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Information till patienten är en betydelsefull del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
En viktig uppgift är att hos patienter identifiera hindrande och främjande faktorer för 
möjligheten att ta till sig information. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors 
uppfattningar av hur patienter har erfarit given information samt sjuksköterskors 
uppfattningar av vad som påverkar patienter i informationssituationen. Tio 
sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades utifrån en fenomenografisk 
ansats. I resultatet framkom beskrivningskategorierna tar till sig, tar inte till sig och 
uppfattar inte. Underkategorier som tydliggjorde de kvalitativa skillnaderna var, följer 
givna råd, följer inte givna råd, förstår inte, accepterar inte, lyssnar inte och osäkert 
mottagande. Sjuksköterskornas uppfattningar av vad som påverkar patienter i 
informationssituationen tydliggjordes i beskrivningskategorierna personliga faktorer 
och sjuksköterskan som vårdgivare. Underkategorierna var motivation, attityd, kognitiv 
förmåga, personlighet, social situation, relationen till patienten, yrkeskompetens och 
vårdens organisation. Variationen i hur patienter uppfattade given information var stor. 
Genom sjuksköterskors medvetenhet om hur patienter erfar given information och vad 
som påverkar patienter i informationssituationen kan förutsättningarna för att 
patienterna ska ta till sig information på ett optimalt sätt öka. 
 
 
 
 



   

    

Abstract  
 
Titel:  Nurses’ perceptions of how patients have experienced given 
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Giving information to the patients is a significant part of nursing care. An important 
assignment is to identify impedimental and promotional factors for the possibility to 
take in information. The purpose of the study was to describe nurses’ perceptions of 
how patients have experienced given information and nurses’ perceptions of which 
factors influenced the patient in the information situation. Ten nurses were interviewed 
and the data were analysed according to the phenomenographic method. In the result the 
following descriptive categories emerged: receive, does not receive and does not 
apprehend. The subcategories clarifying the qualitative differences were: does follow 
given advices, do not follow given advice, does not accept, does not understand, does 
not listen and unsure reception.  Nurses’ perceptions of the factors that influenced the 
patient in the information situation were described in the descriptive categories personal 
factors and the nurse as a caregiver. The subcategories were motivation, attitude, 
cognitive capacity, personality, social situation, the relation to the patient, the nurses’ 
professional competence and the organization of care. The variation in how patients 
received given information was great. The nurses’ awareness of how patients experience 
given information and the factors influencing the patient in the information situation 
may increase the patients’ chances to receive information in an optimized way. 
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Introduktion 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs de krav som ställs för att vården 
ska vara av god kvalitet och ges med respekt för den enskilda människan. För att främja 
och tillgodose patientens behov av självbestämmande, trygghet och integritet ska vården 
utformas i samråd med patienten. Information om hälsotillstånd, undersökningar och 
behandlingsmetoder ska ges individuellt och vara anpassad till den enskilde individen.  
 
Enligt Socialstyrelsen är information till patienten en viktig del i omvårdnaden. Det 
omfattar alla de åtgärder som föreslås och planeras för att befrämja hälsa, förhindra 
ohälsa eller försämring i hälsotillstånd. Rådgivning och vägledning är betydelsefullt 
som stöd för patientens möjlighet att efter avslutad vård och behandling själv kunna 
hantera sin situation. Detta gäller både på sjukhus och i öppen vård (SOSFS 1993:17). 
En förutsättning för att lyckas med hälsoarbete är en god mellanmänsklig 
kommunikation (Ewles & Simnett, 1994). Det mellanmänskliga förutsätter delaktighet 
och ömsesidighet. En äkta relation bygger på närhet och innebär ett ansvar att den andre 
blir sedd. All omvårdnad måste baseras på en personlig relation mellan patient och 
vårdare, grundad på öppenhet och närvaro (Buber, 1995; Kirkevold, 2000). 
 
I patientundervisning spelar kommunikation och relation mellan patient och 
sjuksköterska en central roll (Selmer, 1997; Karlsen, 1997). En bra kommunikation i 
mötet mellan sjuksköterska och patient är grunden för att det goda samtalet ska uppstå. 
Sjuksköterskans förmåga att läsa av patientens verbala och ickeverbala signaler är 
avgörande för kommunikationen i mötet (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 
Kommunikationshinder kan bero på flera olika faktorer som etnisk tillhörighet, 
socialgruppstillhörighet, kulturella eller religiöst betingade faktorer, värderingar och 
kön. När det gäller mottaglighet kan den begränsas av psykiska handikapp, 
förvirringstillstånd, sjukdom, trötthet, smärta, stress, läkemedelspåverkan samt 
emotionella problem. Ytterligare faktorer som kan begränsa mottagligheten kan vara att 
personen är okoncentrerad, distraherad eller har låg självkänsla (Ewles & Simnett, 
1994). 
 
Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att hos patienterna identifiera hindrande och 
främjande faktorer för möjligheten att ta till sig utbildning. Patientutbildning är en 
viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och genom ett strukturerat arbetssätt kan 
resultatet bli bättre för patienten (Zernike & Henderson, 1998). Om en patient sällan 
ställer frågor kan det tolkas som att patienten är välinformerad vilket ibland kan vara en 
missuppfattning. Löpande information i samband med att påbörjad behandling 
fortskrider är väsentlig. Information lyckas bäst när den ges muntligt och i dialog med 
patienten samt i kombination med skriftligt material (Christensen, Gjersöe, Lund, & 
Qvist 2002; Törstad & Iversen 2004). 
 
I det dagliga omvårdnadsarbetet förekommer både planerad och oplanerad information. 
Innehållet i den planerade informationen är ofta standardiserad och inte anpassad till 
den enskilde individen utan allmän om till exempel sakfrågor. Den oplanerade 
informationen är individanpassad och ges ofta i samband med vårdarbetet. Vissa 
patienter upplever inte det som information. Sjuksköterskan bör tydliggöra att det är ett 
undervisningstillfälle. Patientens individuella behov av kunskap kan tillfredställas 
genom att kombinera både den planerade och den oplanerade informationen (Karlsen, 
1997; Selmer, 1997). Strukturerad patientinformation som förmedlas på ett systematiskt 
sätt är mer effektiv när det gäller att hjälpa patienterna att få bestående kunskap om sin 
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sjukdom än information som ges utan genomtänkt struktur. Kunskapen ger patienten 
möjlighet att själv ta större ansvar för sin hälsa och kunna fatta beslut grundade på fakta 
(Zernike & Henderson, 1998). 
 
