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Sammanfattning     

Syfte med litteraturstudien var att beskriva bemötande av äldre människor inom vården 

utifrån de äldre vårdtagarnas, vårdgivarnas, observatörernas/anhörigas perspektiv. I en av 

dessa tre perspektiv representerade anhöriga tillsammans med observatörerna ett gemensamt 

perspektiv. En litteraturstudie gjordes och sexton vetenskapliga artiklar granskades och 

analyserades. Joyce Travelbee’s omsorgsteori (Interaktionsteori) var den teoretiska 

referensramen för studien. Resultatet visade att vårdgivarnas tillvaratagande av den äldre 

vårdtagarens autonomi bidrog påtagligt till upplevelsen av bemötandet, vårdtagarna uttryckte 

denna aspekt tydligast. Personalbrist var ett inbyggt fel i organisationen som påverkade 

bemötande. Alla tre perspektiv uttryckte detta problem tydligt. Vårdgivarnas egen förmåga att 

organisera och prioritera var av betydelse för upplevelsen av bemötande. Bemötandet 

påverkades när den äldre vårdtagarens önskemål nedprioriterades för rutiner. Nivån på 

vårdgivarnas empatiska förmåga påverkade upplevelsen av bemötandets kvalitet på olika sätt. 

Vården upplevdes som trygg när vårdgivare hade hög empatisk förmåga. Sammanfattningsvis 

var upplevelsen av bemötande att det var en förmåga till lyhördhet och en vilja att 

kommunicera, utförandet av dessa var i sin tur beroende av tid, personliga värderingar och 

invant beteende.  

 

 

 

Nyckelord: vårdpersonal, äldre patienter, upplevelser, integritet, bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

The aim of the study was to describe encounters of elderly people within the healthcare with 

help from the scientific articles through the perspectives of the elderly patient, health care 

staff and observers/relatives. In one of the three perspectives relatives and observers 

represented a common perspective. A literature review was made and sixteen articles were 

examined and analyzed. The theory of interaction by Joyce Travelbee’s was the theoretical 

framework for this study. The results showed that the healthcare staff’s protection of the 

elderly patient’s autonomy contributed tangible to the experience of encounters, this aspect 

was most obvious from the statements of the elderly patients. The shortage of healthcare staff 

was an organizational default which had an impact on encounter. All three perspectives 

evidently expressed this type of problems. The healthcare staff’s own ability to organize and 

make priorities was of significance for the encounters. Encounters were influenced when the 

elderly patient’s wishes stood back for routines. The levels of the healthcare staff’s ability for 

empathy influenced the experience of the quality of the encounter in different ways. The 

healthcare was experienced as safe when the healthcare staff had high empathic ability. In 

conclusion the experience of the encounters was a capability to listen and a willingness to 

communicate; these were dependent on time, personal values and habitual behavior. 

 

Keywords: healthcare staff, older patients, experience, integrity, encounters 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Omvårdnadsarbete innebär att jobba mot ett bestämt mål och det är att verka för människors 

hälsa. Beroende på vilken del av människors hälsa som betonas kommer omvårdnadsarbetet 

att se olika ut. Omvårdnadspersonal kan jobba direkt med patienters fysiska hälsa genom att 

sörja för mat och dryck, linda om sår eller ge injektioner. Omvårdnadsarbete kan också 

fokusera på personalutbildning, vilken syftar till att öka vårdpersonals kompetens inom olika 

omvårdnadsdiscipliner. Kompetensen kommer sedan människors hälsa till godo då den 

praktiseras av personalen i omvårdnaden av patienter. Vårdarbetet har också en annan 

inriktning eftersom det också berör människors psykosociala hälsa. Det kommer då i högre 

grad att vara en fråga om samspelet mellan omvårdnadspersonal och patienter.  

Förutsättningar för ett bra utförande vid denna typ av arbete är att omvårdnadspersonalen har 

en god kommunikativ förmåga och en vilja att samverka med patienter. Dessa egenskaper är 

centrala faktorer som påverkar kvalitén på bemötandet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005). 

 

Begreppet bemötande 

Begreppet bemötande kan beskrivas med det utrymme till värdighet en person ges i form av 

respekt. Respekt när det gäller att möta en person utifrån social bakgrund, utbildningsnivå 

eller etnicitet. I bemötandet spelar begrepp som autonomi och integritet en viktig roll. 

Vårdpersonalen bör därför interagera med patienten så att integritet och autonomi respekteras 

och bevaras hos patienten. Hon bör också tänka på att ge information och undervisning på rätt 

sätt med hänsyn till situationen (Kristoffersen m.fl., 2005).  

 

Förmågan att kunna bemöta och kommunicera är en stor del av omvårdnadsarbetet. Att kunna 

kommunicera innebär att förstå hur man uppfattar sig själv och andra, hur förväntningar och 

attityder kan påverka samt att väga in kanaler som tal, ögonkontakt, gester och kroppsrörelser 

(Nilsson & Waldemarsson, 1990). En sjuksköterska bör ha pedagogiska kunskaper som är 

anpassade för verksamhetsmiljön. Kommunikativ förmåga och att kunna ge tydlig 

information är alltså önskvärt när arbetet innefattar äldre människor (Tunedal & Fagerberg, 

2001). En tidigare studie inom ämnet bemötande visade att kvalitén på bemötandet och 

samspelet mellan vårdare och patient varierade (Kovero & Tykkä, 2002). Det finns en typ av  
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lidande som inte är kopplat till själva sjukdomen utan är en följd av dåligt bemötande från 

personalen. Detta yttrar sig på många olika sätt som t.ex. när patienter värdighet blir kränkt 

när de i sitt lidande inte blir uppmärksammade av personal. Många gånger blir patienter inte 

informerade om syftet med omvårdnaden utan lämnas med många obesvarade frågor och 

detta skapar en känsla av utanförskap och sänkt självkänsla. Det förekommer också att 

vårdpersonal belastar patienter med egna problem som t.ex. att ge uttryck för mödan i en 

alltför hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att patienter kan känna sig i vägen (Dahlberg, 

2002). När patienter upplever ett positivt bemötande har detta mycket att göra med att 

vårdpersonal ger tillräckligt av sin tid till att sitta ner, lyssna och samtala med patienten. Detta 

bidrar till att vårdare och patient lär känna varandra och skapar en bra relation (Macdonald, 

2007). 

 

1.2  Viktiga begrepp som påverkar Bemötande   

Det finns begrepp som berör bemötande och dessa är viktiga att förstå eftersom de diskuteras 

när bemötande beskrivs. Här beskrivs några av dessa. 

 

Värdighet  

Begreppet värdighet innehåller två dimensioner, den objektiva och den subjektiva. Den 

objektiva värdigheten innebär en absolut värdighet för varje människa. Det innebär att 

värdigheten inte kan tas bort eller försvinna beroende på yttre omständigheter. Sjuksköterskan 

ska utgå ifrån och hålla fast vid en sådan ståndpunkt i sitt arbete för att behandla alla 

människor värdigt. Den subjektiva värdigheten är annorlunda. Den är föränderlig till sin natur 

och har att göra med prestation och egna värderingar (Kristoffersen m.fl., 2005). 

 

Integritet 

En rättighet till privat område som skyddas mot utifrån kommande intrång och egenskapen att 

handla på ett konsekvent sätt utifrån det egna samvetet (Nationalencyklopedin, 1996). 

  

Autonomi  

Självstyre eller självbestämmande, det innebär att en person har rättigheten att välja eller fatta 

beslut i olika situationer som rör den egna personen.  

En annan viktig aspekt av begreppet är att en person måste för att räknas som autonom ha 

förmågan att ta ansvar för information (Kristoffersen m.fl., 2005).  
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1.3 Omvårdnadsteori 

Interaktionsteorin utgör en stor del av omvårdnaden, sjuksköterskan bör ha en bra bild av 

patienters upplevelser och känslor för att kunna ge en bra omvårdnad. Kristoffersen (1998) 

nämner i boken Allmän omvårdnad att Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori går ut på att en 

sjuksköterska bör använda sig själv som ett terapeutiskt instrument när han/hon möter 

patienten. Detta sker genom kommunikation som syftar till att bygga en relation mellan 

parterna. Relationen skall vara likvärdig och utvecklas genom olika stadier som innefattas 

bl.a. av ett första möte, förståelse för varandra och slutligen leder till en fungerande kontakt 

mellan båda parter. 

