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Abstrakt 
Att informera och utbilda patienter ingår i sjuksköterskans yrkesroll. 
Patientundervisningens främsta syfte är att stödja och stärka patienterna. Syftet 
med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors upplevelser när det 
gäller patientundervisning och om de upplever att det finns brister inom detta 
område. Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Resultatdelen baserades 
på vetenskapliga artiklar som sökts systematiskt i databaserna PubMed, Cinahl 
och Academic Search Elite med hjälp av vedertagna söktermer. Tio kvalitativa 
samt fyra kvantitativa artiklar har använts. Texten har analyserats genom 
innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplever att det finns 
tydliga brister när det gäller patientundervisning. Sjuksköterskor nämnde brist på 
tid och brist på kunskap som det största problemet när det gäller att undervisa och 
informera patienter. Men det framkom även att språk- och 
kommunikationsproblem samt vikten av att stötta- och motivera patienterna var av 
betydelse för patientundervisningen. Sjuksköterskorna borde få mer undervisning 
och praktiska tips i patientundervisning på arbetsplatsen för att undervisningen 
ska kunna utföras på bästa sätt. Vårdpedagogik bör även få ta större plats i 
utbildningen och är av stor vikt för att öka pedagogiska kunskaper hos 
sjuksköterskorna. Patientundervisning borde uppmärksammas mera för att minska 
bristerna som finns och för att belysa vikten av patientundervisning.   
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BAKGRUND 

Vårdpedagogik 

Ordet pedagogik kommer från grekiskans paidagōgikē och betyder 

uppfostringskonst. Pedagogiken har en viktig del i omvårdnaden och strävar efter 

att förse sjuksköterskan med den pedagogiska kompetens som fodras i vård- och 

omsorgsarbetet. Vårdpedagogik innefattar kunskaper och möten mellan patienten 

och vårdpersonal samt hur sjuksköterskan undervisar patienter. Syftet med den 

pedagogiska kompetens som sjuksköterskan har är att stödja och hjälpa 

patienterna till att få makt över sin egen situation. Det är viktigt att som 

sjuksköterska använda sig av sina pedagogiska kunskaper och kompetens för att 

bedöma patientens behov och därmed underlätta lärandet. Om patienternas behov 

inte uppmärksammas kan det leda till oro och skapa en otrygghet hos dem. Den 

pedagogiska utmaningen ligger i att väcka patienters motivation i sin egenvård 

och kunskap om sin sjukdom (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004, s. 25, 

27). 

 

Det pedagogiska arbetet är något som sedan länge haft en given plats i 

sjuksköterskans yrkesroll. Det är viktigt att sjuksköterskan har en kognitiv 

förmåga samt ett emotionellt förhållningssätt. Vårdpedagogik är ett ämne som 

omfattar flera olika områden:  

• Utbildning och undervisning  

Omfattar patientundervisningens innehåll, pedagogiska metoder hos 

sjuksköterskan samt genomförandet av undervisningen.  

• Yrkeskompetens inom vård och omsorg 

Omfattar de lagar och förordningar som styr kraven på sjuksköterskans 

yrkeskompetens och som bland annat omfattar: hälsofrämjande och förebyggande 

arbete, omvårdnad, undervisning och handledning samt forskning och 

utvecklingsarbete. 

• Utvärdering 

Omfattar utvärdering av sjuksköterskans kunskaper och attityder till undervisning, 

uppföljning och kvalitetsstudier i verksamhet och utbildning.  

 

 



 - 2 -  
 

• Kommunikation 

Innebär kunskapsbildning om interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten, 

ett exempel är då sjuksköterskan ibland använder sig av det medicinska språket 

som en maktfaktor när hon/han informerar och undervisar patienten (Lindahl, 

Pennbrant & Pilhammar Andersson, 2006). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan bygger upp en bra relation så att patienten känner 

ett förtroende för henne/honom. Därmed skapas en bättre utgångspunkt för en god 

pedagogik. Etablerandet av en fungerande relation mellan patienten och 

sjuksköterskan kräver en kontakt och dialog med ömsesidig respekt, detta för att 

skapa en givande kommunikation där sjuksköterskan genom att lyssna aktivt lär 

känna patienten och försöker att bedöma dennes behov. För de som inte kan 

uttrycka sig i tal gäller det att sjuksköterskan försöker hitta andra sätt att skapa 

kontakt, genom exempelvis kroppsspråk, ögonkontakt och huvudrörelser. 

Sjuksköterskan följer upp genom att säkerställa att patienten har förstått vad som 

sagts samt har tålamod att invänta att de har accepterat sin situation (Evenshaug & 

Hallen, 2001, s. 102-103). 

 

Information är det vanligaste sättet som sjuksköterskorna använder sig av i det 

pedagogiska mötet med patienterna. Anledningen till varför patienter inte följer 

läkemedelsordinationer och livsstilsråd visar sig många gånger bero på bristande 

kunskap hos patienten. En av anledningarna kan vara att den information som ges 

upplevs som svårförståelig eller otillräcklig. Hur patienten tar till sig undervisning 

beror på många individuella faktorer, exempelvis graden av motivation, 

upplevelse av stress och tidigare erfarenheter och det är därför av stor vikt att 

informationen ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Många patienter är i dag väl 

pålästa och besitter redan stor kunskap, detta ställer stora pedagogiska krav på 

sjuksköterskan (Bergh, 2003, s. 57, 63). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområden 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete syftar till att främja hälsa och välbefinnande 

samt att förebygga ohälsa och sjukdom. Detta bör ske utifrån patientens 

individuella möjligheter och unika situation. Sjuksköterskan är den person som 

har det primära ansvaret för patientens omvårdnad och det är av största betydelse 
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att se till människan i ett helhetsperspektiv, där vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (SOSFS 1993:17).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att vården skall ges på lika villkor 

och att den så långt det är möjligt ska genomföras i samråd med patienten. 

Informationen till patienten ska vara individuellt anpassad och lämnas direkt till 

patienten eller till närstående. Detta innebär att sjuksköterskan har ett ansvar att ge 

patienten adekvat kunskap och information så att denne, tillsammans med 

sjuksköterskan har möjlighet att ta ställning till sin sjukdom och hälsa. Det är 

viktigt att främja god kontakt mellan patienten och sjukvårdspersonal och att göra 

patienterna delaktiga (HSL 1982:763). 

 

Patientundervisning 

Patientundervisningens främsta syfte är att stödja och stärka patienterna, öka 

förståelsen samt förbereda patienten på den framtida situationen. Detta skapar en 

delaktighet och trygghet och en effektiv patientundervisning kan göra stor skillnad 

för patienterna att återta kontrollen över sin situation. Undervisningen kan leda till 

att man förhindrar onödig försämring, optimerar läkning, förhindrar 

komplikationer och återfall (Klang Söderkvist, 2001, s. 9-10). 

”Patientutbildning definieras som en process där 
kunskaper förmedlas och färdigheter övas för att påverka 
attityder och beteende för att bibehålla eller förbättra 
hälsa”(Strömberg, 2005, s. 207). 

 

I sjuksköterskans yrkesroll ingår att informera och utbilda patienter. Patienterna 

behöver utbildning för att lättare kunna anpassa sig till situationen, kunna delta i 

beslut kring sjukdomen och behandlingen samt för att kunna utföra egenvård. Den 

första informationen och utbildningen får patienten vid diagnostisering, ofta då 

patienten har drabbats av en akut försämring som kräver sjukhusvård. Sedan 

måste informationen och utbildningen upprepas, fördjupas och följas upp 

polikliniskt när patienten kommit in i ett mer stabilt tillstånd. Det finns många 

olika typer av information som kan kombineras med den muntliga informationen, 

t.ex. broschyrer, böcker, videofilmer, CD-ROM program och hemsidor på Internet 

(Strömberg, 2005, s. 207, 214). 
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Utbildning ökar kunskapen hos patienten, och ökad kunskap leder till en 

förbättrad egenvård med bl.a. ökad följsamhet till behandlingen. Bättre och ökad 

egenvård kan i sin tur leda till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet och 

därigenom minska behov av sjukvårdsresurser. Aspekter som måste finnas med 

vid patientundervisningen är planeringen och genomförandet av informationen 

samt sjuksköterskans eget förhållningssätt, synen på patienten och hans/hennes 

kunskap. Sjuksköterskan bör också tänka på att olika patienter kan ta in 

information olika (Strömberg, 2005, s. 211). 