Hur patienten uppfattar information och undervisning beror på hur den blir given. Den 
som ger information bör ha god kunskap om patientens sjukdom och 
levnadsförhållanden. Informationen ska ges av så få personer som möjligt. 
Sjuksköterskans omvårdnadskompetens, medicinska och pedagogiska kunskaper är av 
stor betydelse för kvaliteten på den information som ges (Christensen et al. 2002; 
Törstad & Iversen 2004; Selmer, 1997; Karlsen, 1997). Individens känsla av 
sammanhang (KASAM) har betydelse för hälsan och förmågan att hantera påfrestande 
situationer. KASAM är den övergripande uppfattningen av livet och består av tre 
komponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet innebär en 
människas uppfattning av motivation och engagemang. Begriplighet står för den 
kognitiva uppfattningen och hanterbarhet representerar förmågan till balans mellan de 
krav och resurser individen upplever sig ha (Antonovsky 1991). Coping är hur individer 
hanterar olika situationer och de specifika åtgärder som används benämns 
copingstrategier. KASAM är inte en copingstrategi utan en förutsättning för de val av 
strategier en person gör. I patientundervisning är det av stort värde om sjuksköterskan 
får en uppfattning om patientens känsla av sammanhang och vilka copingstrategier han 
eller hon väljer. Med det som bakgrund är det möjligt att undervisa patienten utifrån 
dennes individuella nivå (Klang Söderkvist 2001). Locus of Control (LOC) är ett 
begrepp som beskriver var individen förlägger upplevelsen av kontroll över den egna 
livssituationen. En positiv värdering av de egna resurserna benämns intern LOC. Extern 
LOC innebär att individen upplever sig som offer för omständigheterna (Lundin, 2005). 
 
Den som ger information har ansvar för att säkerställa att patienten har förstått och 
också kan hantera den aktuella situationen (Ewles & Simnett, 1994). Sainio och 
Eriksson (2003) menar att patienters möjlighet att känna kontroll och förstå situationen 
de befinner sig i är beroende av att de får tydlig information. Det ger dem även 
möjlighet att aktivt delta i vården, fatta beslut och förbereda sig för framtiden. Klang 
Söderkvist (2001) beskriver patientundervisning som förebyggande handlingar vilka 
innefattar allt från hälsoinformation, hälsoundervisning till undervisning av patienter 
som drabbats av en sjukdom.  
 
Marton och Booth (2000) beskriver lärande som en förändring av en persons förmåga 
att erfara någonting. Vad vi kan veta om någonting beror på vad det är för oss, vilken 
mening det har för oss och hur vi erfar det. Erfarandet formar individens medvetande av 
världen och ger en djupare förståelse för ett fenomen. Att ta till sig information kan ses 
som ett lärande vilket kan ske på olika sätt. Det är i viss mån beroende på individuella 
förutsättningar och på vilket förhållningssätt den enskilde har till lärande. Genom att 
skapa förutsättningar som uppmuntrar och hjälper den enskilde till förändrat 
medvetande kan en djupare inlärning ske. 
 
Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) beskriver de kognitiva strukturer som 
varje människa utvecklar genom de erfarenheter livet ger. Det handlar om betydelser 
och värderingar som ger vägledning för hur nya intryck ska tolkas och förstås. De 
färdigheter och strategier som individen utvecklat är en hjälp att reflektera över och 
hantera både det förflutna, nuet och framtiden. 
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Grahn, Stigmar och Ekdahl (2000) beskriver fyra faktorer som har betydelse för 
motivationen till att utnyttja personens egna resurser vid förändring. En faktor är 
utnyttjande av nätverk som sjukvård och försäkringskassa. Känslomässigt stöd från 
anhöriga och det sociala stödet på arbetet är ytterligare två faktorer. Den fjärde faktorn 
är patientens personliga copingstrategier i form av energi och positiva tankar. Olika 
nivåer på patienternas motivation beskrivs, högt motiverade, måttligt motiverade och 
latent motiverade. Grahn et al. (2000) menar vidare att patienter med hög motivation 
förlitar sig på sin egen förmåga och kan därför förändra sin livssituation bättre än de 
med latent motivation som är mindre självständiga och oftare upplever sig 
missförstådda och besvikna.  
 
Motivation kan för en individ bestå av olika delar, dels handlar det om lusten att lära 
och dels om att lära i ett speciellt syfte för att nå ett uppsatt mål. Det som påverkar 
motivationen kan vara attityder och behov. Stimulans och känsla är viktigt för 
motivationen. Stimulans skapas i första hand av egenaktivitet men variationen är viktig 
och de individuella skillnaderna stora. Upplevelsen att kunna påverka är viktig. Ett 
tryggt inlärningsklimat där svårigheter och misstag ses som vägar till utveckling skapar 
också motivation. Motivationen ökar om lärandet läggs upp på ett sådant sätt att den 
enskilde tydligt kan se nyttan av sin ökade kunskap. Bidragande faktorer till detta kan 
vara uppmuntran och graden av gensvar. Det första intrycket i ett möte med en person 
finns kvar länge och en positiv upplevelse och attityd är viktig. Motivationen främjas av 
att det praktiska värdet av lärande blir tydligt. Möjligheten till egenkontroll är av stor 
vikt, reflektion och känsla av att ha kontroll över sin situation kan vara en förutsättning 
för ett bra resultat (Hedin & Svensson, 1997). För den enskilde är självförtroende, 
kroppsmedvetenhet, copingförmåga och LOC viktiga för motivationen till förändring. 
(Grahn, Stigmar och Ekdahl 2001). Ett väl genomarbetat informationsmaterial med 
relevant innehåll kan öka motivationen till att förändra levnadsvanor. En mer gedigen 
kunskap om möjligheter och hinder avseende sjukdomstillståndet gör att patienten kan 
förbättra sina kost- och motionsvanor (Song & Lee, 2001). 
 
I studien används information som ett begrepp vilket avser undervisning och 
information som patienter erhåller i samband med kontakter med olika vårdgivare. 
Informationstillfället är att jämföra med en lärandesituation. Det kan innefatta att få 
kunskap om aktuell sjukdom, behandling och vård men även förhållningssätt och 
strategier för att kunna leva med sin sjukdom eller förändrade livssituation. 
Sjuksköterskors möten med patienter kan vara av olika karaktär och sjuksköterskors 
medvetenhet om komplexiteten i dessa möten är viktigt. Varje möte är unikt där 
sjuksköterskan måste utgå från den enskilde patientens situation och förutsättningar. 
Vår erfarenhet är att det både inom den slutna vården och inom den öppna vården finns 
patienter som inte är nöjda med den information de fått. När patienter har kontakt med 
olika nivåer i vårdkedjan kan det innebära svårigheter eftersom de ibland upplever att de 
fått för lite eller ingen information om diagnos, behandling och egenvård. Hur 
information ska ges finns väl beskrivet däremot har vi inte funnit någon studie där det 
undersökts hur sjuksköterskor erfar att patienter uppfattat information.  
 