1.4 Problemformulering  

Det är av vikt att belysa vårdpersonalens bemötande av äldre inom vården. Den ökade 

populationen av äldre leder till högre krav på vårdpersonal eftersom vården ska vara 

individuellt utformad. Det är ett självklart mål att vården ska ge ett bra bemötande och god 

omvårdnad till den enskilde individen. Värt att tänka på är också kontexten i vilket 

bemötandet sker. Att vara äldre idag innebär att tillhöra en annan generation och den kan lätt 

bli missförstådd av dagens. Att vara beroende av vård innebär för varje individ att förlora 

kontroll till viss del, vilket innebär en situation med ökad sårbarhet. En äldre människa är ofta 

än mer sårbar till följd av det naturliga åldrandet som kan påverka bland annat förmågan att 

kommunicera. Vårdpersonalen bör ha pedagogiska kunskaper som är anpassade för 

verksamhetsmiljön. Att kunna ge ett gott bemötande och att kunna ge tydlig information är 

alltså önskvärt när arbetet innefattar äldre människor (Tunedal & Fagerberg, 2001).  

Med anledning av detta, är det av intresse att belysa hur bemötandet av äldre inom vården ser 

ut och verkar.  Det finns många teorier om hur ett bemötande bör vara men vi vill belysa hur 

det är i praktiken genom att studera tidigare vetenskapliga arbeten i området och hur det 

uppfattas från olika perspektiv.    

1.5 Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva bemötandet av äldre människor inom vården utifrån 

de äldre vårdtagarnas, vårdgivarnas, observatörernas och anhörigas perspektiv.  

1.6 Frågeställning 

Hur upplever äldre vårdtagare bemötandet inom vården? 

Hur upplever vårdgivare att de bemöter äldre inom vården?  

Hur upplever observatörer/anhöriga vårdpersonalens bemötande av äldre inom vården? 
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2.  Metod 

2.1. Design  

Designen är en beskrivande litteraturstudie. 

2.2 Databaser 

Sökning av artiklar gjordes i Medline/Pubmed som till största delen består av vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska. En av databasens huvudinriktningar är omvårdnad (Forsberg & 

Wengström., 2008). CINAHLvar den andra databasen som användes och denna är 

specialiserad på omvårdnadsforskning med bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar 

skrivna på ett antal olika språk (Forsberg & Wengström, 2008). Dessutom söktes artiklar från 

Vård i norden som är en nordisk tidskrift som behandlar ämnet omvårdnad. Fördelen med att 

söka artiklar på Vård i norden är att det går att söka direkt på begreppet ”bemötande” jämfört 

med databaser där artiklarna är skrivna på engelska. På engelska går det endast att söka 

artiklar via sökord som relaterar till begreppet ”bemötande” (Se tabell 1, bilga 5.2). 

2.3 Sökord  

Sökord valdes utifrån att dessa skulle gå att koppla till syftet. Sökorden som användes 

beskrivs vidare i tabell 1, se bilaga 5.2.  

I samband med att sökningarna påbörjades uppdagades nya former av sökord ur artiklarna 

som lästes och valet av sökbegrepp breddades därigenom. Booleska operatorer är ett slags 

logiskt sökinstrument som kombinerar sökord för att exempelvis bredda eller avsmalna en 

sökning (Forsberg & Wengström, 2008). Den Booleska operatorn ”AND” användes i en del 

sökningar med avsikten att hitta artiklar som mer precist berörde det valda ämnesområdet. 

2.4 Urvalskriterier av källor 

Samtliga valda artiklar skulle vara vetenskapliga och relevanta för syftet. Artiklar tillgängliga 

via Medline (Pubmed) och Cinahl skulle vara på engelska och tillgängliga sedan tio alternativt 

fem år tillbaka. För sökningar i Vård i norden användes inga ”limits”. Sökningarna inklusive 

sökord och ”limits” presenteras i sin helhet i tabell 1, se bilaga 5.1. 

 

Kvaliteten på artiklarna granskades enligt en kvalitetsbedömningsmall för vetenskapliga 

artiklar från Willman och Stoltz (2002) innan de inkluderades i studien. Förklaring till 

kvalitetsbedömning är följande; 
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Kvalitativa artiklar skulle innehålla tydlig problem formulering, beskriva undersökningsgrupp, etiskt 

övervägande, metodbeskrivning för urvalsförfarande, datainsamling och dataanalys. Resultatets skulle 

redovisas begripligt och tydligt, slutsatser och förslag på vidare forskning skulle finnas samt kritik av 

metod.  

 

Kvantitativa artiklar skulle innehålla beskrivning av metod och syfte, inklusions- eller 

exklusionskriterier för undersökningsgrupp, mätinstrumentens validitet/reliabilitet, generaliserbarhet 

av resultat, etiskt övervägande och beskrivning av bortfall. 

 

Beskrivning av nivå på artiklarnas kvalitet  

 

Hög: Om högst ett kriterium saknades eller var dåligt beskrivet bedömdes artikelns kvalitet vara hög.  

Medel: Om högst ett kriterium saknades och två/tre var dåligt beskrivna bedömdes artikeln vara 

medel. 

Låg: Om två kriterier saknades bedömdes artikeln vara låg. 

 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna analyserades enligt Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av 

innehållsanalys. Analysen började med att en indelning av data gjordes under hela 

granskningsprocessen och successivt framträdde mönster som sedan delades in i kategorier. 

Analysmetoden som författarna valde passade bra för valt område då kategorierna på ett 

enkelt sätt beskrev faktorerna bakom bemötande. Författarna valde att läsa och granska valda 

artiklar var för sig för att upptäcka eventuella skillnader och likheter i tolkningen av 

materialet. Därefter ledde en kontinuerlig diskussion fram till ett gemensamt resultat.  

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Författarna har valt ovan nämnda artiklar utifrån urvalskriterier. Samtliga artiklars chans till 

att inkluderas har varit likvärdiga. Vi har valt artiklar som är vetenskapliga och etisk prövade. 

Samtliga resultat redovisas i arbetet.  
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3. Resultat 

 

I denna studie inkluderades 16 artiklar på vilka resultatet baseras. Artiklarna presenteras i 

tabell 2, huvudresultat från artiklarna i tabell 3 och hela resultatet presenteras därefter i 

löpande text indelade i de kategorier som framkom under analysen: 

3.1 Tabell 2  

Tabell 2. Översikt av författare, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetodmetod, kvalitetsnivå och   

dataanalys i de inkluderade artiklarna. 

Författare,år 

 

Titel Ansats/ 

Design 

Undersök-

ningsgrupp 

Datainsa

mlingsmet

od 

Kvalitetsnivå Dataanalys 

Stenwall, E., 

Sandberg, J., 

Erikdotter-

Jönhagen, M. & 

Fagerberg, I. 

2007 

 

Encountering the 

older confused 

patient: 

professional carer’ 

experiences. 

Kvalitativ-

ansats 

Beskrivande 

– design 

10 st Vård-

personal, 5 ssk 

& 5 undersköt. 

Intervjuer Hög 

 

Fenomeno  

logisk 

 

 

Teeri, S., 

Välimäki, M., 

Katjisto, J. & 

Leino-Kilpi, H. 

2007 

 

Nurses 

perceptions of 

older patients 

integrity in long-

term institutions 

Kvantitativ- 

ansats 

Utforskande- 

design 

222st ssk 

 

 

Strukturerad 

enkät-studie 

Hög t-test  

ANOVA 

 

Häggström, E., 

Kihlgren, A.,  

Kihlgren, M. & 

Sörlie, V.  

2006  

 

Relatives’ 

struggle for an 

improved and 

more just care for 

older people in  

community care 

Kvalitativ- 

ansats 

Beskrivande- 

design 

17st Anhöriga  Intervjuer Hög Latent 

innehållsanalys 

 

Franklin,L-L,. 

Ternestedt, B-M. 

& Nordenfelt, L. 

2006 

 

Views on dignity 

of elderly nursing 

home residents 

Kvalitativ- 

ansats 

Utforskande- 

design 

12 st äldre 

personer 85+   

10 Kvinnor    2 

Män 

 

Semistrukture

rade 

intervjuer 

Hög Hermeneutisk 

analysmetod 

från Ödman 

 

Randers, I. & 

Mattiasson, A-C.  