 

Patientutbildningen kan beskrivas i fem steg. Det första steget omfattar 

bedömning av patientens tidigare kunskaper, motivation, hur patienten lär sig bäst 

och inlärningsförmåga. Denna bedömning kan göras genom att samtala med 

patienten och eventuellt de anhöriga. Det är mycket viktigt att kunskapen sätts in i 

patientens sammanhang, och att utbildningsnivån anpassas till patientens 

hälsouppfattning. Efter att bedömningen sammanfattats är det andra steget att 

diagnostisera patientens inlärningsbehov samt resurser och hinder i inlärningen. I 

det tredje steget planeras utbildningen, vad finns det för metoder, målsättning och 

utbildningsstrategier samt hur, när och vem utbildningen ges till. Det fjärde steget 

är när utbildningen ges och det femte steget är när utbildningens effekter 

utvärderas. Utvärdering och uppföljning av patientens behov av information och 

mål som uppnåtts är viktigt. Alla steg i denna utbildningsprocess bör 

dokumenteras i patientjournalen (Strömberg, 2005, s. 213). 

 

En av sjuksköterskans primära uppgifter som ansvarig för omvårdnadsarbetet är 

att lindra patienters lidande och främja hälsa. Dagens vård ställer höga krav på 

sjuksköterskan att informera och undervisa patienterna för att dessa ska ha bättre 

möjlighet till bra egenvård. Då undervisning av patienterna är något som ofta 

sker spontant i det dagliga arbetet i samband med olika arbetsuppgifter finns det 

en risk att sjuksköterskan inte reflekterar över situationens betydelse. Vi har 

därför valt att undersöka om sjuksköterskorna upplever att det brister i 

sjukvården vad avser att ge patienterna information och undervisning.  
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors upplevelser 

när det gäller patientundervisning och om de upplever att det finns brister inom 

detta område. 

 

METOD 

Urval 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. När det gäller deltagarnas ålder i 

studierna så valdes att inte göra några begränsningar då patientundervisning är 

lika viktigt oavsett patientens ålder. Sökningen begränsades inte till studier som 

var publicerade under ett visst antal år då det fanns mycket ny forskning inom 

området, så risken för att artiklarna skulle vara gamla och inaktuella ansågs som 

liten. Slutligen valdes fjorton vetenskapliga artiklar att användas för 

sammanställning av resultatet, tio kvalitativa samt fyra kvantitativa artiklar.   

 

Urval- och granskning av artiklarna har skett i olika steg. Förutom de 

begränsningar som använts valdes även vissa inklusions – och exklusionskriterier. 

De inklusionskriterier som valdes var att studierna skulle vara relevanta utifrån 

vårt syfte, vara empiriska samt vara av vetenskaplig kvalitet grad 1, se (URL 1).  

Omvårdnad och sjuksköterskeperspektivet skulle vara i fokus samt relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Begrepp som patientundervisning, sjuksköterska 

samt brister var önskvärda och därmed grundades många av 

sökordskombinationerna utifrån dessa. De exklusionskriterier som valdes var 

studier som behandlade relationen mellan läkare och patient och som fokuserade 

på ett patientperspektiv samt studier som inte ansågs vetenskapliga.  

 

Datainsamling 

Resultatdelen baserades endast på vetenskapliga artiklar som bedömdes relevanta 

för vårt syfte. Artiklarna söktes i tre databaser: PubMed, Cinahl och Academic 

Search Elite. Sökningarna gjordes med olika sökords kombinationer. Artiklarna 

söktes i september 2009.  

 

Först lästes titlarna igenom, de som stämde överens med litteraturöversiktens 

syfte valdes ut, sedan lästes abstrakten och de artiklar som ansågs relevanta 
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granskades med vetenskaplig granskningsmall, se bilaga 1 och 2. Därefter 

kontrollerades om artikeln verkade vetenskaplig, innehöll artikeln alla delar som 

en vetenskaplig artikel bör ha, skrevs artikeln ut i papperskopia, därefter 

granskades dessa artiklar. Tjugofyra vetenskapliga artiklar kvalitetsbedömdes, 

efter det förkastades tio stycken och fjorton artiklar valdes att behållas för att 

användas i resultatet. Artiklar som valdes bort var inte relevanta för studien, inte 

tillräckligt vetenskapliga eller följde inte urvalskriterierna. Artikelsökningen 

redovisas i tabell 1 där visas de databaser som artiklarna söktes i, de olika 

kombinationer av sökord som använts, begränsningar, antal träffar, förkastade 

artiklar samt antal valda artiklar. 

 

Tabell 1. Resultat av artikelsökning 

Datu

m 

Data 

bas 

Sökord Avgrän

sningar 

Antal 

träffar 

Förkast

ade 

Utvalda 

(antal) 

Använda i 

resultatet 

0909
01 

Pub 
Med 

Patient 
education, 
nurse, 
information 

Links to 
free full 
text, 
english, 
human 

119 *88 
**28 
***1 

2 Balcou-
Debussche, M. & 
Debussche, X. 
2008. 
 
Jallinoja, P., 
Absetz, P., 
Nissinen, A., 
Talja, M., 
Uutela, A. & 
Patja, K. 2007. 

0909
02 

Cinahl Patient 
education, 
nurse, 
information, 
health, 
teaching 

English, 
abstract 
availabl
e 

125 *97 
**25 
***2 

1 Ivarsson, B. & 
Nilsson, G. 
2008. 

0909
02 

Academ
ic 
search 
elite 

Patient 
education, 
nurses, 
experiences 

PDF 
full text 

147 *135 
**11 
***0 

1 Tuohy, D., 
McCarthy, J., 
Cassidy, I. & 
Graham, M. 
2008. 

0909
02 

PubMed Patient 
teaching, 
nurse role, 
information 

Links to 
free full 
text 

32 *24 
**7 
***0 

1 Posma, E., van 
Weert, J., Jansen, 
J. & Bensing, J. 
2009. 

0909
03 

Academ
ic 
search 
elite 

Patient 
education, 
nurses, 
experiences 

PDF 
fulltext 

147 *122 
**23 
***1 

1 Sahlsten, M., 
Larsson, I., 
Sjöström, B., 
Lindencrona, C. 
& Plos, K. 
2006. 
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0909
07 

PubMed barriers, 
motivation, 
patient care, 
nurse 

Links to 
free full 
text, 
english, 
human 

8 *5 
**2 
***0 

1 Simmons, D., 
Lillis, S., Swan, 
J., Haar, J. 2007. 

0909
07 

PubMed teaching 
barriers, self 
care, nurse 

Links to 
free full 
text, 
english, 
human 

11 *6 
**4 
***0 

1 Peyrot, M., 
Rubin, R.R., 
Lauritzen, T., 
Snoek, F.J., 
Matthews, D.R., 
Skovlund, S.E. 
2005. 

0909
09 

PubMed counseling, 
nurses, 
information 

Links to 
free full 
text, 
english, 
human 

55 *48 
**5 
***1 

1 Poskiparta, M., 
Liimatainen, L., 
Kettunen, T. & 
Karhila, P. 2001. 

0909
09 

Cinahl Patient 
teaching, 
nurses 
experience, 
healthcare 

English, 
abstract 
availabl
e,  

66 *56 
**8 
***1 

1 Barber-Parker, 
E. 2001.  
 
 

0909
09 

Academ
ic 
search 
elite 

Patient care, 
nurses 
perceptions, 
education, 
health 

PDF 
fulltext 

109 *92 
**15 
***1 

1 Lundh, L., 
Rosenhall, L. & 
Törnkvist, L. 
2006. 

0909
10 

PubMed Nurse, 
perceptions, 
barriers, 
care, 
eduaction, 
role 

Links to 
free full 
text 

70 *53 
**14 
***2 

1 Siminerio, L., 
Funnel, M., 
Peyrot, M. & 
Rubin, R. 2007. 

0909
10 

Cinahl Nurses 
experience, 
communicat
ion barriers, 
education 

English, 
abstract 
availabl
e 

30 *19 
**9 
***1 

1 Ozolins, L.L. & 
Hjelm, K. 2003. 

 
 

   930 *751 
**155 
***10 

14  

 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel. 

** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt. 

*** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning. 
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VÄRDERING 
De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar (URL 

1), se bilaga 1 för kvalitativ- och bilaga 2 för kvantitativ granskningsmall.. 

Bedömningsmallen innehöll olika områden och frågor som skulle poängsättas. 

Bedömningsmallen för kvalitativa studier hade en totalpoäng på 48 poäng och 

bedömningsmallen för kvantitativa studier hade en totalpoäng på 47 poäng. En 

fråga på 3 poäng togs bort från båda bedömningsmallarna då den handlade om 

patienter med lungcancerdiagnos vilken inte ansågs relevant för vårt syfte. Detta 

resulterade slutligen i en totalpoäng på 45 poäng för den kvalitativa mallen samt 

en totalpoäng på 44 poäng för den kvantitativa mallen. Artiklarna bedömdes sedan 

som Grad I = hög kvalitet, Grad II = medelgod kvalitet eller Grad III = låg 

kvalitet. Poängen på artikeln efter granskning, dividerades med totalpoängen för 

att få fram ett procenttal som visade hur vetenskaplig artikeln bedömdes vara. Om 

artikeln fick 80 % eller mer ansågs den vara av grad 1, och det var också vårt 

kriterium för de artiklar som vi valt att använda oss av. De artiklar som bedömdes 

som vetenskapligt Grad II och Grad III exkluderades. Artikelgranskningen 

sammanfattades i en kortfattad litteraturöversikt där författare, årtal, land, syfte, 

design, deltagare, analysmetod, huvudresultat och vetenskaplig kvalitet finns 

beskrivet. Se bilaga 3. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etik är ett system av moraliska värderingar som handlar om i vilken utsträckning 

forskningsförfaranden följer professionella, juridiska och sociala skyldigheter för 

studiens deltagare.  Etiska koder är grundläggande etiska principer för att vägleda 

forskare som bedriver forskning med mänskliga objekt. Forskning som strider mot 

etiska principer är sällan gjorda för att vara omoraliska, utan kan göras för att 

kunskapen behövs, är viktig och kan ge nytta på lång sikt (Polit & Beck, 2004, s. 

713, 717, 142). Innan starten av detta arbete såg vi det som en självklarhet att bara 

använda oss av artiklar som var etiskt granskade och godkända av etiska 

kommittéer, tyvärr så var två av artiklarna som använts i resultatet inte etiskt 

granskade. Detta valdes dock att bortses från då de ansågs relevanta i övrigt. 

Självklart har det under arbetets gång och när artiklarna har analyserats tagit stor 

hänsyn till författarnas budskap och tankar.  
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ANALYS 

Litteraturöversikten grundades på både kvalitativa- och kvantitativa artiklar. 

Artiklarna lästes igenom i sin helhet översattes och analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en analys av innehållet i texten för att 

identifiera framträdande teman och mönster (Polit & Beck, 2004, s. 580). Vi har 

valt att göra en innehållsanalys utifrån Lundman & Graneheim (2008) beskrivning 

hur man använder sig av innehållsanalys. De olika delarna i analysprocessen är: 

en meningsenhet som är en meningsbärande del av texten, som kan bestå av ord, 

meningar eller stycken. Meningsenheten kondenseras sedan d.v.s meningsenheten 

förkortas. Vidare är en kod en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver 

dess innehåll. Koderna sammanförs till att bli underkategorier och sedan 

kategorier (Lundman & Graneheim, 2008, s. 162-163). 

 

* Till att börja med granskades artiklarna gemensamt för att få en likvärdig 

granskning sedan granskade vi dem enskilt. 

*Uppfyllde de kraven att de var av grad 1 och relevanta för vårt syfte samt ansågs 

vetenskapliga och användbara granskades artiklarnas resultat noggrant. Därefter 

söktes efter stycken i resultatdelen som svarade mot syftet och som sedan skrevs 

ner som meningsenheter. 

*Meningsenheterna översattes sedan från engelska till svenska. Därefter 

kondenserades meningsenheterna, som sedan kortades ner till en kod, något 

enstaka ord som speglar innehållet av meningsenheterna. 

 

*Nästa steg var att koderna delades in i underkategorier och sedan kategorier. 

Totalt blev det tre kategorier som alla var återkommande i artiklarna och som 

sedan valdes att lägga fokus på.  
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Tabell 2. Exempel på analysförfarande 

Menings 

Enhet 

Översatt 

meningsenhet 

Kondensering Kod Under 

kategori 

Kategori 

All of the 
registred nurses 
experienced 
problems in 
giving 
information to 
patients and their 
relatives when 
there were 
translation 
barriers. They 
described how 
they used their 
body language 
and sometimes 
pictures 
(Ivarsson & 
Nilsson, 2008. s. 
513). 

Alla av 
sjuksköterskor
na upplevde 
problem när de 
skulle ge 
information till 
patienter och 
deras anhöriga 
när det fanns 
språkbarriär. 
De beskrev hur 
de då använde 
kroppsspråket 
och ibland 
bilder. 

Sjuksköterskan 
upplever 
problem med 
att ge 
information till 
patienter när 
det är problem 
med språket. 

Språkpr
oblem 

Språk- och 
kommunikat
ions 
problem. 

Sjuksköterskan
s upplevelser 
av språk- och 
kommunikatio
nsproblem vid 
patientundervi
sning. 

Most of the 
nurses 
experienced lack 
of time when 
they were going 
to inform the 
patients. They 
expressed fear in 
their treatment of 
patients e.g. of 
using a curttone 
in stressful 
situations. 
Demonstrating 
practical 
information 
using dolls and 
models felt to be 
time consuming 
(Ivarsson & 
Nilsson, 2008, s. 
513). 

De flesta av 
sjuksköterskor
na upplevde 
brist på tid när 
de skulle 
informera 
patienter. De 
uttryckte sin 
rädsla om 
behandlingen 
av patienterna 
t.ex. att de 
skulle låta kort 
i tonen i 
stressiga 
situationer. Att 
visa praktisk 
information 
genom att 
använda sig av 
dockor och 
modeller 
kändes 
tidskrävande. 

Sjuksköterskor 
upplever brist 
på tid när de 
ska informera 
patienter. 

Tidsbris
t 

Upplevelser 
av brist på 
tid 

Sjuksköterskan
s upplevelser 
av brist på tid 
och kunskap 
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Fortsättning på Tabell 2. Exempel på analysförfarande. 

Supporting the 
patient and his 
relative is not 
only important 
during 
patienteducatio
n at the 
beginning of 
treatment, but 
for older 
patient it is 
essential to 
provide 
continuos 
support at 
several 
moments 
during the 
period (s) of 
treatment. This 
is experienced 
as a gap in 
current 
practice 
(Posma, van 
Weert, Jansen 
& Bensing, 
2009, s. 9). 

Att stötta 
patienterna och 
anhöriga är inte bara 
viktigt under 
patientundervisning
en i början på en 
behandling, men för 
äldre patienter är det 
nödvändigt att ge 
kontinuerlig 
stöttning vid flera 
olika tillfällen under 
behandlingsperiode
n. Det här upplevs 
som en brist i 
nuvarande vård. 

Det är 
viktigt att 
stötta 
patienterna 
kontinuerligt 
under hela 
behandlinge
n, och inte 
bara i 
början. De 
upplever att 
det finns 
brister inom 
detta i 
vården idag. 

Stötta 
patientern
a 

Stötta-och 
motivera 
patientern
a. 

Sjuksköterska
ns upplevelser 
av betydelsen 
av att stötta- 
och motivera 
patienter. 
 