Syfte 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter erfarit 
given information samt sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar patienter i 
informationssituationen.  
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Metod 
Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå helheter och beskriva en företeelses 
kvaliteter (Polit & Hungler, 1999). För att kunna beskriva sjuksköterskors uppfattningar 
har en kvalitativ metod använts. Fenomenografi är en kvalitativ empirisk 
forskningsansats som beskriver människors uppfattningar av olika fenomen i 
omvärlden. En grupp forskare vid Göteborgs universitet utvecklade fenomenografin 
under 1970-talet med ledning av Ference Marton (Uljens, 1989). Ordet fenomenografi 
består av fenomen och grafia. Fenomen kommer från grekiskans och betyder ’det som 
visar sig’ och grafia kan översättas med att ’beskriva i ord eller bild’. Fenomenografi 
’beskriver det som visar sig’ och syftar till att beskriva människors olika uppfattningar 
av ett fenomen (Uljens, 1989). Det görs skillnad mellan vad något är och vad det 
uppfattas vara. Med uppfattning avses människans grundläggande förståelse av något 
och innebär att skapa mening mellan sig och omvärlden. Utgångspunkten är att 
företeelser kan ha olika innebörd för olika människor. Uppfattningar kan särskiljas på 
första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att 
forskaren själv beskriver aspekter av verkligheten. I andra ordningens perspektiv 
beskrivs hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten. Fenomenografin 
koncentrerar sig på andra ordningens perspektiv (Söderlund, 2002; Uljens, 1989). 
 
Inom fenomenografin beskrivs hur något framstår för människor, inte hur något 
egentligen är. Innehållet i uppfattningen benämns vad-aspekt. På vilket sätt innehållet 
struktureras benämns hur-aspekt. Vad-aspekten och hur-aspekten är ömsesidigt 
beroende av varandra. För att kunna resonera om hur en uppfattning är beskaffad är det 
betydelsefullt att ha en uppfattning om vad företeelsen är. Målet är att beskriva det 
kvalitativt skilda sättet en grupp människor uppfattar samma objekt. Fenomenografins 
forskningsintresse är att beskriva olikheterna (Alexandersson, 1994a) 
 
Alexandersson (1994a) menar att utgångspunkten i fenomenografiska studier är att 
undersökningspersonerna har olika erfarenheter av den företeelse som ska studeras. De 
ska ha en tydlig relation till företeelsen och känna sig väl förtrogen med den. För att få 
så många nyanser och variationer som möjligt är det av betydelse att informanterna inte 
koncentreras till en allt för homogen grupp.  
 
Informanter 
Alla informanter i studien arbetade på vårdcentraler. Att valet föll på vårdcentraler 
grundade sig på att många patienter efter olika typer av vårdinsatser har kontakt med 
sjuksköterskor på vårdcentraler. Informationsbrev skickades ut till länsverksamhetschef 
och verksamhetschefer på olika vårdcentraler och tillstånd för att genomföra studien 
inhämtades. Informanterna rekryterades genom att verksamhetscheferna informerade 
och tillfrågade sjuksköterskor om deltagande i studien. Intresserade sjuksköterskor fick 
anmäla sig till verksamhetschefen som vidarebefordrade intresseanmälningarna till 
författarna. Sjuksköterskorna kontaktades via telefon eller e-post av författarna. Tio 
sjuksköterskor som arbetade på sju olika vårdcentraler anmälde sig. Dessa tio 
sjuksköterskor intervjuades. Samtliga informanter var kvinnor med en åldersspridning 
mellan 37 och 61 år. De hade genomgått grundutbildning till sjuksköterskor från år 
1977 till år 1998. Specialistutbildningar som var representerade var distriktssköterska, 
barnsjuksköterska, psykiatrisjuksköterska samt barnmorska och informanterna arbetade 
vid studiens genomförande inom de olika arbetsområdena. Vårdcentralerna var belägna 
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både på landsbygd, mindre ort och i mellanstor stad i Mellansverige. I resultatet och i 
diskussionen benämns alla informanter sjuksköterskor. 
 
Datainsamling  
Data samlades in genom tio öppna intervjuer där den inledande frågeställningen var: 
Kan du berätta om dina erfarenheter av hur patienter uppfattat given information? 
Därefter ställdes fördjupningsfrågor som: Vad gjorde att du blev förvissad om att 
patienten har uppfattat given information? På vilka sätt följs informationen upp? Vad 
gör att patienten har förmåga att hantera situationen? Söker patienter ytterligare 
information på egen hand? Har tidigare erfarenhet betydelse? Anhörigas påverkan? 
Ålderns betydelse? Påverkar patientens sinnesstämning förmågan att ta till sig 
information? 
 
En provintervju genomfördes innan den slutgiltiga intervjuguiden fastställdes. 
Provintervjun, som pågick under ungefär 45 minuter, bandades, skrevs ut och 
granskades kritiskt. Utifrån resultatet förtydligades frågeställningarna. Provintervjun 
ingår inte i slutresultatet. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Från början var 
tanken att endast provintervjun skulle göras på detta sätt och att intervjuerna därefter 
skulle genomföras enskilt. Erfarenheten från provintervjun var dock den att det var 
positivt att båda var närvarande. Fler infallsvinklar fångades upp som kunde följas upp 
genom kompletterande frågor  
 
Innan intervjutillfället informerades informanterna genom brev om syftet med studien 
för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum 
på informanternas arbetsplats och under ordinarie arbetstid. Intervjuerna hade 
karaktären av en dialog som styrdes utifrån frågorna i intervjuguiden. De spelades in på 
band och längden på intervjuerna varierade mellan 35 och 50 minuter. De inspelade 
intervjuerna avlyssnades och skrevs ut ordagrant.  
 
Databearbetning 
Marton och Booth (2000) beskriver att resultatet av analysen innebär att ett antal 
kvalitativa skillnader identifieras i hur ett och samma fenomen kan erfaras. Det finns 
också en variation i skilda sätt att uttrycka hur något erfarits. 
 