2003  

 

Autonomy and 

integrity: 

upholding older 

adult patients’ 

dignity 

Kvalitativ- 

ansats 

Utforskande- 

design 

30 st 

vårdpersonal     

7 ssk,           

23st USKA 

Observat-

ioner 

Hög Innehållsanalys 

Deduktiv teori 

Westin, L & 

Danielsson, E. 

2007   

Encounter in 

Swedish nursing 

homes: a 

Kvalitativ- 

ansats 

Beskrivande-

12st pers. på 

äldre boende 

Intervjuer Hög 

 

Hermeneutisk 

analysmetod 

från Gadamer 
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 hermeneutic study 

of residents’ 

experiences. 

design 

 

 

(1989), Von 

Post,  Eriksson 

(1999) & 

Lindwall (2003) 

mfl. 

 

Caris-Verhallen, 

W.M.C.M., de 

Gruijter, I-M., 

Kerkstra, A. & 

Bensing, J-M. 

1999 

 

Factors related to 

nurse comm.-

unication with 

elderly people. 

Kvantitativ- 

ansats 

Utforskande- 

design 

47 ssk 109 st 

patienter 

Urvalsgruppen 

var utvald 

 

Observat-

ioner  via 

video, 

Enkäter om 

vårdgivare 

karakteristik 

till ssk  

Hög 

 

Router 

interaction 

analysis system 

(Rias) 

Pearson’s r 

Cohen’s Kappa 

Caris-Verhallen, 

W.M.C.M.,  

Kerkstra, A. & 

Bensing, J-M. 

1999 

 

Non-verbal 

behaviour in 

nurse-elderly 

patientcommuni-

cation 

Kvantitativ- 

ansats 

Utforskande- 

design 

47 ssk 109 st 

patienter 

Urvalsgruppen 

var utvald 

 

Observat-

ioner  via 

video, 

Enkäter om 

vårdgivare 

karakteristik 

till ssk 

Hög  Router 

interaction 

analysis system 

(Rias) 

Pearson’s r 

Cohen’s Kappa 

 

Woolhead, G., 

Calnan, M., 

Dieppe, P. & 

Tadd, W.  

2004 

 

Dignity in older 

age: what do older 

people in the 

United Kingdom 

think? 

Kvalitativ- 

ansats 

Utforkande- 

design 

72 st äldre 

personer över 

65+ 

Grupp 

Intervjuer och 

diskussioner 

Semistrukture

rade 

intervjuer i 

grupp 

 

Låg 

 

Grounded 

Theory Atlas. 

Ti. Jämförande 

analys 

Teeri, S., 

Välimäki, M., 

Katjisto, J. & 

Leino-Kilpi, H. 

2006  

 

Maintaining the 

integrity of older 

patients in long-

term institutions: 

relatives 

perceptions. 

 Kvantitativ- 

ansats 

Beskrivande -

& 

Utforskande-

design 

213 anhöriga till 

äldre patienter   

Enkäter som 

innehåller 

anhörigas 

bakgrunds-

data & 

Beskrivning 

av boendes 

karakteristik 

Hög t-test  

ANOVA 

Pearson’s 

Correlational 

GLM 

Häggström, E., 

Skovdahl, K., 

Fläckman, B., 

Larsson, A. & 

Kihlgren, M. 

2004  

 

To feel betrayed 

and to feel that 

you are betraying 

the older 

residents: 

caregivers’ 

experiences at a 

newly opened 

nursing home. 

Kvalitativ- 

ansats 

Utforskande 

design 

 

20 st 

vårdpersonal,  

1 st 

Sjuksköterska, 

16 under-

sköterskor och 

3st vårdbiträde  

Intervjuer Hög Fenomenologis

k-hermeneutisk 

analysmetod, 

baserad på 

Ricoeur 

Carlsson, L. & 

Dahlberg, K. 

2002 

  

Ha en bra dag! Att 

vara boende på 

servicehus. 

Kvalitativ- 

ansats 

Beskrivande-

design 

 

3 män och 3 

kvinnor  

utvaldes, äldre 

vårdtagare 

kommunalt 

Intervjuer Medel  

 

Fenomenologis

k metod, en 

djupgående 

analys metod, 

Giorgi’s 
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servicehus 

Coughlan, R. & 

Ward, L.          

2005 

 

Experiences of 

recently relocated 

residents of a 

long-term care 

facility in Ontario: 

Assessing quality 

qualitatively 

Kvalitativ-  

ansats 

Beskrivande-

design 

 

 

18 äldre 

patienter 5 män 

och 13 kvinnor 

Observation 

& 

Fältantecknin

gar & 

Intervjuer 

Medel 

. 

 

Grounded 

theory 

Kihlgren, A-L., 

Nilsson, M. & 

Sörlie, V.              

2005                   

 

Caring for older 

patients at an 

emergency 

department – 

nurses’ reasoning 

Kvalitativ- 

ansats 

Beskrivande- 

design 

10 akut-

sjuksköterskor 

 

Observationer 

och semi 

strukturerade 

intervjuer 

Hög,  

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Caris-Verhallen, 

W.M.C.M., 

Kerkstra, A., van 

der Heijden, 

P.G.M. & 

Bensing, J-M. 

1997                   

Nurse-elderly 

patient 

communication in 

home care and 

institutional care: 

an explorative 

study 

Kvantitaiv- 

ansats 

Utforkande- 

design 

 

 

 

47 ssk och 109 

patienter 

Observationer Hög  Router 

interaction 

analysis system 

(RIAS) 

Pearson’s r 

 

Kaakinen, J., 

Shapiro, E. & 

Mae Gayle, B. 

2001                   

Strategies for 

working with 

elderly clients: A   

qualitative 

analysis of elderly 

client /nurse 

practitioner 

communication 

Kvalitativ- 

ansats 

Beskrivande- 

design 

 

 

12 st Prakti-

serande 

sjuksköterskor 

Intervjuer Medel tolkning av 

intervjuer av 

(Fairclough, 

1989; Reinharz 

1992)  

 

3.2. Tabell 3  
Tabell 3. Översikt av syfte och resultat i de inkluderade artiklarna  

Författare, år  Syfte Resultat/Huvudresultat 

Stenwall, E., Sandberg, J., 

Erikdotter-Jönhagen, M. & 

Fagerberg, I.  

2007  

 

Beskriva och få en djupare förståelse för 

innebörden av professionella vårdgivares 

erfarenheter av möten med äldre förvirrade 

patienter. 

Mötet är oberäkneligt och svårt att förstå, 

vårdpersonalen strävar efter att få kontroll över 

situationen. Vårdpersonalen söker svaren inom 

sig själv genom inre dialog för att förstå 

patienten. Vårdpersonalen måste alltid vara på 

sin vakt och känner ett ökat ansvar i mötet.  

Osäkerhet omkring graden av ansvar 

vårdpersonalen ska ta leder ofta till frågor.  

I mötet med äldre patienter fungerar 

vårdpersonalen som ett unikt redskap. 

Teeri, S., Välimäki, M., Katjisto, J. 

& Leino-Kilpi, H.  

2007  

 

Beskriva och förklara sjuksköterskans 

uppfattning om hur äldres integritet 

upprätthålls på långtidsvård i Finland. 

Tre huvudtyper av integritet belystes.  

Psykisk integritet: Den stora majoriteten av ssk 

respekterade patienternas minnen och 

livserfarenheter. Dock ansåg drygt en fjärdedel 
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av ssk att patienterna inte blev behandlade som 

individer. 

Fysisk integritet: Patienternas möjlighet att 

behålla personliga saker på hemmet var goda. 

Behoven av respektfull och mjukt berörande 

ansågs tillgodosett av ssk. 

Social integritet: Respekten för 

familjemedlemmar var hög. Majoriteten tyckte 

också att patienterna hade sociala kontakter 

utanför hemmet. Ca en tredjedel ansåg att 

patienter och anhöriga inte fick utrymme till 

lugn och ro på hemmet. 

Häggström, E., Kihlgren, A.,  

Kihlgren, M. & Sörlie, V.  

2006 

  

Att beskriva anhörigas erfarenheter angående 

äldre familjemedlemmar som bor på särskilda 

boenden. 