  

RESULTAT 

Sjuksköterskans upplevelser av brist på tid och kunskap 

Sjuksköterskorna nämnde brist på tid och brist på kunskap och träning inom 

patientundervisning som det största problemet när det gäller att undervisa och 

informera patienter. Några sjuksköterskor kände en rädsla att när de inte hade 

tillräckligt med tid skulle låta stressiga och korta i tonen när de informerade 

patienterna. De kände också att använda sig av flera metoder, t.ex. att informera 

genom att visa praktiskt eller använda sig av dockor var mer tidskrävande och tog 

tid som de inte hade (Balcou-Debussche & Debussche, 2008; Ivarsson & Nilsson, 

2009).  

 

Bristande undervisning har ofta att göra med otillräcklig tid. Sjuksköterskorna 

kände att fokus på undervisningen ofta baserades på fakta av begränsad 

omfattning. Informationen individualiseras inte och patienter med liknande 

diagnoser fick ofta ta del av samma information, utan anpassning. För lite tid 

avsattes då sjuksköterskorna inte bara kunde lämna över sina övriga 
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arbetsuppgifter till någon annan. Det kunde ofta bli så att undervisningen avbröts 

på grund av andra arbetsuppgifter såsom telefonsamtal eller möten, den höga 

stressnivån bidrog till att undervisningen blev lidande. Sjuksköterskorna upplevde 

att resurserna var begränsade och de var väl medvetna om bristerna i deras 

undervisning av patienterna. Men för att kunna stödja patienterna i form av 

information och undervisning var de överens om att det behövdes nya resurser för 

att öka tiden för patienterna och att nya metoder/utbildning behövdes för att öka 

kunskapen hos vårdpersonalen. Idag menar de att undervisningen framför allt 

består av korta frågor med minimal feedback, diskussionerna var rutinmässiga och 

ytliga. Men det var inte bara brist på tid och resurser som ansågs som ett hinder 

utan sjuksköterskorna menade också att uppföljning av patienten och 

informationen samt erfarenhet hos personalen var av stor betydelse för 

undervisningen. (Barber-Parker, 2001; Poskiparta, Kasila & Kiuru, 2006; 

Simmons, Lillis, Swan & Haar, 2006).  

 

”Well, I think that mostly we stay to whatever the standard teaching thing 
is, unless there´s something out of the ordinary that gives us reason to 
individualize.” (Barber-Parker, 2001, s. 110). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att många patienter med kronisk sjukdom ofta hade 

psykologiska svårigheter. Detta kunde vara ett hinder menar sjuksköterskorna då 

det innebär att patienterna ofta har ett större behov av undervisning och frågor 

som just berör detta område. Detta ställer större krav på mera kunskap och 

förståelse hos sjuksköterskan i detta område, något som många anser sig ha 

bristande kunskaper i. Sjuksköterskan saknar tillräckliga kunskaper i 

patientutbildning och upplever sig ha svårt att bedöma enskilda behov och menar 

att det är svårt att individualisera undervisningen och lärandet av patienten. Det 

finns också otillräckliga undervisningsmaterial tillägger dem. Sjuksköterskorna 

upplevde att erfarenheten i omvårdnad hos personalen spelade en viktig roll i 

utvecklingen av undervisningsförmågan Många sjuksköterskor ansåg att de 

behövde mer utbildning för att kunna förbättra sin förmåga att undervisa 

patienterna, de ansåg sig också ha för lite kunskap om den aktuella sjukdomen 

eller behandlingen. Begränsad erfarenhet och otillräcklig kunskap om den aktuella 

situationen, sjukdomen och behandlingen var alltså något som många 

sjuksköterskor upplevde som ett stort problem. Vidare menar sjuksköterskorna att 
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även om de hade lång erfarenhet inom sitt yrke så kunde man räkna med att det 

kunde dyka upp situationer där de saknade kunskaper inom det specifika området. 

Sjuksköterskorna var eniga om att uppföljning av informationen till patienterna 

var viktigt för att försäkra sig om att patienterna förstått, risken var annars att det 

kunde bli för mycket för patienterna att ta in vid ett och samma tillfälle. De ansåg 

också att uppgiften att aktivt följa upp dessa patienter till stor del var deras ansvar 

men att det av ekonomiska skäl upplevdes som ett problem (Peyrot, et al, 2004; 

Siminerio, Funnell, Peyrot & Rubin, 2007; Poskiparta, Liimatainen, Kettunen, 

Karhila 2001; Barber-Parker, 2001). 

 

Många av sjuksköterskorna kände att de inte hade fått lära sig tillräckligt mycket 

om patientutbildning under utbildningen. Många kände att de saknade kunskap 

om hur de skulle informera patienterna på ett bra sätt och de hade velat få mer 

träning i hur de skulle gå till väga vid olika patientfall, t.ex. hur de skulle 

informera patienter som är aggressiva eller i chock samt när de skulle lämna svåra 

besked till patienter. Sjuksköterskorna upplevde och kände att otillräckliga 

kunskaper i hur man ska informera patienterna kan leda till känslor av maktlöshet, 

detta kunde försvåra när sjuksköterskorna skulle stötta och göra patienterna 

införstådda med situationen. Bristande kunskaper vad beträffar patientens unika 

situation, sjukdom, aktuella behandling samt bedömning av symtom och 

försämring leder till sämre undervisning. Sjuksköterskorna var därmed övertygade 

om att ny kunskap och utbildning inom specifika områden var nödvändigt för den 

professionella utvecklingen och behövdes för att kunna tillgodose patienters 

behov av undervisning (Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006; Ivarsson & Nilsson, 

2009). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av språk- och kommunikationsproblem vid 

patientundervisning 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av bättre kommunikation mellan olika 

vårdinstanser och detta ansågs som en barriär i undervisningsarbetet av patienten 

då det kunde vara oklart om vem som skulle ge patienten information. Vidare 

menade sjuksköterskorna att de ibland saknade tillräcklig information för att 

kunna undervisa och att patienten istället skulle behöva kontakt med någon 

specialist inom aktuellt område. Sjuksköterskorna betonade vikten av bra 
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kommunikation med patienten men även mellan övrig omvårdnadspersonal och 

de menar vidare att detta är något som ofta brister. De beskriver att det ligger på 

deras ansvar att samordna kontakter och att följa upp patienterna och att 

kommunikation var ett av deras ansvarsområden. Sjuksköterskorna menade att det 

var av stor vikt att ett samarbete inom arbetsgruppen såväl som inom andra 

yrkesgrupper fungerade. Sjuksköterskorna upplevde att dålig kommunikation 

mellan läkare och sjuksköterskor kunde ställa till det för undervisningen av 

patienterna, då det var oklart om vem som skulle informera om vad. Detta kunde 

resultera i att viktig information till patienterna gick förlorad. (Barber-Parker, 

2001; Peyrot, et al, 2004; Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006). 

 

” I feel that my role is to be the person who can guide them in the right 
direction. Of course, they do not know where to turn for help, but I am the 
one who can influence the doctor or provide them with a written referral 
to a physiotherapist”(Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006, s. 242). 

 
“It´s like being the spider in the web. I also try to encourage them to come 
back, so I can follow up their progress after visits to the physiotherapist, 
for example” (Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006, s. 242). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att vårda patienter från andra 

länder och som kom från andra kulturer. Svårigheterna med språket upplevdes 

som en barriär, sjuksköterskorna beskrev hur de kände att de blev hämmade och 

inte kunde småprata med patienterna på samma sätt eller lätta upp stämningen 

med lite humor. Det kunde vara svårt att förstå varandra och detta kunde leda till 

missförstånd vilket resulterade i att viktig information i bedömningen och vården 

av patienter gick förlorad. Sjuksköterskorna upplevde en stress i att inte kunna 

göra sig förstådda men även en känsla av maktlöshet i att inte förstå vad 

patienterna försökte säga. Sjuksköterskorna uppskattade att ha tillgång till 

ordböcker (Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). 

 

”I found it a big block if they had no english, you didn’t know the history 
and they get intimidated and it was very hard to find out what had 
happened” (Tuohy,McCarthy, Cassidy & Graham, 2008, s. 166). 