Enligt Alexandersson (1994b) kan den fenomenografiska analysen delas in i fyra faser 
som har olika syften. Fas ett innebär att skapa ett helhetsintryck genom att ostrukturerat 
läsa och bekanta sig med materialet. Syftet är att söka efter väsentliga skillnader i 
undersökningspersonernas sätt att beskriva fenomenet. De situationer som har särskild 
betoning, konsekvens och frekvens framkommer. I fas två ska likheter och olikheter i 
utsagorna uppmärksammas på ett systematiskt sätt. De olika delarna beskrivs i 
förhållande till helheten. Fas tre innebär att kategorisera uppfattningar i 
beskrivningskategorier som på ett tydligt sätt skiljer sig från varandra. 
Beskrivningskategorierna är relaterade till varandra men beskriver olika uppfattningar 
av fenomenet. Beskrivningskategorierna uttrycker helheten. I fas fyra studeras den 
underliggande strukturen i kategorisystemet för att få en uppfattning om hur de olika 
kategorierna förhåller sig till varandra. De olika kategorierna är sinsemellan inte 
rangordnade. 
 
Under fas ett i analysen lästes intervjuutskrifterna av författarna var för sig flera gånger. 
I denna fas identifierades kvalitativa skillnader när det gällde hur patienter har erfarit 
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given information och hur utförligt de olika aspekterna var beskrivna. Vid jämförelse 
mellan författarnas olika analyser framkom en tydlig överensstämmelse i hur 
sjuksköterskorna uppfattat att patienterna tagit till sig information. I fas två arbetade 
författarna tillsammans och tydliggjorde på ett systematiskt sätt de variationer som 
framkommit under fas ett. Likheter och olikheter utgjorde tillsammans helheten och de 
olika delarnas inbördes relation och relation till helheten tydliggjordes. Under fas tre 
framträdde inte några ytterligare förändringar ur materialet. Sjuksköterskornas 
uppfattningar av hur patienterna erfarit given information och vad som har betydelse för 
erfarandet bildade de olika beskrivningskategorierna. I fas fyra framkom relationen 
mellan de olika kategorierna vilket åskådliggörs i figur 1 och 2. 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet 
Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett samtal som förs mellan individer om ett 
ämne av intresse för båda parter. I dialogen utvecklas kunskap genom det 
mellanmänskliga samspelet i situationen. Kvaliteten på intervjuerna kontrolleras 
beträffande trovärdigheten genom att tolkningens logik är hållbar. Vid intervjuerna har 
båda författarna deltagit och varit aktiva i kommunikationen vilket stärker 
trovärdigheten i resultatet. Provintervjun har medverkat till att stärka tillförlitligheten 
genom att intervjuguiden testades. Frågorna förtydligades och gav en fördjupad 
innebörd. De informanter som ingick i studien var erfarna sjuksköterskor som i sitt 
yrkesliv mött många patienter i olika situationer och därmed också många olika sätt att 
ta emot och hantera information.  
 
Analysen av materialet är gjord av båda författarna enskilt och gemensamt. 
Sammanställningen gjordes utifrån den sammanvägda bedömningen. Enligt Larsson 
(1986) illustreras kategorierna i kvalitativa studier av citat i syfte att hjälpa läsaren att 
fånga innebörden av en uppfattning. Citat från intervjuerna stärker resultatet genom att 
tydliggöra beskrivningskategorierna. Resultatet blir på så sätt mer kommunicerbart. 
 
Etiska aspekter 
Tillstånd för genomförande av studien har sökts hos aktuell länsverksamhetschef och 
verksamhetschefer för aktuella vårdcentraler. Verksamhetschefer tillfrågades om hjälp 
med att utse lämpliga och intresserade distriktssköterskor. Informanterna informerades 
genom brev om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 
som helst.  
 
Karlstads universitets etiska riktlinjer har följts. Alla uppgifter har behandlats 
konfidentiellt och deltagande informanter kan inte identifieras i slutresultatet. 
Datamaterialet har förvarats och hanterats konfidentiellt och i enlighet med ”Bevarande- 
och gallringsplan för forskningsmaterial” (Dnr 230/02).  
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Resultat 
I studiens resultat framkommer beskrivningskategorier när det gäller sjuksköterskors 
uppfattningar av hur patienter uppfattat given information, tar till sig, tar inte till sig 
och uppfattar inte. Dessa kategorier tydliggör de kvalitativa skillnaderna i hur patienten 
har erfarit och agerat utifrån given information. Under beskrivningskategorin tar till sig 
finns underkategorierna följer givna råd och följer inte givna råd. Beskrivningskategorin 
tar inte till sig tydliggörs i underkategorierna förstår inte och accepterar inte. 
Beskrivningskategorin uppfattar inte omfattar underkategorierna lyssnar inte och 
osäkert mottagande.  
 

 
Figur 1. Sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter uppfattat given information. 
 
Sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar patienter i informationssituationen 
tydliggörs i beskrivningskategorierna personliga faktorer och sjuksköterskan som 
vårdgivare.  Kategorierna tydliggör att många varierande förhållanden har betydelse för 
hur patienter uppfattar information. Beskrivningskategorin personliga faktorer 
innefattar underkategorierna motivation, attityd, kognitiv förmåga, individuella 
förutsättningar samt social situation. Beskrivningskategorin sjuksköterskan som 
vårdgivare tydliggörs genom underkategorierna relationen till patienten, 
yrkeskompetens och vårdens organisation. 
 

  
Figur2. Sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar patienter i informationssituationen 
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Resultatet presenteras under de olika beskrivningskategorierna med utgångspunkt i de 
två figurerna. 
 
Tar till sig  
En beskrivningskategori är att patienter tar till sig information. Utifrån informationen 
gör han eller hon ett val i hur kunskapen hanteras. Det framkommer i intervjuerna att en 
del personer följer givna råd som motsvarar innehållet i informationen medan andra inte 
följer givna råd trots att de tagit till sig informationen. Underkategorierna är, följer 
givna råd och följer inte givna råd. 
 
Följer givna råd 
Patienten värderar informationen och tar ställning till sitt eget handlande utifrån sin 
egen bedömning. Genom detta förändrar patienten sitt beteende eller sin livssituation 
avseende kost, motionsvanor eller förhållningssätt. Det kan även innebära att involvera 
anhöriga och att diskutera med personer i liknande situationer.  
 

” …Han hade direkt förstått det här med motion. … han hade i alla fall gått 
hem och reflekterat. Han hade börjat motionerat. … Plus att han hade pratat 
med sina vuxna döttrar … Så han hade gått ner femton kilo och blivit av med 
he all bukfetma…” 
 

Utifrån patientens egen bedömning efterfrågas ytterligare kunskap genom frågor till 
sjuksköterskan, läkaren och andra vårdgivare. Ett aktivt kunskapssökande kan även ske 
via litteratur och genom Internet. 
 