Ssk:s tidsbrist samt stress leder till dålig 

kommunikation och risk för glömska. Detta 

ledde till att patienternas behov inte 

tillgodoseddes, vilket resulterade till dålig 

kvalitet av individuell vård av äldre. Kontinuitet 

ansågs vara viktigt inom äldrevården. 

 

Franklin,L-L,. Ternestedt, B-M. & 

Nordenfelt, L.  

2006                                        

   

Att utforska synen på värdighet hos 12st äldre 

personer som bor på två äldreboende i Sverige 

och är vid livets slutskede.  

Att inte bli sedd, eller att bli behandlad på ett 

opersonligt sätt av vårdpersonalen påverkade 

individens upplevelser negativt. I de fall där 

personalen hade en stödjande och hjälpande 

attityd påverkades individens upplevelser 

positivt. Värdighet handlar mest om att 

personalen hjälper den äldre att vara delaktig i 

vardagen, vilket skapar en meningsfullhet.   

 

Randers, I. & Mattiasson, A-C.  

2003  

 

Att fördjupa förståelsen av förhållandet mellan 

autonomi och integritet i samspelet mellan 

vårdpersonal och patienter i verklighets- 

baserad vård. 

De båda begreppen är etiskt komplexa. 

Autonomi har sin grund i respekten för 

patientens förmåga att välja, besluta och ta 

ansvar för sitt eget liv. Den varierar inom och 

mellan individer samt kontext. Autonomin 

betonar patientens inre värde. Integritet är 

däremot knutet till patientens existens oavsett 

fysiska och mentala förhållanden. Den måste 

respekteras oavsett patientens förmåga att agera 

självständigt. 

Westin, L & Danielsson, E. 

2007   

 

Att belysa och tolka meningen av boendes 

erfarenheter av möten med sjuksköterskor på 

vårdhem. 

Resultatet indelas i tre huvudkategorier, 1) ”Att 

vara någon”, handlar om att bli sedd och 

bekräftad samt att bli respekterad och påverkad i 

mötet med ssk.2)”Att inte vara någon”, handlar 

om att inte bli bekräftad, respekterad och sedd 

samt att bli utelämnad och få känslan av 

utanförskap.  3)”Att vara en del av 

gemenskapen”, innebär att dela livet med någon 

och att leva på ett meningsfullt sätt.  

Caris-Verhallen, W.M.C.M., de 

Gruijter, I-M., Kerkstra, A. & 

Bensing, J-M.  

Att utforska variabler som influerar 

sjuksköterskors kommunikation med äldre 

patienter. 

Det visade sig hur vårdpersonalen bemöter äldre 

utifrån deras utbildningsbakgrund. Högre 

utbildade ssk hade ett mer strukturerat 
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1999  

  

kommunikationssätt som var inriktat på att 

instruera och klargöra angående omvårdnads och 

hälsofrågor. Ju mer utbildning ssk hade, ju 

mindre använde de sig av icke verbalt beteende . 

Samtidigt visade sig att en lång yrkeserfarenhet 

resulterade i att ssk använde sig mer av affektivt 

beteende. Sammanfattningsvis beskriver studien 

att nivån på vårdpersonalens utbildning hade 

störst betydelse för hur ssk kommunicerade. 

Caris-Verhallen, W.M.C.M.,  

Kerkstra, A. & Bensing, J-M.  

1999                

 

Att utforska förekomsten av icke verbal 

kommunikation mellan ssk och patienter i två 

olika vårdinrättningar, hemsjukvård och 

äldreboende. Ögonkontakt, bekräftande nickar, 

leenden, framåt lutande kroppsställning mot 

patienten, ömsint beröring och instrumentell 

beröring undersöktes. 

Huvudsakligen använde sig sjuksköterskor av 

ögonkontakt, huvudnickningar och leenden för 

att bygga en god relation till sina patienter. 

Sjuksköterskorna på boendena använde sig mer 

av icke verbal kommunikation än 

sjuksköterskorna inom hemsjukvården. 

 

Woolhead, G., Calnan, M., Dieppe, 

P. & Tadd, W.  

2004  

 

Att utforska begreppet värdighet utifrån den 

äldres perspektiv. 

Värdighet var av yttersta betydelse för de äldre 

och beskrevs i relation till personlig identitet, 

rättigheter och autonomi.  

Värdigheten kränktes oftare än den förstärktes. 

Teeri, S., Välimäki, M., Katjisto, J. 

& Leino-Kilpi, H.  

2006   

 

Att studera anhörigas syn på hur äldre 

patienters integritet upprätthålls i 

långtidsinstitutioner i Finland. 

 

Anhöriga ansåg att bibehållandet av de äldres 

integritet var hög. Den fysiska integriteten var 

högst graderad, sedan den sociala integriteten 

medan den psykiska integriteten graderades 

lägst. Huvudproblemet inom psykisk integritet 

var relaterat till elimination där patienters/ 

anhörigas önskemål blev ignorerade av personal. 

Patienternas privata sfär var det andra stora 

problemet. Enligt anhöriga upprätthölls de äldres 

integritet väldigt dåligt i dessa områden.   

Häggström, E., Skovdahl, K., 

Fläckman, B., Larsson, A. & 

Kihlgren, M.                   

2004   

  

Att undersöka och få en djupare förståelse för 

vårdpersonalens ”arbetstillfredsställelse och 

arbetsmissnöje” på ett nyöppnat sjukhem för 

äldre. 

Vårdpersonalens erfarenheter med arbets- 

tillfredsställelse och arbetsmissnöje uttrycktes i 

fyra kategorier. 1) Vård- personalen kände sig 

förrådd på olika sätt 2) Vårdpersonalen kände att 

de svek de äldre då de inte kunde ge dem 

tillräcklig uppmärksamhet 3) Vård personalen 

kände otillräcklighet då de möttes av 

överväldigande krav från flera håll. 4) Vård-

personalen kände arbetstillfredsställelse då de 

upplevde stöd av varierande slag. 

Carlsson, L. & Dahlberg, K.  

2002  

  

Att beskriva äldres upplevelser av att leva på 

ett äldreboende i Sverige. 

 

Resultatet delades upp i olika kategorier, 1)Att 

behöva hjälp 2) Att acceptera en nödvändig 

förändring 3) Behovet att vara någon i det nya 

boendet 4) Behovet av gemenskap.  

Kihlgren, A-L., Nilsson, M. & 

Sörlie, V.  

2005                                                             

 

Att använda akutsjuksköterskors erfarenheter 

för att belysa vad som konstituerar god 

omvårdnad av äldre patienter som förflyttats 

till en akutavdelning 

1) Ha kunskap om olika sjukdomar .  2)  Ha 

förståelse för den äldre patientens situation.   

3) Att ta ansvar. 

Det framkom också vad som hindrade en god 

omvårdnad och detta var prioriteringen av 

medicinsk vård, praktiska färdigheter och rutiner 
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framför omvårdnaden av patienten. 

Coughlan, R. & Ward, L.                          

2005 

 

Att uppskatta erfarenheter av nyligen inflyttade 

boende på ett lång tids boende och deras syn på 

kvalitetsvård 

Två huvudteman: 1).relationer är grunden för 

kvalitetsvård.  2) väntan, aktivitet och sorg över 

förlust av den egna personen.  

Caris-Verhallen, W.M.C.M., 

Kerkstra, A., van der Heijden, 

P.G.M. & Bensing, J-M.  

1997  

 

 

Att undersöka mönster i kommunikationen 

mellan ssk och äldre patienter på två olika 

vårdplatser, ”vård i hemmet och vård på 

äldreboende”. Att undersöka huruvida olika 

vårdplatser har någon betydelse i hur ssk 

kommunicerar.  

”Vård på äldreboende” innebar mer  social 

kommunikation ex. livsstil och känslor än ”vård 

i hemmet”. ”Att vårdas hemma” innebar mer 

strukturerad kommunikation om omvårdnad 

eller medicinska begrepp. Affektiva beteenden 

såsom att visa empati, stöd och var vanligare på 

äldreboende än i hemsjukvården. Samtidigt 

använder sig ssk både på äldreboendet och i 

hemvården i stor omfattning av social  och 

känslomässig kommunikation.  

Kaakinen, J., Shapiro, E. & Mae 

Gayle, B. 

 2001                                                              

Att beskriva kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och äldre. 