 
Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig mera stressade och osäkra när de inte 

pratade samma språk som patienterna och att det ofta leder till utebliven 

undervisning av patienterna. De menade att det är lätt att missförstå patienternas 
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uttryck när verbal kommunikation inte är möjligt. Hjälpmedel såsom att lära sig 

och skriva ner ord på patientens språk på ett papper användes ibland men 

sjuksköterskan beskrev en frustration och menade att det var svårt att veta hur 

mycket patienterna förstått (Ozolins & Hjelm, 2003).  

“I realize that she really didn’t understand what I had written and she got 
very agitated and struck out with her hand. After a little while she started 
gesticulating violently with her hands, grabbed at her throat and mimed: 
‘Not good!’ My immediate thought (regretfully) was that she was 
exaggerating in an attempt to keep her single room. I approached her and 
took her pulse, to touch her physically to soothe her, and to try to 
understand why she wasn’t feeling good. A few seconds later, I realized 
that she wasn’t simulating, she was really not well at all. I was just about 
to go to get help, when she collapsed in the chair and passed out. My 
judgement was that she had had a cardiac arrest, and I called for help. All 
attempts at resuscitation were futile” (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 87). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av betydelsen av att stötta- och motivera 

patienter 

Sjuksköterskorna såg sig själva som en nyckelperson och de var medvetna om sin 

roll i att vägleda och stötta patienterna. Sjuksköterskorna konstaterade att ge 

information, stötta och motivera patienterna är till stor del deras ansvar. Av 

sjuksköterskorna var det 95 % som ansåg att patienterna själva måste acceptera 

och ta åt sig av informationen. De ansåg vidare att patienternas ovilja att ta åt sig 

av information ofta kan vara ett hinder. Patientundervisning är viktig för 

patientens välbefinnande och nödvändigt för att få patienterna delaktiga och 

motiverade menade sjuksköterskorna. Sjuksköterskan har som uppgift att leverera 

kunskap och information till patienterna men upplevde det svårt att motivera 

patienterna till att bli delaktiga i vården och att ta sitt ansvar och såg därför detta 

som ett stort hinder i undervisningen av patienterna. Sjuksköterskorna påpekade 

vikten av att få patienterna att känna sig delaktiga. Genom att bygga upp en bra 

kontakt med dem kan man stötta patienten att tro på sin egen förmåga och då på 

ett effektivt sätt kunna utbyta information och kunskap (Lundh, Rosenhall & 

Törnkvist, 2006; Jallinoja et al. 2007; Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & 

Plos, 2006). 

 

Sjuksköterskorna beskriver att deras roll i att vårda patienterna framför allt består 

i att utbilda samt att ge stöd och råd till patienterna. För att detta ska vara möjligt 
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menar de att en bra relation med patienten krävs. Sjuksköterskorna tar upp vikten 

av att skapa engagemang och att göra patienterna delaktiga. Sjuksköterskorna 

menade att en ömsesidig relation, där patienterna kunde känna trygghet och hopp 

var en förutsättning för att de skulle ta till sig av undervisningen och därmed 

kunna utveckla förmågan att ta hand om sig själva. Det räcker inte bara med att ge 

en massa information till patienterna utan en bra relation är viktigt. De flesta 

problem mellan patienten och sjuksköterskan i samband med undervisningen var 

förknippade med svårigheter i kommunikationen. Sjuksköterskans uppfattning var 

att detta berodde på att patienten hade svårt att förstå och behålla informationen 

samt att de saknade motivation. De menar vidare att en individuell utbildning 

behövs för att motivera patienterna och konkreta målformuleringar i 

undervisningen där patienten och sjuksköterskan är överens. Sjuksköterskorna 

upplevde att omotiverade patienter som saknade intresse för sin egenvård var ett 

hinder för undervisningsarbetet och att ”delat beslutsfattande” är ett måste. Med 

det menar sjuksköterskorna att patienten måste bli medveten om alla de viktiga 

beslut som rör dem, sätta sig in i relevant information och bli delaktiga. Patienter 

som är delaktiga i vården var lättare att motivera menade sjuksköterskorna. De var 

överens om att det måste finnas ett engagemang hos både patienten och 

sjuksköterskan och att all den kunskap som ges till patienterna måste kombineras 

med motivation för att få patienterna delaktiga och engagerade i sin egenvård.  

Sjuksköterskorna menade att det är deras roll att stötta, uppmuntra och försöka 

motivera patienterna (Poskiparta, Kasila och Kiuru, 2001; Siminerio, Funnell, 

Peyrot & Rubin, 2007). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att många patienter var svåra att motivera av olika 

anledningar, vissa var ointresserade och andra var chockade på grund av ett nyligt 

besked. Sjuksköterskorna påpekade att patienter som nyligen fått en diagnos eller 

ett besked hade mycket svårt att ta till sig information och de ansåg att det bästa 

var att vänta ett tag med undervisningen till dessa patienter. Att stötta patienterna 

är inte bara viktigt i början på behandlingen, utan det är vikigt att stötta 

patienterna kontinuerligt, särskilt viktigt kan detta vara när man vårdar äldre 

människor. Sjuksköterskorna upplevde att det brister i vården när det gäller att ge 

kontinuerlig information (Posma, van Weert, Jansen & Bensing, 2009; Barber-

Parker, 2001).  
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Sjuksköterskorna upplevde att många patienter hade psykiska problem och att 

detta var något som inverkade negativt på vården. Det blev svårare att motivera 

patienterna och sjuksköterskorna upplevde sig inte ha tillräckliga resurser för att 

hantera dessa problem. Vidare menar många av sjuksköterskorna att de saknar 

självförtroende för sin förmåga att stödja patienterna i deras problem och detta 

upplevdes som ett hinder när det gäller patientundervisningen. Psykologiska 

problem hos patienter upplevdes av sjuksköterskorna som ett hinder i 

patientundervisningen då de menar att ett ökat psykologiskt stöd till patienterna 

behövs för att få dem motiverade något som många sjuksköterskor inte anser sig 

vara kompetenta till. Sjuksköterskorna menade att ett familjeengagemang kunde 

vara till hjälp när man skulle motivera patienterna, de betonade att motivationen 

var av stor betydelse för vården och därmed också undervisningen av patienterna. 

De såg behovet av att undervisa familjer/skolklasser för att på så vis hjälpa och 

motivera patienten och dennes närmsta omgivning med att bli mera aktiv i vården. 

Undervisning inom familjen är något som betonas som viktigt, de menar att 

utebliven undervisning till familjemedlemmar kan leda till ett bristande stöd till 

patienten som då blir ännu svårare att motivera, vilket upplevs som ett stort hinder 

när det gäller patientundervisningen (Siminerio, Funnell, Peyrot & Rubin, 2007; 

Simmons, Lillis, Swan & Haar, 2006). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Första kategorin: Sjuksköterskans upplevelser av brist på tid och kunskap visade 

på att tidsbrist ur flera perspektiv är ett problem inom dagens sjukvård och den 

tidsbrist som många sjuksköterskor upplever gör det svårt att uppfylla patienternas 

behov av en individuell anpassad vård och undervisning. I resultatet framkom att 

många sjuksköterskor upplevde att resurserna i form av tid och kunskap var 

bristande och att detta är något som går ut över utbildningsinsatser vilket de menar 

kan få stora konsekvenser för patienterna. De menade att mera utbildning är 

nödvändigt för att uppdatera sina kunskaper, utvecklingen går ständigt framåt, 

sjukdomar och behandlingar förändras och detta ställer större krav på sjuksköterskans 

kompetens. Fortbildning krävs för att behålla sjuksköterskornas befintliga kompetens. 

Vårt resultat visade även på att det är nödvändigt att ge patienter med kroniska 
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sjukdomar undervisning för att de ska kunna bli delaktiga och klara sig själva i det 

dagliga livet. Sjuksköterskorna var eniga om att uppföljning av informationen till 

patienterna var viktigt för att försäkra sig om att patienterna verkligen förstått.  