” …de som kan och vill, de söker. Först söker de hos bekanta, vänner och 
bekanta. Och sen så yngre folk och även lite äldre, söker ju väldigt mycket på 
Internet.” 

 
Det är vanligt att patienter tar till sig lite information i taget och att förståelsen ökar mer 
och mer efterhand. En väl motiverad patient kan dock vara mer mottaglig i början 
medan andra behöver mer tid för att se samband.  
 

”Ja, jag tror nog att efter hand tar de till sig information mer och mer 
fastän första gången de är till doktorn kanske inte allt kommer in på en 
gång, men det tror jag kommer efter hand på dem också då … så att de blir 
medvetna om det mer och mer”  

 
Följer inte givna råd 
De personer som tar till sig men ändå inte följer givna råd gör det av olika orsaker. Det 
kan bero på att de inte prioriterar detta på grund av att annat värderas högre. Patienter i 
hög ålder kan känna att de inte är beredda att förändra livsstilen utan vill leva som de 
gjort tidigare.  
 

”… och så kan det ju vara någon äldre som säger “jag är så gammal nu så 
det spelar ingen roll”…”  

 
För några personer kan livssituationen innebära att en förändring inte är möjlig i 
nuläget. Det kan också vara att hälsotillståndet påverkar orken och förmågan att kunna 
förändra sin situation. 
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”Jag hade en som var sjuksköterska, hon visste ju allt. Hon hade läst allt om 
kost och att …hon visste allt, men hon gjorde det inte, hon orkade inte, ville 
inte i den situationen hon levde, jättesvårt för henne.” 
 

Patienter som tar till sig informationen kan glömma delar av den och följer därför inte 
fullt ut de givna råden. Det kan handla om att glömma tider för återbesök, 
medicindoseringar och andra förändringar i samband med behandling. Det är patienter i 
varierande åldrar som glömmer vilket kan bero på allt ifrån en stressig livssituation, 
”vardagsglömska”, till demens.  

 
”… det var en patient som sa att han, i min ålder, som sa att han skulle 
komma ihåg denna dosering och när jag sa “här har du lappen”, “nej, men 
det klarar jag”. Men sen nu när han kom så hade han ändå inte kommit ihåg 
att höja …”  

 
Tar inte till sig 
Det framkommer i intervjuerna att en orsak till att patienter inte tar till sig information 
kan vara att de inte förstår budskapet i det som förmedlas. En del patienter accepterar 
inte situationen eller den information som ges vilket medför att de inte tar till sig given 
information. Ytterligare några har svårt att inse vidden av problemet eller sjukdomen. 
underkategorierna är, förstår inte och accepterar inte.  
 
Förstår inte 
Brister i förmågan att uppfatta och förstå ny kunskap gör att vissa patienter inte tar till 
sig given information.  
 

” … han kanske inte över huvudtaget bryr sig om om han har lite förhöjda 
värden, han fattar inte riktigt innebörden i det …” 
  

En annan anledning till att patienten inte förstår kan vara att sjuksköterskan uttrycker 
sig på ett sådant sätt att det för patienten inte klart framgår vad informationen 
innehåller. Sjuksköterskan kan vara otydlig genom att använda ett språk som är allt för 
svårt, generellt eller vagt. Hon eller han kan också förutsätta att patienten har 
situationen klar för sig. 

 
”Jaa, det tror jag är jätteviktigt det handlar ju många gånger om att möta 
personer där den är på nåt sätt, vilket språk man nästan ska ha hur man 
uttrycker sig …” 
 

Ytterligare en person säger: 
 
”… jag kanske uttrycker mig lite luddigt eller jag kanske säger någonting som 
jag tror att den här personen jag har framför mig förstår … jag träffar någon 
som jobbar inom vården också va, så är det lätt att jag tar för givet att den här 
personen vet det här …” 

 
Ibland förstår inte patienterna vad sjukdomen innebär och trots att de fått en diagnos tar 
de inte till sig informationen eftersom de inte har några symtom och inte känner sig 
sjuka. 
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”… det är ju dom här som inte har nån sjukdomsinsikt … Man kanske har fått 
diabetes … och vet inte vad det innebär. Man känner sig inte sjuk i början …” 

 
Accepterar inte 
Genom förträngning eller undanflykt undviker individen att konfronteras med 
problemet. Det kan ske genom att patienten förnekar fakta eller håller fast vid en 
förutbestämd åsikt. 

 
” … första gången som det var, då kom vi nästan ingenstans, för den insåg 
inte att den hade sockersjuka, ”det är nog inte jag, nej det kan vara fel på 
proverna”…”  
 

Sjuksköterskor beskriver patienter som inte accepterar det nya i situationen. 
 
”…en del säger ”jag har aldrig rört mig och jag kan aldrig tänka mig, jag har 
jättesvårt för det”…”  
 
”… de har olika motstånd mot att tänka på ett nytt sätt och en del har väldigt 
försvar, ”jag har aldrig varit sjuk”…” 
 

Ett problem som sjuksköterskan identifierar uppfattas eller upplevs inte av patienter på 
grund av att de inte har samma referensramar som sjuksköterskan. Det kan handla om 
övervikt eller vad som är en bra kost. Föräldrar kan ha svårt att se avvikelser i sitt eget 
barns utveckling i förhållande till vad som bedöms vara normalt. 

 
” … en del föräldrar säger “men tycker du att han är lite kraftig, det tycker 
inte jag, jag ser det inte”… de ser ut så hemma hos dem ungefär …” 

 
Uppfattar inte 
Beskrivningskategorin innebär att patienter inte uppfattar den information som ges. På 
grund av chock, rädsla, upprördhet, förvirring och sorg kan patienten vara blockerad 
vilket kan leda till att de inte lyssnar till informationen. Sjuksköterskorna beskriver att 
det ibland är osäkert om patienten uppfattat given information. Underkategorierna är, 
lyssnar inte och osäkert mottagande.  
 
Lyssnar inte  
Besök på en vårdinrättning kan upplevas obehagligt och skrämmande. Många är oroliga 
för undersökning, behandling eller besked på diagnos. För patienter som känner sig 
otrygga i vårdmiljön kan det vara svårt att koncentrera sig på den information som ges. I 
situationer där patienter får besked som är traumatiska är det inte ovanligt med 
reaktioner som kan leda till att individen blockerar sig.  
 