Sjuksköterskor använder sig av 

kommunikationsstrategier för att öka chansen till 

patienternas följsamhet i vården. Ett sätt var att 

förhandla och göra patienterna delaktiga i vården. 

På detta sätt skapas en aktiv deltagare. Att 

bemöta patienterna med ärlighet fast svaren var 

skrämmande var en annan taktik för att bemästra 

situationen. Att ge information genom utbildning 

på olika sätt, broschyrer, böcker, ritningar, 

skrivna instruktioner och utbildningsmaterial. Att 

engagera andra vårdaktörer som är med i 

vårdkedjan samt använda sig av icke verbal 

kommunikation på rätt sätt, var andra strategier 

som sjuksköterskorna använde. 

 

3.3 Bemötande av äldre inom vården? 

Resultaten av denna studie indelas i tre huvudkategorier som representerar tre olika perspektiv 

på upplevelser av bemötande av äldre inom vården. Dessa är den äldre vårdtagarens, 

vårdgivarens samt observatörers/anhörigas perspektiv. Vårdgivare innefattar sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden och studenter. Observatörerna var forskare som observerade 

under studierna. Varje huvudkategori bestod av tre underkategorier som representerar faktorer 

som påverkar bemötandet. 

3.3.1 Den äldre vårdtagarens perspektiv på bemötandet 

Vårdtagarna beskriver hur personalens inställning till deras vilja antigen kränkte eller 

bevarade deras autonomi i vardagen (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2006). Möjligheten 

till en personlig vård förhindrades av personalbrist och rutinbaserade uppgifter (Coughlan & 

Ward, 2005). Patienters beroendeställning försvårade relationen till vårdgivarna, vilket 
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innebar att vissa inte vågade ställa krav på individanpassad vård. I de fall där personlig vård 

faktiskt existerade uttryckte patienterna glädje (Coughlan & Ward, 2005).  

 En del personal hade förmågan att förstå det specifika i en äldres situation, förstå att en liten 

detalj i förhållningssättet kan göra stor skillnad. Andra saknade förmågan och försämrade 

kvaliteten på vården (Westin & Danielsson, 2007). 

 

3.3.1.1  Bedömning av, värdesättande och förhandlande om patientens autonomi som 

verktyg för bevarande av patientens integritet 

 

I studien av Randers och Mattiasson (2003) framkom att autonomi är en integrerad del av det 

större begreppet integritet. Patientens integritet kränks om autonomin inte tillvaratas eller om 

patientens autonoma förmåga missbedöms av personalen i vardagliga omvårdnadssituationer. 

På ett rehabiliteringscenter för äldre var de flesta patienters kognitiva förmåga nedsatt. En 

patient som dock var kognitivt intakt gav uttryck för hur hon blev behandlad på samma sätt 

som patienterna med mental dysfunktion. 

  

När äldre är oförmögna att klara sig själva kan personalen bevara autonomin genom att 

respektera önskemål och bidra med hjälp (Franklin m.fl., 2006). På ett boende beskrev en 

äldre person sin kontaktperson som helt underbar.  I en annan studie av Westin och 

Danielsson (2007) intervjuades tolv äldre boende på tre olika boenden i Sverige angående 

deras erfarenheter av möten med sjuksköterskor. Studien visade att äldre hade erfarenhet av 

sjuksköterskors bristande respekt för deras autonomi.  

  

Författarna Franklin m.fl. (2006) fann liknande resultat. De äldre hade en känsla av oro och 

desperation över hur personalen agerade. Personalen kunde ofta sakna förmågan att förhandla 

om hur man ska möta en äldre persons behov och önskemål. Detta resulterade i att de äldre 

kände sig förolämpade och hotade i sitt inre. I en studie av Woolhead, Calnan, Dieppe och 

Tadd (2004) berättade äldre patienter om sina erfarenheter från vården. En del äldre hade känt 

sig kränkta av personal som blottade deras kroppar inför främlingar under sjukhusvistelse. 

Äldre hade också erfarenhet av personal som skyddade deras kroppar med en handduk eller 

drog för ett skynke. Det förekom också att sjuksköterskor inte ville byta till ren pyjamas på 

äldre patienter då de var döende. En annan sak som de äldre upplevde som ovärdigt var när de 

tilltalades vid förnamn istället för efternamn som de själva var vana vid. Enligt en studie av 

Westin och Danielsson (2007) visade på att de äldre på ett boende var tillfredställda med 
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sjuksköterskorna och betonade att de måste vara intresserade av att arbeta med människor för 

att kunna göra ett bra arbete. Att bli bekräftad och behandlad efter personliga behov var 

viktigt för de boende. 

 

3.3.1.2 Vårdorganisationens uppbyggnad och personalens organisationsförmåga som 

påverkande faktorer för bevarande av patientens integritet 

 

Sjuksköterska och de äldre på ett boende på ett vänligt sätt som påminde om broderskap, 

sjuksköterskan kunde ibland läsa en bok för dem. Detta skapade en känsla av gemenskap för 

dem (Westin & Danielsson, 2007) . I en annan studie beskrev en äldre person interaktionen 

med en vårdgivare som var svärdotter till en man han hade känt. De båda hade jobbat som 

jordbrukare tidigare och detta innebar att det fanns en sorts anknytning mellan dem utanför 

institutionen. Samtidigt menade han på att personalen knappt hade tid för att stanna och prata 

(Coughlan & Ward, 2005). De äldre ansåg också i en annan studie att arbetet inte var 

organiserat på ett sätt som möjliggjorde för ett bemötande av deras personliga behov, 

attityderna mot dem var opersonliga och vårdslösa (Franklin m.fl., 2006). Vårdpersonalen 

samtalade med varandra vid måltiderna mer än att hjälpa de äldre med intag av mat. Många 

äldre klagade på att de fick vänta lång tid till följd av personalbrist och lät bli att kalla på 

personalens uppmärksamhet då de trodde att det kunde uppröra dem och leda till negativa 

konsekvenser. P.g.a. sitt beroende gentemot personalen ansåg äldre att det bästa var att hålla 

sig på god fot med dem. Aktiviteter var viktiga för boende men personalbristen satte gränser. 

Vissa av vårdgivarna agerade bara efter arbetsrutinerna, de hade bråttom att klara av 

arbetsuppgifterna. Detta skapade problem för de äldre på boendet eftersom detta var deras 

hem. Andra exempel på problem var att de äldre inte blev lyssnade till eller fick respons när 

de ställde frågor. En äldre saknade att kommunicera med sin läkare angående sitt ömma ben, 

han upplevde att vårdpersonalen inte besvarade eller lyssnade på de äldres bekymmer 

(Coughlan & Ward, 2005). Lång väntan på personal innebar en otrygghet för de äldre. Ibland 

lämnades de helt ensamma av vårdpersonalen och detta skapade oro. De kände också stark 

oro över att få vänta väldigt länge vid toalettbesök, då de inte kunde komma upp ur 

toalettstolen på egen hand. Det fanns också positiva erfarenheter av att få en god vård i rätt 

tid. En äldre person var mycket nöjd med att snabbt få hjälp av nattpersonalen med att 

massera benet när hon larmade. En annan berättade att han var i goda händer och att 

personalen hade goda kunskaper om hans sjukdomstillstånd och han kände sig trygg med 

vården (Carlsson & Dahlberg, 2002). 
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3.3.1.3 Sjuksköterskans empatiska förmåga som verktyg i bemötandet  

 

En studie av Westin och Danielsson (2007) visade att sjuksköterskorna visade respekt även 

om de äldre hade en dålig dag. I samma studie berättade de äldre om hur sjuksköterskor 

bemödade sig om att fråga efter eventuella önskemål innan de gick ut. Å andra sidan förekom 

det att sjuksköterskorna hade lovat att besöka dem men av olika anledningar uteblev besöken. 

Vissa gånger när de äldre besöktes av sjuksköterskorna, blev de plötsligt lämnade utan 

förklaring.  

 

3.3.2 Vårdgivarnas perspektiv på bemötandet 

Vårdgivare beskriver att vårdorganisationens struktur ofta försvårar personalens möjligheter 

att ge ett gott bemötande. Dessutom kan vårdgivare påverka själv genom att ta ansvar och 

prioritera rätt, ha en god egen organisationsförmåga (Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 2005). 