 

Detta styrktes i en studie som visade att sjuksköterskorna upplevde brist på tid och 

att det fanns situationer där de kände att patienterna inte fick den vård de hade rätt 

till på grund av att sjuksköterskorna kände att de hade brist på tid. De ansåg att de 

hade för lite tid till patienterna för att det var för låg bemanning och hög 

arbetsbelastning (Joolaee, Tschudin, Nikbakht-Nasrabadi & Parsa-Yekta, 2008). 

Brist på tid, engagemang samt uppföljning upplevdes också som ett stort problem i 

undervisningen. Sjuksköterskorna menade att genom att följa upp vården och 

informationen så ökar chanserna att förbättra hälsan hos patienterna och den tid 

som man ägnar åt patienten vid undervisningstillfället är av stor betydelse för 

både patienten och sjuksköterskan. Men sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

veta hur mycket information som de skulle förse patienterna med, för lite 

information är aldrig bra men för mycket information vid ett och samma tillfälle 

kan också ställa till det för patienterna menade sjuksköterskorna (Polonsky et al. 

2003). 

 

Något som vi tycker känns skrämmande är att brist på tid och kunskap är ett så 

stort problem. Trots ständiga personalneddragningar och resursbesparningar så 

ökar ansvaret på sjuksköterskorna och kraven på en kvalificerad vård. 

Sjuksköterskorna kan inte alltid påverka då faktorer som tid och pengar styr. Det 

blir allt stressigare i dagens vård, många sjuksköterskor känner att de inte hinner 

med alla sina arbetsuppgifter och patientundervisning är tyvärr ett område som 

inte prioriteras i första hand. Det kan lätt bli så att sjuksköterskan känner sig 

stressad vilket kan leda till att hon/han inte alltid reflektera över situationen vilket 

kan innebära att viktiga undervisningstillfällen går förlorade. De spontana 

undervisningstillfällen är minst lika viktiga för patienten, därför är det viktigt att 

man klargör sjuksköterskans ansvar vad gäller undervisning av patienterna så att 

man tar till vara på varje undervisningstillfälle som ges. Sjuksköterskor behöver 

mer kunskap om hur man undervisar och informerar patienter, detta borde 

arbetsgivaren prioritera, att ge vårdpersonalen kontinuerlig utbildning, dels för att 

bli påmind om hur viktigt detta är och för att man ska kunna utveckla sin 
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pedagogiska förmåga. Vi anser att mer pedagogiska kunskaper hos sjuksköterskan 

behövs för att man ska utnyttja undervisningstillfällen på bästa effektivaste sätt.  

 

Andra kategorin sjuksköterskans upplevelser av språk- och 

kommunikationsproblem vid patientundervisning visade att sjuksköterskorna 

upplevde att god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten har stor 

inverkan på undervisningen. Vidare menade sjuksköterskan att det behövdes ett 

bättre samarbete mellan olika yrkeskategorier för att underlätta vid 

patientundervisningen då det annars kan leda till utebliven information till 

patienterna. Andra svårigheter som sjuksköterskorna stöter på i sitt arbete är när 

det föreligger språksvårigheter, att patienten exempelvis har ett annat modersmål 

vilket försvårar kommunikationen, detta upplevde sjuksköterskorna som ett stort 

problem när de skulle informera och undervisa patienterna. Resultatet visade även 

att sjuksköterskorna upplevde att de känner sig stressade och osäkra när patienten 

inte talar samma språk som dem och menar att det lätt kan uppstå missförstånd vid 

sådana tillfällen.  

 

Detta styrktes i en studie som visade att sjuksköterskornas upplevelser vid 

omvårdnaden av patienter från andra kulturer och med ett annat modersmål 

präglas av osäkerhet och rädsla för felbedömningar på grund av svårigheter att 

tolka patientens önskemål och behov. Sjuksköterskornas erfarenheter av att ta 

hand om patienter från andra kulturer är att de flesta sjuksköterskorna kände sig 

maktlösa av att inte veta hur de skulle lindra patientens lidande då de hade 

svårigheter med att förstå varandra. Sjuksköterskornas huvudsakliga uppfattning 

om sina möten med patienter från andra kulturer beskrevs som frustrerande och 

som en stressfaktor på arbetsplatsen då de inte kunde försäkra sig om att 

patienterna förstått informationen som de fått.  En annan utmaning för 

sjuksköterskan när det gäller att kommunicera med patienter från andra kulturer 

var att de upptäckte sin egen brist på kunskap om kulturella och religiösa 

värderingar. Sjuksköterskorna menade att centrala faktorer för att främja 

kommunikationen där språkliga skillnader förekommer, var att sjuksköterskorna 

kunde skaffa sig mera kunskaper om olika kulturer och att det krävdes en 
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kompetens av att arbeta med tolkar samt ett fungerande samarbete mellan olika 

yrkeskategorier (Lantz & Severinssons, 2001).  

 

Det finns en kännedom att risken är stor för missförstånd då sjuksköterskan inte 

pratar samma språk som patienten. Detta tror vi kan innebära att patienterna i 

många fall får lida i onödan då utebliven information och undervisning kan leda 

till ökad stress och oro hos patienterna. Vi anser att mycket av denna rädsla och 

osäkerhet som finns hos sjuksköterskorna beror på för lite erfarenhet av att vårda 

människor från andra kulturer och med andra språk. Den stress och spänning som 

många sjuksköterskor upplever i dessa situationer är starkt förknippat med just 

dålig kunskap och erfarenhet och kan nog vara lättare att hantera och lösa om man 

har mer erfarenhet av dessa vårdsituationer. 

 

Tredje kategorin sjuksköterskans upplevelser av betydelsen av att stötta- och 

motivera patienter visar att det är mycket viktigt att sjuksköterskorna stöttar samt 

motiverar patienterna. Det är vikigt att stötta patienterna under hela behandlingen, 

att de får kontinuerlig information och stöttning. Sjuksköterskorna upplevde även 

att det var viktigt att motivera patienterna för att få dem delaktiga i vården men att 

detta kunde vara svårt ibland. Många patienter hade psykiska problem vilket 

försvårade motivationsarbetet då sjuksköterskorna menade att de hade 

otillräckliga resurser för att hantera dessa problem. Ett annat hinder i 

patientundervisning är att den alldeles för sällan är individanpassad och 

individuell utbildning krävs för att kunna motivera patienten. För att patienten 

skall kunna ta till sig informationen krävs det att undervisningen sker utifrån 

patienternas förutsättningar och behov.  

 

Detta styrktes i en studie som visade att sjuksköterskorna var medvetna om vikten 

av en individuellt anpassad undervisning till patienterna men såg det som en 

utmaning att individanpassa informationen och stödet till patienterna. Att 

sjuksköterskan skapar ett förtroende och en relation med patienten samt försöker 

göra patienten delaktig i beslutsfattande har stor betydelse för att kunna identifiera 

patientens specifika behov. Att motivera patienten är en stor del av 

sjuksköterskans psykosociala arbetsuppgift och sjuksköterskorna uttrycker vikten 

av att motivera patienterna till egenvård och menar att stress hos patienten annars 
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kan uppstå om de inte har möjlighet att utöva kontroll över sin egen situation. 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att det kunde vara ett problem att motivera 

patienterna då alla patienter inte har samma förmåga på grund av deras unika 

situation och omständigheter (Drevenhorn, Håkansson & Petersson, 2001). 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att stötta, informera och bekräfta patienterna. 

Effektiv egenvård eftersträvades och sjuksköterskan menade att genom att stödja 

patienten till att ta hand om sig själva kunde det hjälpa dem att öka patienternas 

självförtroende att hitta sina egna lösningar och fatta sina egna beslut (Tveiten & 

Severinsson, 2005).  

 

Vi anser att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om patienternas specifika 

behov och förkunskaper för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen och 

för att kunna individanpassa informationen samt för att kunna stötta och motivera 

patienten på bästa sätt. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna känna av 

situationen, läsa av människan och ha en holistisk syn. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskans upplevelser 

när det gäller patientundervisning och om de upplever att det finns brister inom detta 

område. Det kunde efter granskning av artiklarna konstateras att sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns tydliga brister när det gäller patientundervisning. De 

artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie visade många på liknande resultat. 