”… är du rädd så tar du ju inte in … du får ett besked om en svår sjukdom, så 
är det så lätt att man blir blockerad där och så hör man lite av de kommande 
meningarna …”  
 
” … när patienten kommer första gången och de har fått reda på att de har 
diabetes, då är de inte så mottagliga heller för så väldigt mycket information, 
det är en chock … chocktillstånd …” 
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Stress är ytterligare en reaktion som är vanligt förekommande. En sjuksköterska 
beskriver att utrikesfödda kan ha många stressorer som gör att de inte tar till sig 
information.  

 
”Att dom är stressade och dom lyssnar inte riktigt på vad jag säger när jag 
ger informationen.” 

 
Osäkert mottagande 
Sjuksköterskorna uttrycker också en tvekan till om patienterna har uppfattat 
informationen. När det gäller skriftlig information är det svårt att veta om de läser den 
och förstår den. Det kan då vara osäkert om patienterna egentligen tagit till sig 
informationen. Även vid samtal i det personliga mötet kan det ibland vara svårt att 
avgöra om patienten uppfattar det som sägs. 

 
” … men det kan vara osäkert också, för de kan liksom nicka med huvudet och 
tycka att de förstår det här och ändå gör de inte det … men jag tycker en ser 
på dem …” 

 
Personliga faktorer 
Sjuksköterskorna uppfattar att det finns personliga faktorer som på olika sätt påverkar 
patienten i informationssituationen. De underkategorier som tydliggör beskrivnings-
kategorin personliga faktorer är motivation, attityd, kognitiv förmåga, individuella 
förutsättningar samt social situation. 
 
Motivation 
Motivation påverkar förmågan och möjligheten till att ta till sig och att hantera den 
information som har erhållits. Patienter som är motiverade och öppna för att ta till sig 
kunskap kan oftast använda den och förändra och förbättra sin livssituation. Om 
patienten inte är medveten och har insikt om sin situation är det svårt att ta till sig den 
givna informationen. 
 

”Det vill han inte ta åt sig, … det vill han inte prata om över huvud taget 
…Han lever ju i en oerhörd risksituation … Men inte ens det tycks vara 
tillräcklig motivation för honom.”   

 
De som medvetet söker stöd och hjälp kan vara motiverade på ett annat sätt. 

 
”… Då är patienterna motiverade när dom kommer, dom vill ha hjälp, om jag 
säger har ont i halsen till exempel va, dom är motiverade, … dom vill ha hjälp 
dom vill ha konkreta råd.” 

 
Attityd 
Patientens attityd och inställning till både situationen, sjuksköterskan, vården, och 
informationen har avgörande betydelse för hur den uppfattas. Är patienten positiv och 
vill ha information tas informationen lättare in. Negativ inställning medför att individen 
inte är mottaglig för vad sjuksköterskan säger. 

 
”… och så vill de försöka lära sig … för sin egen skull…då är de liksom 
hjälpsökande och liksom mogna för att ta emot information” 
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” För hon hade en så dålig upplevelse just utav medicineringen… och hon 
vägra hon då… att ta medicinering…” 

 
Kognitiv förmåga  
I kognitiv förmåga innefattas kunskap, utbildning, erfarenhet och begåvningsnivå. Den 
språkliga förmågan att förstå och uttrycka sig har stor betydelse. Kunskap, utbildning 
och erfarenhet påverkar hur informationen erfars och kan ha både positiv och negativ 
inverkan.  

 
”Akademiker … hu a mej va jobbigt akademiker kan allt redan Arbetare som 
inte behöver hävda sig har lättare att ta till sig information …”  
 
”-Jaa, det är klart, är det någon som är van att ta emot information är det ju 
mycket lättare, det är det ju, mot den som inte alls är van.” 

 
Det är viktigt att patienten i alla lägen får vara patient oavsett tidigare erfarenhet, 
utbildning och yrke.  

 
”… kan man kanske vara väldigt påläst men sina egna känslor så kanske man 
är bara mamma på något sätt även om man är utbildad läkare.” 
 

Personer som har ett intresse och är aktiva i informationssamhället tar del av den 
allmänna diskussionen inom olika områden även när det gäller hälso- och sjukvård. 
Samhällets inflytande kan vara stort där massmedia och reklam är framträdande 
påverkansfaktorer. 

 
”Bara det här att diskussionen i samhället om typ 2 diabetes och övervikt har 
varit så omfattande på senare tid … Och det är väl så med det mesta när det 
gäller ohälsofrågor att det och massmedia och kanske framför allt reklamen 
fokuserar på det. Så, så får vi ju ett väldigt genomslag. … Ja, folk blir ju 
intresserade av sin hälsa på ett helt annat sätt.” 

 
Individuella förutsättningar 
I individuella förutsättningar innefattas personlighet, kön och ålder. Patientens 
personlighet har betydelse. Personer med en utåtriktad läggning kan ha lättare att i 
ovana situationer delta i samtalet och ställa frågor. Andra har inte samma vana eller har 
en personlighet som innebär att de föredrar att sitta tyst och fundera. Det framkommer 
vissa skillnader när det gäller kön där de traditionella könsrollerna är tydliga. Män vill 
ha information, som handlar om praktiska och konkreta frågor, gärna med inslag av 
statistik och kurvor. Kvinnor kan ha lättare att prata om känslor och personliga problem.  

 
”Jag tror att kvinnor söker mer stöd utifrån än vad männen gör. … ja jag tror 
nog att den här känslomässiga biten är svårare för män att söka stöd tror 
jag.”  
 
”-Ja män är lättare med … ofta … för där kan jag ju va så himla konkret … 
och använda mycket  skalor och sånt där…” 
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Det framkommer motstridiga uppfattningar när det gäller vilken betydelse åldern har för 
hur information erfars.  

 
” Ålder, förvånansvärt liten skillnad”. 
 

Både yngre och äldre kan ha motstånd mot att tänka på ett nytt sätt. Äldre kan behöva 
mer tid och kan ha ett behov av att inte få för mycket information vid varje tillfälle. De 
kan dock vara lika pålästa som yngre och äldre uppfattar lika bra som yngre. Äldre 
kvinnor kan vara mer mottagliga för information och att acceptera sin situation medan 
yngre och medelålders har större benägenhet att ifrågasätta. 

 
”Men hur man uppfattar informationen då kan en 80-åring vara precis lika 
påläst likaväl som en 50-åring.” 
 

När det gäller yngre patienter kan ambitionsnivån ofta vara högre eftersom de har så 
mycket att vinna på att främja sin hälsa. Yngre kan ta allvarligare på om de har någon 
sjukdom men det finns också en stor variation i hur unga tar till sig given information. 