Vårdgivare beskriver hur de upplever svårigheter när det handlar om att bedöma och bevara 

patienters autonomi (Stenwall, Sandberg, Erikdotter-Jönhagen & Fagerberg, 2007). 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att kunna sätta sig in i äldre patienters situation för att 

ge ett gott bemötande (Kihlgren m.fl., 2005). 

 

 

3.3.2.1 Bedömning av, värdesättande och förhandlande om patientens autonomi som 

verktyg för bevarande av patientens integritet 

 

I en studie av Stenwall m.fl. (2007) berättade sjuksköterskor hur de använde sig själva som 

verktyg i mötet med förvirrade patienter. När en kontakt med patienter lyckades innebar det 

en tillfredsställelse och en bekräftelse i mötet. Ett möte kan också innebära en oberäknelig 

situation och därför upplevde sjuksköterskan en sårbarhet. Sjuksköterskor försökte på många 

olika sätt att få kontakt med förvirrade patienter. Då det inte fungerade försökte de att få 

kontroll. Eftersom patientens förmåga att ta ansvar var reducerad ökade sjuksköterskors 

ansvar för patienten vilket kunde innebära ett agerande mot patientens vilja. 

  

Teeri, Välimäki, Katjisto och Leino-Kilpi (2007) visade att sjuksköterskor ansåg att de hade 

en god förmåga att upprätthålla de fysiska och sociala områdena av patienters integritet. Det 
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kunde handla om bevarande av personliga ägodelar, att regelbundna omvårdnadsrutiner 

genomfördes och ett respektfullt berörande. Den sociala delen handlade om att respektera 

livsstil, anhöriga och skapa tillfällen för rekreation. Problemen ansåg sjuksköterskorna vara 

området för den psykiska integriteten, vilket kunde handla om respekten för önskemål och 

personliga vanor i vardagen.  

 

3.3.2.2 Vårdorganisationens uppbyggnad och personalens organisationsförmåga som 

påverkande faktorer för bevarande av patientens integritet 

   

Enligt Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson och Kihlgren (2004) ansåg personalen att 

patienter inte fick hjälp i rätt tid utan fick vänta en lång tid. Vården beskrevs som 

uppgiftsorienterad och opersonlig och det ledde till att personalen kände skuld. Personalen 

upplevde ibland patienter som jobbiga och egoistiska då de var krävande, eftersom den typen 

av beteende satte extra press på dem. Personalen uttryckte även att deras eget välmående hade 

direkt påverkan på patienten. När personalen hade möjligheten att individualisera vården, ta 

sig tiden med att stanna upp och tillgodose patientens behov, upplevde personalen 

tillfredställelse. 

 

Sjuksköterskor menar att känna och ta ansvar är en förutsättning för att de ska ha modet att 

bemöta patienter och deras anhöriga även om situationen är svår. Ansvar kan också innebära 

att sjuksköterskan tar egna initiativ då en situation kräver det, exempel om en patient behöver 

extra mycket tid så måste sjuksköterskan prioritera detta. Faktorer som kan hindra ett gott 

bemötande är brist på tid, att fokusera på praktiska göromål eller medicinsk vård samt 

dokumentering. Sjuksköterskor ansåg också att det var viktigt att behandla patienter väl och 

med respekt. För att kunna göra det krävdes en förmåga att organisera tiden väl eftersom 

bemötandet kräver tid. Då denna finns kan sjuksköterskan koncentrera sig och ta mer aktiv del 

i vården. Enligt sjuksköterskan innebär det en trygghet för den äldre patienten då 

sjuksköterskorna har den kunskap och förståelse som behövs för att möta varje patient som en 

unik individ samt att behandla anhöriga väl (Kihlgren m.fl., 2005). 

 

3.3.2.3 Sjuksköterskans empatiska förmåga som verktyg i bemötandet 

 

Sjuksköterskorna påpekade att det är viktigt att ha förmågan att förstå den äldre patientens 

specifika situation. Sjukhusmiljön är familjär för personalen men främmande för patienten 
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och leder ofta till osäkerhet. Det kan vara jobbigt för den äldre patienten att vänta lång tid och 

sjuksköterskan behöver insikt om detta för att genom olika strategier underlätta en sådan 

situation (Kihlgren m.fl., 2005). 

 

Kaakinen, Shapiro och Mae Gayle (2001) visade att sjuksköterskor tycker att det är viktigt att 

ha olika kommunikationsstrategier, det gäller att vara mycket vaksam och ha förmågan att 

lyssna. En sjuksköterska ansåg att sjuksköterskor bör kunna skapa en medvetenhet för att 

väga och balansera information för den äldre patientens övergripande hälsa. I samma studie 

tyckte sjuksköterskor även att det är viktigt att lära känna patienten och dennes bakgrund, 

värderingar och hälsouppfattning. Då detta sker blir vården mer individuellt anpassad. När 

undervisning och information ges ska den ges i lagom mängd för att patienter ska kunna ta till 

sig densamma.  

3.3.3 Observatörers och anhörigas perspektiv på bemötandet  

Detta perspektiv visade på en konflikt mellan patienternas och personalens viljor. Anhöriga 

ansåg att personalen ibland missbedömde de äldres autonoma förmågor. Dessutom förekom 

situationer där patienters autonomi inte respekterades (Teeri, Välimäki, Katjisto & Leino-

Kilpi, 2006). Andra faktorer som påverkade upplevelsen av bemötandet var organisationens 

uppbyggnad och då främst personalbrist och rutinsysslor. Detta ledde till isolering och 

medicinska komplikationer för patienter (Häggström, Kihlgren, Kihlgren & Sörlie, 2007). 

 

3.3.3.1 Bedömning av, värdesättande och förhandlande om patientens autonomi som 

verktyg för bevarande av patientens integritet 

   

Enligt en studie av Teeri m.fl. (2006) var det huvudsakliga problemet enligt anhöriga att 

patienters önskemål angående elimination förbisågs. Patienternas val angående tid för 

toalettbesök respekterades inte av personalen. Inte heller valet mellan olika typer av 

inkontinensmaterial, potta eller toalett var upp till patienten att bestämma. 

Personalen tog inte heller vara på de kvarvarande förmågor de äldre hade. Individuella 

önskemål nonchalerades trots uttryckliga önskemål från både patienter och anhöriga.  

 

Randers och Mattiasson (2003) fann i en studie på ett äldreboende flera exempel på hur 

begreppen autonomi och integritet förutsätter varandra i samspelet mellan individuella 

patienter och hälsovårdspersonal. Begreppen är oskiljaktiga om patienters värdighet ska 
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bevaras. Forskarna menar att respekterad integritet innebär att alla patienter betraktas som 

individer och kan innebära att personal tar sig tillräcklig tid att lyssna in den äldre patientens 

behov samt bekräftelse av personliga vanor (Randers & Mattiasson, 2003). 

  

Genom vårdpersonalens förmåga att bedöma patientens autonomi kan de skydda individens 

integritet. T.ex. kan den äldres önskan/vilja lyftas fram av personalen då den äldre saknar 

förmåga därtill. Då den äldres beslutsfattande förmåga respekteras av personalen, bekräftas 

individualiteten hos patienten och integriteten bevaras och värdigheten skyddas. Om 

vårdpersonalen har kunskap om att nivån på äldre patienters autonomi varierar mellan olika 

tillfällen samt har förmågan att göra en korrekt bedömning av autonomin kan integriteten 

bevaras. Att respektera den äldres integritet innebär också från vårdpersonalens sida en 

villighet och förmåga att sätta sig in patienters situation eftersom detta är en förutsättning för 

att hjälpa dem (Randers & Mattiasson, 2003). 

 

3.3.3.2 Vårdorganisationens uppbyggnad och personalens organisationsförmåga som 

påverkande faktorer för bevarande av patientens integritet 

 

Anhöriga ansåg i en studie av Häggström m.fl. (2007) att gamla människor behöver 

individuell vård och tid med vårdgivarna. Om dessa behov inte tillgodosågs ansåg anhöriga 

att sjukdomar utvecklas fortare och psykiska och fysiska förmågor avtog i snabbare takt hos 

de äldre. Majoriteten av de anhöriga menade att personalen inte hade tillräckligt med tid för 

varje individ. Istället var det uppenbart att rutinsysslor och omgivande uppgifter upptog den 

störste delen av personalens tid. Anhöriga märkte att personalen var stressade och att de 

därför lättare kunde glömma viktiga saker i omvårdnaden. 