Detta sågs som positivt då det innebar att de olika studierna styrkte varandras 

åsikter vad gäller bristerna i samband med patientundervisning. Vi har även 

använt oss av en del citat i resultatet för att betona att det är sjuksköterskornas 

egna upplevelser som beskrivs. 

 

Det var mycket svårare än förväntat att hitta bra, vetenskapliga och relevanta 

artiklar. Det största problemet var att patientundervisning är ett så brett ämne, 

detta gjorde det svårt att hitta artiklar utifrån det perspektiv som valts att se 

utifrån, d.v.s. sjuksköterskans perspektiv. Till en början fanns ett önskemål om att 

artiklarna skulle handla allmänt om patientundervisning utan att vara inriktad mot 

någon specifik sjukdom. Men då detta inte gav så många träffar eller relevanta 

artiklar valdes att även inkludera artiklar som handlade om patientundervisning 
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men som var inriktad mot någon sjukdom, t.ex. diabetes. Dock valdes att inte 

skriva något om de specifika sjukdomarna.  

 

En stor mängd artiklar förkastades då de inte kunde ge svar på vårt syfte. 

Kvantitativa artiklar exkluderades till att börja med då det ansågs lämpligast att 

besvara syftet med kvalitativa studier. Dock valdes tillslut några kvantitativa 

artiklar, som ansågs kunna besvara vårt syfte samt stärka innehållet i vårt resultat. 

De olika sökningarna resulterade i artiklar som var skrivna ur flera olika 

perspektiv t.ex. ur läkare- och patientperspektiv. Detta trots att de 

sökordskombinationer som användes var t.ex. nurse, experience och 

patientinformation. Några av artiklarna som valdes innehåller flera perspektiv, 

men det har endast fokuserats på resultatet som är skrivet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Betalartiklar valdes att inte användas då det gick att hitta 

bra artiklar i fulltext. Hade problem uppstått med att hitta relevanta artiklar sågs 

det ändå som en möjlighet att använda betalartiklar och detta hade kanske gett ett 

annat resultat. 

 

Många kombinationer av sökord användes i tre olika databaser. Flest artiklar 

användes från PubMed, åtta stycken, tre artiklar från Cinahl samt tre artiklar från 

Academic Search Elite har använts. När sökningen gjordes i Cinahl lästes en del 

titlar och abstract som verkade intressanta, men det var problem med att få fram 

många av artiklarna i fulltext. Efter ett antal sökningar dök samma artiklar upp 

vilket tolkades som att områdets täckts upp och mättnad uppnåtts. Sökandet av 

artiklarna tog mer tid än beräknat men resultatet blev tillslut tillfredställande.   

 

Det finns alltid en risk för feltolkningar när man översätter artiklarna från 

engelska till svenska. För att försöka undvika detta har artiklarna översatts 

noggrant tillsammans och översättningen har ständigt kontrollerats mot 

ursprungstexten för att behålla det genuina innehållet och därmed har risken för 

bias kunnat minimeras. Vid analysen av artiklarna så försöktes ett objektivt 

förhållningssätt uppnås men det kan inte helt uteslutas att förförståelsen kan ha 

påverkat resultatet. När innehållsanalysen genomfördes gjordes valet att arbeta 

utifrån kategorier istället för teman. Det fanns funderingar kring att använda oss 
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av teman istället, men vi kom fram till att kategorier var det som passade bäst in i 

sammanhanget.  

SLUTSATS 

Resultatet visade att sjuksköterskorna önskade mer utbildning i 

patientundervisning då de menade att det hade svårigheter i att vårda patienter 

med annat modersmål, de upplevde även svårigheter i att stötta- och motivera 

patienterna. Personalen behöver få undervisning och praktiska tips på 

arbetsplatsen för att deras kunskap om individuella behov skall kunna uppnås och 

undervisningen därmed ska kunna utföras på bästa sätt. Fortbildning behövs och 

är till nytta för både patienten men även för sjuksköterskan som i och med nya 

kunskaper känner sig allt tryggare i sin yrkesroll. Vårdpedagogik bör få en större 

plats i utbildningen och är av stor vikt för att öka pedagogiska kunskaper hos 

sjuksköterskorna. Det är viktigt att man förtydligar vikten av patientundervisning 

och uppmärksamma fördelarna. Fler kvalitativa studier med personliga 

upplevelser som berör bristerna tror vi skulle behövas för att förbättra situationen 

som den ser ut i dag. 
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Bilaga nr 3 Översikt av litteraturdelens analyserade litteratur. 

Författare 
Land 
Årtal  

Studiens syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Sahlsten, M., 
Larsson, I., 
Sjöström, B., 
Lindencrona, C. 
& Plos, K. 
2005 
Sverige 

Undersöka  betydelsen 
av patientdeltag-ande i 
omvårdnad ur 
sjuksköterske 
perspektiv. 

Kvalitativ. 
Fokusgrupps 
intervjuer 
(n=7). 
 

Sjuksköterskor (n=31) på 5 
olika sjukhus i västSverige 

Grounded 
theory. 
Konstant 
jämförande 
analys. 

Hur sjuksköterskan bör ha kunskap för att 
kunna bygga upp en relation till patienten 
för att få dem att bli mer delaktiga i 
vården. Hur sjuksköterskan ser på ssk-pat 
relationen. 

39p/45p. 
86% 
Grad 1. 

Posma, E., van 
Weert, J., Janse, 
J. & Bensing, J. 
2009 
Nederländerna 

Beskriva upplevelserna 
av sjuksköterskor som 
vårdar äldre patienter 
med cancer, och att ge 
patienterna nödvändig 
information. 

Kvalitativ. 5 
Fokusgrupps 
intervjuer. 
5 face-to-face 
intervjuer. 1 
semistrukturer
ad intervju. 
 

2 fokusgrupper med 
patienter med cancer, äldre 
än 65 år och deras ev 
partner. 1 fokusgrupp med 
sjuksköterskor (n=6), 1 
fokusgrupp med 
handledare inom 
kommunikation (n=8) och 
1 fokusgrupp med forskare  
inom området(n=6). 

Innehållsanalys Vikten av att sjusköterskor får träning i att 
kommunicera. Viktigt att sjuksköterskor 
ger patienter information på olika sätt, t.ex. 
genom broschyrer och muntligt. 

42p/45p 
93% 
Grad 1 

Ivarsson, B & 
Nilsson, G. 
2008 
Sverige 

Beskriva från 
sjuksköterske 
perspektiv specifika 
händelser när de 
använder sig av deras 
pedagogiska kunskap i 
det vardagliga jobbet. 

Kvalitativ 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 

Sjuksköterskor (n=10).  CIT (critical 
incident 
technique)  

Sjuksköterskorna beskriver deras syn på 
att ge information till patienterna, t.ex. 
brist på tid. 
 

37p/45p 
82% 
Grad 1 
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Jallinoja, P., 
Absetz, P., 
Kuronen, R., 
Nissinen, A., 
Talja, M., 
Uutela, A. & 
Patja, K. 
2007 
Finland 

Undersöka läkares och 
sjuksköterskors syn på 
deras och patienters 
roller när det gäller att 
ändra livsstil. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär
. 

Läkare (n=59) och  
sjuksköterskor (n=161) 

Chitvå test. Både sjuksköterskor och läkare ansåg att 
ge information, att motivera och stötta 
patienterna för att ändra livsstil är en del 
av deras uppgifter. 

35p/44p 
80% 
Grad 1 

Balcou-
Debussche, M. 
& Debussche, 
X. 
2008 
Frankrike 

Syftet var att bedöma 
uppfattningar, 
utbildning och behov 
av vårdgivare inom 
området 
patientutbildning före 
inledandet av en hälso-
och sjukvård 
förvaltning nätverk för 
diabetespatienter 
 

Kvalitativ.  
Frågeformulär 
och semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Läkare (n=74) och 
sjuksköterskor (n=63) 
svarade på frågeformulär. 
 
Läkare (n=20) Och 
sjukskötrskor (n= 20) blev 
intervjuade. 