 
”… Det finns unga som inte bryr sig heller. Fast vi säger alltid till dem när vi 
startar upp, att det här är allvarligt …” 

 
Social situation    
Sociala faktorer har stor betydelse och en stöttande omgivning med engagemang och 
kunskap från anhöriga kan vara ett viktigt stöd för patienten. Förståelse i familjen för 
behovet att förändra något är viktigt. Anhörigas bristande engagemang och invanda 
mönster i familjen kan vara hinder.  

 
”Stöd jätteviktigt. Har du inte anhörigas … stöttning eller  är dom inte med på 
samma spår så går det ju inte …” 

 
Ensamma styr sitt liv själva och kan ha större möjlighet att anpassa sig till en ny 
situation.  

 
”Det är mycket den sociala situationen tror jag eh … att om du har utrymme 
för att kunna göra nånting så kan du ju det … ” 

 
Genom att skapa olika former av nätverk kan den enskilde individen få stöd och därmed 
få ökade möjligheter att klara av sin situation. 

 
”… väldigt positivt att träffa andra föräldrar i samma situation … skapa det 
här nya nätverket som vi har i föräldragrupper … som är i samma situation 
det stärker dom själva …” 

 
I kontakter med invandrare kan kulturella skillnader vara ett hinder för information. 
Mannens uppgift som familjeöverhuvud är i vissa kulturer starkt uttalad. Utrikesfödda 
män har därför ibland svårt att lyssna på en kvinna.  
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”Så att männen dom kanske generellt har lite svårare för att lyssna på mig va 
eftersom jag är kvinna … men kvinnorna är nog lättare … det påverkar min 
relation där och andra kulturer kanske har andra synsätt på en kvinnlig 
vårdgivare också.”  

 
 
 
Sjuksköterskan som vårdgivare 
Beskrivningskategorin sjuksköterskan som vårdgivare tydliggörs genom 
underkategorierna relationen till patienten, yrkeskompetens och vårdens organisation. 
 
Relationen  till patienten 
Relationen mellan sjuksköterska och patient är av största vikt för hur informationen 
uppfattas. Förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för vilket förtroende 
patienten får till sjuksköterskan. För att patienten ska kunna ta emot och bearbeta 
information är det en förutsättning att han eller hon är trygg och kan känna tillit till den 
som ger informationen och till situationen.  

 
” Det är tydlighet som gäller där och då har vi en rak kommunikation och vi 
har byggt upp en relation och litar på varann och det fungerar jättebra när 
man ska ge informationen…” 

 
Yrkeskompetens 
Sjuksköterskans kompetens har betydelse i informationssammanhang. I kompetensen 
innefattas utbildning, erfarenhet och arbetssätt. Sjuksköterskans ålder kan ha betydelse 
för hur patienten uppfattar henne eller honom. Patienter har ibland mer förtroende för en 
äldre sjuksköterska.  

 
”… men ålder har ju säkert också betydelse när de träffar mig, hur de 
upplever mig, alltså vilken ålder … ett par som väntade sitt första barn… 
första gången fick de träffa en vikarie som … såg väldigt ung ut … de ville inte 
ha henne sen för att hon var så ung, de kände inte förtroende för henne.” 

 
Det är viktigt att vara närvarande i mötet och att visa att det finns tid avsatt för 
patienten. Även om det är ett kort möte är det av betydelse att sjuksköterskan finns kvar 
och stöttar patienten i olika situationer.  

 
” … själva mötet, spelar det ju jättestor roll, alltså att jag visar att jag ser den 
här personen, att jag har tid för den här personen, att jag finns kvar oavsett 
vad som händer …”  

 
Tydlighet, klart uppsatta mål, uppföljning och möjlighet till återkommande kontakter 
har stor betydelse för att informationen ska uppfattas och att patienten ska kunna följa 
givna råd. För att kunna anpassa informationen till den nivå patienten befinner sig på är 
det grundläggande att sjuksköterskan lär känna patienten. Sjuksköterskans pedagogiska 
arbetssätt har stor betydelse. Olika hjälpmedel används och information ges både 
muntligt och skriftligt. Spegling är något som återkommer i alla intervjuer.  
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”…ett sätt som jag har lärt mig att jobba med alla patienter oavsett 
kunskapsnivå, … att även om jag har ett kort möte en gång så … ja jag låter 
dem få spegla tillbaka och berätta om informationen som jag har givit dem för 
att höra om de har uppfattat den eller ej va.” 

 
Vårdens organisation 
Organisationen påverkar tillgängligheten och patientens möjligheter att få kontakt med 
vården. Personaltäthet och arbetsformer är förhållanden som har betydelse för 
möjligheterna till besök, samtal och information. Den kultur som är rådande på 
arbetsplatsen och tillgången till pedagogiska hjälpmedel är andra faktorer som inverkar. 
Det framkommer att tiden och möjligheten till samtal med patienterna är av stor vikt.  

 
”… ja men det tror jag att vi är bra på bara vi ger oss tid och får tid … men 
det är inte så lätt det med en kvart här så …” 
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Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter erfarit 
given information samt sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar patienter i 
informationssituationen. I resultatet framkom att patienter erfar given information på tre 
olika sätt, tar till sig, tar inte till sig och uppfattar inte. Att ta till sig information kan 
innebära att patienter följer givna råd men det kan också leda till att patienter trots att de 
tagit till sig informationen inte följer givna råd. Orsaker till att patienter inte tar till sig 
information kan vara bristande förståelse och acceptans. En del patienter uppfattar inte 
information på grund av att de är blockerade och inte lyssnar. Det framkom också att det 
ibland var osäkert om patienten uppfattade informationen. Sjuksköterskornas 
uppfattningar av vad som påverkar patienten i informationssituationen personliga 
faktorer och sjuksköterskan som vårdgivare.  De personliga faktorer som beskrivs är 
motivation, attityd, kognitiv förmåga, individuella förutsättningar och social situation. 
Sjuksköterskan som vårdgivare tydliggörs genom relationen till patienten, 
yrkeskompetens och vårdens organisation.  
 
Resultatdiskussion 
Socialstyrelsen har i sina föreskrifter betonat informationens betydelse i omvårdnaden 
(SOSFS 1993:17). I resultatet framkommer att sjuksköterskor strävar efter att ge den 
information som den enskilde patienten har behov av för att kunna hantera sin 
livssituation. De är medvetna om att det inte alltid är så att informationen tas in eller att 
den uppfattas helt adekvat. Resultatet visar att sjuksköterskan har ett ansvar att 
identifiera patientens förutsättningar och anpassa informationen till den enskilde vilket 
också Zernike och Henderson (1998) betonar.  
 