 

I en studie av Caris-Verhallen, Kerkstra och Bensing (1999) undersökte observatörerna 

genom videoinspelning i vilken utsträckning sjuksköterskorna använde sig av icke verbal 

kommunikation för att etablera en god relation med patienten. Resultatet visade att 

vårdpersonalen främst använde sig av ögonkontakt, nickande med huvudet och leenden. 

Fysisk känslomässig beröring användes också och mängden var relaterade till 

sjuksköterskornas personlighet. Sjuksköterskorna på boenden använde sig mer av icke-

verbala beteenden än sjuksköterskorna inom hemsjukvården.  
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Det fanns även andra skillnader mellan dessa två instanser som presenterades i en studie av 

Caris-Verhallen, Kerkstra, van der Heijden och Bensing (1997),  med samma undersöknings-

grupp. Resultatet visade att sjuksköterskor på boenden visade mer sociala beteenden än 

hemsjuksköterskor. Sjuksköterskorna på boenden hade mer känslomässiga beteenden så som 

”att bry sig om”, stöd och empati än hemsjuksköterskorna. 

 

3.3.3.3 Sjuksköterskans empatiska förmåga som verktyg i bemötandet 

  

Hundraåttioen kamerainspelade möten mellan sjuksköterska och patient på ett äldreboende 

samt i hemsjukvården analyserades. Vårdpersonalens kommunikativa beteende observerades 

och man fann sambandet att de med högre tillfredsställelse med kollegor kommunicerade mer 

sällan på ett känslomässigt plan med patienter. De lyssnade i mindre utsträckning på patienter 

och visade lägre empatisk förmåga gentemot dem. Omtänksamhet och känslosam fysisk 

beröring var också mindre bland dessa som var tillfredsställda med kollegorna (Caris-

Verhallen, de Gruijter, Kerkstra & Bensing, 1999).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Alla tre perspektiven visade exempel på att tillvaratagande av patienternas autonomi bidrog 

påtagligt till om upplevelsen av bemötandet blev positivt eller negativt. Vikten av detta 

uttrycktes starkast från vårdtagarnas perspektiv. Om personalen värdesatte patientens 

autonomi och strävade efter att uppfylla den, blev patientens identitet bekräftad. Vid dessa 

tillfällen upplevdes bemötandet positivt av patienter och vårdare. Från samtliga perspektiv 

uttrycktes personalbrist som ett inbyggt fel i organisationen. Som en konsekvens ledde detta 

allmänt till tidsbrist och dålig kvalitet på bemötande. Både patienter, vårdare och observatörer 

upplevde detta som en konflikt och alla berörda var införstådda med problemet. 

Vårdpersonalens förmåga att organisera och prioritera var en betydande faktor för upplevelsen 

av bemötande. Vid fel prioriteringar handlade det vanligen om att patienters vilja fick stå 

tillbaka för rutiner. Vårdgivarnas empatiska förmåga påverkade upplevelsen av bemötandets 

kvalitet på olika sätt. Det handlade om att kontinuerligt kunna sätta sig i den äldres specifika 

situation och försöka underlätta situationen. Vid god empatisk förmåga kunde personalen 

skapa trygghet för den äldre. Vid dålig förmåga blev patienten mer eller mindre bortglömd. 

   



 

 19 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva bemötandet av äldre människor inom vården utifrån 

vårdtagarens, vårdpersonalens, observatörers och anhörigas perspektiv via litteraturen.  

I diskussionsdelen jämförs resultaten med andra artiklars resultat för att se likheter och 

skillnader. Tre olika perspektiv var utgångspunkten för studien och därför diskuteras också 

likheter och skillnader mellan dessa. 

 

En artikel som inte ingick i vårt resultat av Mclafferty och Morrison (2004) menar att en del 

av vårdpersonalen inte behandlade äldre som individer utan istället stereotypt. De äldre 

behandlades som om de vore likadana allihop, de ansågs inte förstå humor p.g.a. åldern. I vårt 

resultat av Randers och Mattiasson (2003) och Franklin m.fl. (2006) framkom liknande 

behandling av äldre. De äldre upplevde att personalen betraktade dem som dumhuvuden och 

kände sig behandlade på ett opersonligt sätt. En studie av Werntoft, Haqllberg och Edberg 

(2007) som inte ingick i vårt resultat beskriver äldre människor känslor av ilska och 

frustration när de möttes av respektlöshet från vårdpersonal vilket innebar att de inte blev 

lyssnade till, eller tagna på allvar. Detta påminner om resultatet från vår studie av Westin och 

Danielsson (2007) där äldre personer beskriver erfarenheter av sjuksköterskors avsaknad av 

respekt för deras autonomi. När vi reflekterar över både vårt resultat och andra källor ser vi 

likheter. Kränkning av äldre patienter leder till att de blir svårare att samarbeta med, därmed 

kan det bli en försämrad följsamhet i vården. Vården blir ineffektiv när vårdpersonalen får 

ägna mycket tid åt att hitta strategier för att få patienten på sin sida. Ett respektfullt bemötande 

tar inte längre tid än den tid det tar att vinna tillbaka den kränkta äldre patienten. 

 

I en studie av Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) som inte ingick vårt resultat 

undersöktes äldres erfarenheter på ett vårdhem efter inskrivning. En äldre beskriver att hennes 

liv var ovärdigt p.g.a. hennes stora behov av hjälp. I samma studie nämner en anhörig att 

dennes mor var oförmögen av att be om tillräcklig hjälp p.g.a. minnesförsämring. Personalen 

förväntade sig att de boende själva skulle be om hjälp eftersom boendet var utformat för att 

tillgodose patienters självbestämmande. I denna situation vill vi peka på Randers och 

Mattiasson (2003) som menar att vårdpersonal måste kunna bedöma graden av en patients 

autonoma förmåga. Om bedömningen blir fel kommer patienters autonomi inte bli 

tillgodosedd och integriteten kränkt. I en studie ges exempel på sådan situation när 
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vårdpersonalen bedömer en förvirrad patients autonomi som låg och griper in mot patientens 

vilja (Stenwall m.fl., 2007).  

 

Organisationens uppbyggnad är i vårt resultat faktorer som försvårar ett gott bemötande och 

andra källor tyder också på detta. I en studie av Weman och Fagerberg (2005) som inte ingick 

i vårt resultat menar sjuksköterskor att frekventa förändringar i organisationen samt brist på 

tid sätter dem under en avsevärd psykologisk stress. Det leder till att tillfällen att lära känna 

patienter är begränsade och äventyrar därför utförandet av individualiserad vård. I vårt resultat 

fann vi från Häggström m.fl., (2004) att personalen hade svårigheter att ge vård i rätt tid och 

den beskrevs som alltför uppgiftsfokuserad. Individen kom i skymundan och personalen var 

medvetna om det och kände skuld. Stressen som var ett resultat av tidsbristen påverkade 

också patienterna direkt negativt i mötet med personalen samt förhindrade en individanpassad 

vård.  

 

I en studie av Godfrey (2007) som inte heller ingick i vårt resultat beskrev äldre patienter som 

fått kateter sin relation till sjuksköterskorna. Flesta av dessa var nöjda med stöd och 

uppmuntran från sjuksköterskorna och den relation som utvecklats. De äldre hade dock lagt 

märke till att sjuksköterskor saknade tid att sitta ner och konsultera, vilket inte ledde till en 

avslappnad relation. Studierna Coughlan, m.fl., (2005) och Franklin m.fl., (2006) i vårt 

resultat visade att äldre såg vårdorganisationen som ett problem eftersom tidsbristen 

försvårade kommunikationen och attityderna från vårdpersonal blev opersonliga.  

