinskt oförklarliga 

symtom i allmän praxis, 

Patienter med medicinskt 

oförklarliga symtom kände 

mer misstro till vården och 

dess kvalitet, mer psykiskt 



 

2 

 

livskvalitet och sociala 

förhållanden, samt 

undersöka hur patienter 

med ihållande medicinskt 

oförklarliga symtom 

utvärderar kvaliteten på 

primärvården 

lidande, social isolering 

och funktionsnedsättning. 

Upplevelse av att inte tas 

på allvar, ej få vara 

delaktig, brist på tid inom 

sjukvården. 

Rosendal, Helles Carlsen 

& Troellund Rask 

2016 

Danmark 

Att utforska 

patienttillfredsställelse och 

förväntningar hos patienter 

där ingen diagnos ställdes 

under samråd med läkare 

Mer missnöje, oro, 

otillfredsställelse och 

sjukdom hos patienter som 

inte fick diagnos. Alla 

patienter borde förses med 

förklaring och förslag på 

åtgärd. 

Salmon et al., 2007 

England 

Att undersöka 

förutsägelserna att det 

patienterna säger i mötet 

med läkaren är relaterade 

till deras önskan om  

1. Känslomässigt stöd  

2. Symtomförklaring  

3. Somatiskt ingripande 

Patienterna behövde 

känslomässigt stöd, 

förklaring, uppmuntran och 

engagemang. Fanns litet 

behov av fysiska 

behandlingar och 

undersökningar.  
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