Innehållsanalys Alla inkluderade i studien berättade att de 
använde sig av patientundervisning i det 
dagliga arbetet. De största bristerna inom 
detta område ansåg de var t.ex. brist på tid 
och brist på träning att undervisa patienter. 

37p/45p 
82% 
Grad 1 

Tuohy, D., 
McCarthy, J., 
Cassidy, I. & 
Graham, M.M. 
2008 
Irland 

Diskutera 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter från en annan 
kultur. 
 

Kvalitativ. 
En individuell 
Semi-
strukturerade 
intervju och en 
fokusgruppsint
ervju. 

Sjuksköterskor (n=7). Innehållsanalys 
Tema-
granskning. 

Sjuksköterskorna upplevde att de kände 
språksvårigheter när de skulle 
kommunicera med patienterna som de 
vårdade som kom från andra kulturer och 
länder. 

42p/45p 
93% 
Grad 1 
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Poskiparta, M., 
Liimatainen, L., 
Kettunen, T. & 
Karhila, P. 
2001, Finland 

Beskriva 
sjuksköterskors åsikter 
av sina kommunikativa 
färdigheter i 
undervisning. Belysa 
relationen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten, där målet var 
ömsesidig respekt.  
 

Kvalitativ 
metod.  
Samlat data 
vid 
rådgivningssa
mtal mellan 
sjuksköterska 
och patienter. 

Sjuksköterskor (n=19) och 
patienter (n=38) 

Samtalsanalys. Sjuksköterskorna menar att en ömsesidig 
relation med patienten där man genom att 
fråga efter deras åsikter och synpunkter är 
ett måste. Sjuksköterskan har till uppgift 
att lyssna och stötta patienterna samt ge 
dem individuell information för att 
underlätta och få dem delaktiga i vården.  
 

37p/45p 
82% 
Grad 1 

Poskiparta, M., 
Kasila, K. & 
Kiuru, P. 2006, 
Finland 

Att undersöka de 
metoder som användes 
vid rådgivning, 
innehållet av 
infomationen samt 
kompetensen hos 
sjukvårdspersonalen.  
 

Kvalitativ 
metod. 
Videoinspelni
ng.  

Sjuksköterskor (n=5), 
läkare (n=7) och patienter 
(n=17) 

Innehållsanalys Sjuksköterskorna använde lite tid för  
patientrådgivning. Diskussionerna var 
rutin, ointressant,  
och ytliga. De avslöjade begränsningarna  
av kommunikationsförmåga hos både  
patient och sjukvårdspersonal. 
Mer utbildning  
krävs för att utveckla kommunikativa 
färdigheter av sjukvårdspersonal.  

36p/45p 
80% 
Grad 1 

Simmons, D., 
Lillis, S., Swan, 
J., & Haar, J. 
2006, Nya 
Zealand 

Att jämföra upplevda 
hinder vid diabetesvård 
mellan patienterna, 
sjuksköterskor och 
läkarna.  
 

Kvantitativ 
metod. 
Tvärsnittsstudi
e med 
enkätundersök
ning.  

Patienter (n=3890) och 
sjukvårdpersonal (n=436) 

Chitvå test. 
ANOVA.  
ANCOVA. 

Resultatet tyder på att det finns stora  
skillnader i uppfattningar om barriärer 
mellan patienterna och sjuksköterskorna. 
Motivation och bristen på tid var den mest 
frekventa barriär enligt sjuksköterskor 
medan patienterna upplevde psykiska 
problem  
som det största hindret.  

36p/44 p 
82% 
Grad 1 
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Peyrot, M., 
Rubin, R.R., 
Lauritzen, T., 
Snoek, F.J., 
Matthews, 
D.R., Skovlund, 
S.E. 2005, USA 

Att granska 
psykosociala problem 
och hinder för effektiv 
egenvård och resurser 
att hantera dessa 
hinder. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudi
e med 
frågeformulär 
och därefter  
ansikte mot 
ansikte och 
telefonintervju
er .  
 
 

Patienter  (n = 5104) och 
Sjuksjöterskor   (n = 3827) 
 

Chitvå-test, 
 F-test och 
Mann-Whitney 
U-test.  

Sjuksköterskorna upplever att 
psykologiska problem hos patienterna ofta 
har en negativ inverkan på undervisningen 
och därmed egenvården. Man är överens 
om att man måste ta itu med dessa problem 
för att få ett förbättra resultatet men att 
detta är någon som sjukvårdspersonalen 
menar att de saknar viktiga resurser för, 
exempel på dessa är otillräcklig kunskap 
och brist på tid. 

35p/44p 
80% 
Grad 1 
 

Lundh, L., 
Rosenhall, L. & 
Törnkvist, L. 
2006, Sverige 

Sjuksköterskor 
uppfattning om att 
vårda patienter  
med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 
 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskor (n=20) Fenomenografis
k metod.  

Sjuksköterskornas uppfattningar av vården 
betydelse var vikten av att skapa 
engagemang och införa en god relation 
med patienterna och stödja dem i deras 
personliga vård, sjuksköterskorna i studien  
såg sig själva som en nyckelperson. De 
beskriver att det ligger på deras ansvar att 
vägleda, samorda kontakter samt att följa 
upp patienterna. Vikten av 
patientutbildning var den dominerande 
uppfattning, där målet var att förbättra 
patienternas kunskaper och göra dem 
delaktiga.  

38p/45p 
84% 
Grad1 

Barber-Parker, 
E.D. 2001, 
USA 

Undersöka hur patient 
undervisnings arbetet 
utförs av 
sjuksköterskor i 
samband med 
omvårdnadsarbetet 
samt ta reda på de 
faktorer som påverkar 
undervisningen.  
 

Kvalitativ 
observations 
studie.   
Individuella 
intervjuer 
samt 
fokusgrupper.  
 

Sjuksköterskor (n=3) och 
patienter (n=36) 

Innehållsanalys Sjuksköterskorna i studien menade att 
erfarenhet är viktig för 
patientundervisning. Det sker sällan någon 
individuell anpassning av informationen 
och patienter med samma diagnos får ofta 
ta del av samma information.  
 

37p/45p 
82% 
Grad 1 
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Ozolins, L. & 
Hjelm, K. 2003, 
Sverige 

Undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
problematiska 
situationer som kan 
uppstå i samband med 
att vårda invandrare. 

Kvalitativ 
metod. 
Sjuksköterskor
nas skrivna 
berättelser av 
deras 
erfarenheter.  

Sjuksköterskor (n=49) Innehållsanalys Sjuksköterskorna erfarenheter av 
problematiska möten med invandrare 
beskrevs och det största problemet var 
kopplade till kommunikations problem 
med språkbarriärer och kulturella 
olikheter. För att minska problemen är det 
viktig med utbildning för att förbättra 
kunskaperna.  Vikten av en individuell 
anpassad vård betonas.   

42p/45p 
93% 
Grad 1 

Siminerio, L., 
Funnell, M., 
Peyrot, M., & 
Rubin, R. 2007, 
USA 

Syftet med denna 
studie var att undersöka 
sjuksköterskornas och  
läkarnas uppfattningar 
om deras engagemang 
och roller vid 
diabetesvård. Samt 
faktorer som kan 
inverka.  
 

Kvantitativ 
metod. 
Tvärsnittsunde
rsökning med 
face-to-face 
intervjuer 
eller 
telefonintervju
er.  
Frågeformulär
. 

Allmänsjuksköterskor 
(n=51, 
diabetssjuksköterskor 
(n=50),läkare (n=166)och 
diabetesläkare (n=50) 
 

Chitvå-test. 
F-test. 

Det finns ett ökat behov av mer 
engagemang från sjuksköterskor. Vikten 
av utbilda, ge stöd samt rådgivning till 
patienterna är av stor betydelse men för att 
detta ska vara möjligt menar  
sjuksköterskor att de behövde mer 
utbildning för att kunna förbättra sin 
förmåga att undervisa patienterna. De 
ansåg sig också ha för lite kunskap om den 
aktuella sjukdomen eller behandlingen.   

35p/44p 
80% 
Grad 1 