I en studie av Randers och Mattiasson (1999) som inte ingick i vårt resultat berättar 

sjuksköterskor om vad det innebär att vårda en gammal människa. Sjuksköterskorna menar att 

det gäller att förstå vem den andre är och se hela människan, det räcker inte med att se på 

ytan. Sjuksköterskorna pekade på vikten av att lyssna och iaktta för att kunna lära känna och 

förstå den äldre patienten. I samma studie säger sjuksköterskor att de ofta försöker sätta sig in 

i hur det är att vara gammal och samtidigt förstå att det skiljer sig åt mellan olika äldre 

människor. Det kan jämföras med vårt resultat från Kihlgren m.fl., (2005) där 

sjuksköterskorna betonar vikten av att förstå patientens specifika situation. En annan studie 

Westin och Danielsson (2007) från vårt resultat visade vikten av sjuksköterskorna kunde vara 

toleranta och sätta sig in i patientens situation då det var extra jobbigt. Eftersom det 

framkommer tydligt hur viktigt det är med empatisk förmåga i sjuksköterskans arbete tycker 

vi att utbildningen har ett stort ansvar att fånga upp området och utveckla det. Vi menar att det 



 

 21 

 

 

behövs mer kunskap eftersom avslutad utbildning innebär erhållen legitimation och fritt fram 

att arbeta med människor. 

 

I fyra studier framkom tydligt många exempel på hur vårdtagare upplevde att deras autonomi 

blivit kränkt av vårdpersonal (Randers & Mattiasson, 2003., Westin & Danielsson, 2007., 

Coughlan & Ward, 2005 och Franklin m.fl., 2006). Det fanns bara två artiklar från 

vårdpersonalens perspektiv som handlade om patienters autonomi och dessa beskrev inte 

kränkningar (Stenwall m.fl., 2007 och Teeri mfl., 2007). Samma typ av händelser tolkades 

olika beroende på perspektivet. Vi tycker att det finns en tendens att äldre upplever en 

kränkning medan vårdpersonalen upplever att de har gjort sina uppgifter. 

 

 Vårt resultat visade att en del sjuksköterskor strävade efter att finna kommunikations-

strategier för att förbättra samarbetet med patienter (Kaakinen m.fl., 2001). I en studie av 

Westin och Danielsson (2007) fann man bra kommunikation mellan vårdtagare och 

vårdgivare, å andra sidan upplevde äldre i andra studier att vårdpersonal ibland inte alls 

lyssnade på dem eller var ointresserade av att kommunicera med dem (Randers & Mattiasson, 

2003; Westin & Danielsson, 2007; Coughlan & Ward, 2005; Franklin m.fl., 2006). Vi anser 

att det ligger mycket ansvar hos personalen att reagera gentemot sådant och påminna kollegor 

om att sjuksköterskeyrket innefattar kommunikation med patienter. 

 

Vi fann i vårt resultat att vårdpersonal inte förhandlade med patienter eller förklarade varför 

de handlade emot patientens vilja (Westin & Danielsson, 2007; Franklin m.fl., 2006). 

Utifrån detta tycker vi att det verkar som att vårdpersonal inte alltid förstår vikten av att ta sig 

tid att förklara för patienter varför en viss handling utförs. En studie av Chang, Lee, Kim & 

Lee (2008) som inte tillhörde vårt resultat visade att äldre människor som fick tillräcklig 

mycket information av vårdgivarna kunde bevara sin autonomi även om de förflyttade rätten 

att ta beslut angående sin vård, till vårdpersonalen.   

 

I en studie av Randers och Mattisson (1999) som inte ingick i vår studie framkom det att 

sjuksköterskor ansåg att deras roll som arbetsledare krävde mod för att kunna vara obekväm 

mot arbetskollegor då det behövdes. Det kunde uppstå situationer där äldre patienter blev 

dåligt behandlade och nedtryckta av personal och det var självklart för sjuksköterskan att 

markera att sådant beteende inte var acceptabelt. Den här typen av problematik eller möjlighet 

mellan personal kunde vi inte hitta exempel på i vårt resultat. Vi menar på att mod är en viktig 
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egenskap hos en sjuksköterska för att komma åt olika typer av problem som kan finnas på 

arbetsplatser.  

 

Vårt resultat visade att alla tre perspektiven uttryckte vikten av att vårdgivare och vårdtagare 

tillbringar tillräcklig tid tillsammans för att etablera relation och skapa trygghet. Resultatet 

visade dock att vårdpersonalen ofta var stressade och upplevde tidsbrist vilket inte skapar 

förutsättningar för en tillräcklig kontakt. Joyce Travelbee’s interaktionsteori enligt 

Kristoffersen m.fl (2005) innebär att vårdaren ska vara mentalt närvarande i mötet med 

patienten för att kunna använda sig själv som instrument för att få och förmedla kunskap. I 

vårt resultat var stressnivån för vårdpersonalen ofta hög och de lyckades därför inte använda 

sig själva som terapeutiskt instrument. Tvärtom fungerade vårdare ibland som ett kränkande 

instrument. I resultatet framkom att den kommunikation som förmedlades av vårdarna inte 

alltid syftade till att bygga en relation med patienterna. Travelbee’s interaktionsteori 

Kristoffersen m.fl (2005) innebär bl.a. att all kommunikation ska leda till byggandet av en 

vårdrelation. Vårt resultat visade exempel på när samspelet fungerade mellan vårdgivare och 

patient och det var när vårdaren lyckades finna tid för att sätta sig ner och koncentrera sig på 

patienten (Häggström m.fl., 2004)  

 

4.3 Metoddiskussion 

Styrkan låg i att vi valde att arbeta utifrån tre olika perspektiv för att få en så rättvis bild som 

möjligt av hur bemötande av äldre upplevdes. Svagheten i arbetet var att mängden material 

från varje perspektiv blev mindre och därmed opålitligare. De allra flesta artiklarna som 

hittades var nordiska utan att författarna eftersträvade detta. Författarna vet inte varför men 

tror kanske att det beror på att äldreboenden förekommer i högre grad i denna del av världen 

eller att intresset för äldrevården är större i norden. Till följd av detta blir den externa 

validiteten begränsad. Det engelska språket saknade en bra term för ordet bemötande, detta 

försvårade sökning av artiklar. Sökorden som användes blev inte optimala och detta var en 

svaghet i arbetet.  

 

Författarna valde att arbeta enligt grundmönster för en innehållsanalys. Författarna har också 

funderat på om det finns några faktorer som är knutna till när arbetet utfördes och som kunnat 

påverka resultatet men fann inga. Tidsramen för arbetet påverkar resultatet med tanke på att 

antalet studier som granskades blev begränsat. En svaghet i arbetet var att de artiklar som 
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resultatet baseras på utspelades i olika miljöer och kopplingar mellan beteenden och 

vårdinrättningar blir svåra att urskilja.   

 

4.4 Allmän diskussion 

I denna litteraturstudie har vi belyst olika faktorer som påverkar utgången av ett bemötande, sett 

utifrån tre olika perspektiv. Vi tycker att det är ganska tydligt vad som innefattas i ett gott eller 

dåligt bemötande, överstämmelsen mellan de tre perspektiven är hög. Utifrån vårt resultat har vi 

funnit att vårdgivare värderar vikten av bemötande på olika sätt. Det finns en kategori 

vårdpersonal som strävar efter att ge ett gott bemötande och en annan kategori vårdpersonal som 

inte verkar ha förmågan att lyssna på äldre och ta dem på allvar. Vi upptäckte att resultatet 

saknade uppgifter om problematik inom arbetsgruppen när dåligt bemötande förekom. Vi tycker 

att nästa steg i forskningen är att undersöka vad som görs på olika vårdinrättningar när dåligt 

bemötande inträffar. Vågar personalen säga ifrån till varandra när ett dåligt bemötande 

förekommer och hur hanteras eventuella konflikter? 

 

Vi anser att det ligger ett stort ansvar hos vårdpersonalen att agera professionellt för att bevara 

patienters integritet då dåligt bemötandet förekommer. Det professionella ansvaret riktar sig även 

mot kollegor då de har dåligt bemötande. Hur beter vi oss när vi konfronterar eller blir 

konfronterade? Vi anser att forskning av detta område är av intresse för att förbättra kvalitén på 

vården och arbetsmiljön för vårdpersonalen. Vårdorganisationen bör också prioritera mer 

vårdpersonal för att det kan ge ekonomiska vinster och bättre vård. En alltför stressad 

personal utför inte ett bra jobb och kan bli utbränd, vilket i sådana fall blir dyrt för vården och 

samhället. Vi vill trycka på ett långsiktigt tänkande i den här frågan. Mer personal på 

avdelningarna skapar möjlighet till en vård som tar större hänsyn till de äldre patienternas 

autonomi och samtidigt förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal. 
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