Den information som ges ska vara väl genomtänkt, strukturerad och avpassad för den 
enskilde individen för att patienten själv ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa (Karlsen, 
1997; Saino & Eriksson, 2003; Selmer 1997; Zernike & Henderson, 1998). Studiens 
resultat visar att sjuksköterskor uppfattar att patienter erfar information på olika sätt. De 
patienter som tar till sig information handlar på två skilda sätt. Patienten är själv 
medveten om sitt handlande och sjuksköterskans påverkan kan bidra till hur patienten 
agerar men det är ändå patienten själv som tar ställning utifrån sin nyvunna kunskap. 
Sjuksköterskors uppfattningar av orsaker till att patienter inte tar till sig information är 
att de inte förstår eller inte accepterar budskapet vilket kan leda till att de inte förändrar 
sin situation. Reaktioner som chock, rädsla, upprördhet och sorg kan innebära att 
patienter inte lyssnar och inte uppfattar information. Enligt Holst, Sparrman och 
Berglund (2003) är kommunikationen i mötet beroende av sjuksköterskans förmåga att 
läsa av patientens verbala och ickeverbala signaler. Sjuksköterskorna har tydliggjort 
vikten av uppföljning och återkoppling i samband med patientinformation vilket är 
särskilt viktigt hos patienter som inte tagit till sig eller inte uppfattat information. Att 
sjuksköterskan bör förvissa sig om att patienten har förstått och kan hantera sin situation 
utifrån den givna informationen är något som även Ewles och Simnett (1994) 
framhåller. 
 
Den enskildes motivation påverkas av attityder och behov där stimulans och känsla av 
att ha kontroll över sin situation har stor betydelse. För att en individ ska kunna utnyttja 
sina personliga resurser är motivationen viktig. Att vara medveten om nivån av 
motivation när livssituationen ska förändras är av stor betydelse för både vårdpersonal 
och patienter när det gäller att hitta rätt metod för undervisning och information (Grahn, 
Stigmar & Ekdahl 2000; Grahn, Stigmar & Ekdahl, 2001; Hedin & Svensson, 1997). I 
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resultatet framkommer att sjuksköterskor uppfattar att flera faktorer påverkar 
informationssituationen vilka har betydelse för patientens möjlighet att erfara given 
information. Patientens motivation, attityd, medvetenhet och insikt är avgörande för hur 
informationen uppfattas. Det är tydligt att patienter som har en positiv inställning och 
attityd är mer motiverade och mottagliga för information och har därmed en större 
möjlighet att ta till sig densamma. Relationen mellan sjuksköterska och patient är 
ytterligare en faktor som är avgörande för hur informationen uppfattas. Kommunikation 
och relation mellan sjuksköterska och patient har en central roll i mötet och 
sjuksköterskans förmåga att läsa av patienten är betydelsefull (Holst, Sparrman & 
Berglund, 2003; Karlsen, 1997; Selmer, 1997). I resultatet framkommer att det är av 
stor betydelse att patienten känner tillit till den som ger informationen och är trygg i 
informationssituationen. 
 
Känsla av sammanhang, KASAM, har stor betydelse för hur en individ kan hantera sin 
livssituation. En hög KASAM innebär att människan klarar påfrestningar bättre och 
påverkar de val en person gör (Antonovsky, 1991). Vilka copingstrategier en person 
väljer beror på vilken nivå av KASAM individen har (Klang Söderkvist, 2001). Det är 
intressant att utifrån denna bakgrund betrakta studiens resultat och fundera över om de 
patienter som tar till sig information har en KASAM som hjälper dem att hantera sin 
situation. I beskrivningen av extern LOC menar Lundin (2005) att individen upplever 
sig som offer med liten förmåga att påverka sin situation. Kan orsaken till att patienter 
inte tar till sig information vara att de förlägger sin upplevelse av kontroll utanför sig 
själva och ser sig som offer för omständigheterna? Sjuksköterskan kan i sin 
yrkesutövning hjälpa enskilda patienter att hitta copingstrategier för att kunna hantera 
sin livssituation. I resultatet har det framkommit att copingstrategier som positiv attityd, 
medvetenhet och socialt stöd har betydelse för hur patienter integrerar den nya 
kunskapen. 
 
Det har framkommit i resultatet att sjuksköterskor har känt en tvekan om patienter har 
uppfattat informationen eller inte. Orsaker till det kan urskiljas ibland men inte alltid. 
Det kan också vara svårt att veta var gränsen går mellan patientens egna val att inte 
agera och den situation där informationen inte uppfattas. 
 
Faktorer som etnisk tillhörighet, socialgruppstillhörighet, kulturella eller religiöst 
betingade faktorer, värderingar och kön kan vara hinder i kommunikation enligt Ewles 
och Simnett (1994) vilket också denna studie har funnit. Personlighet och kön har 
betydelse i informationssituationen. Män vill ha mer konkret information medan 
kvinnor kan ha lättare att ta till sig känslomässig information. Kognitiv förmåga där 
kunskap, utbildning och erfarenhet innefattas påverkar hur information erfars. Det 
sociala stödet från närstående är av vikt för att patienten ska vara motiverad till att följa 
givna råd och därmed förändra sin situation. Kulturella skillnader kan vara ett hinder 
både när det gäller värderingar och språklig förståelse. Enligt Chouliara et al. (2004) är 
det viktigt att när det gäller äldre patienter utgå från den enskildes önskemål och syn på 
behandling. Äldre vill vara med och bestämma när det gäller behandling och har ofta en 
klar uppfattning om hur de vill ha det. Livskvaliteten skattas högt och har stor betydelse 
för vilka beslut som fattas. Sjuksköterskorna i studien har påtalat att ålder har 
förvånansvärt liten betydelse för hur information tas emot. Den individuella variationen 
är stor och personlighet och livssituation påverkar mer än åldern i sig. Ewles och 
Simnett (1994) menar att den som ger information måste se till att patienten förstår och 
utifrån det kan hantera sin situation. Det är av stor vikt att sjuksköterskan läser av 
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patienten på ett adekvat sätt och därefter anpassar sitt agerande och sin information. 
Studien visar att sjuksköterskor uppfattar att vissa patienter inte tar till sig eller uppfattar 
given information. Genom sjuksköterskors medvetenhet om tidigare nämnda faktorer 
och att utifrån det anpassa informationen ökar patienters förutsättningar att ta den till sig 
på ett optimalt sätt. 
 
Karlsen (1997) och Selmer (1997) har beskrivit vikten av att anpassa både planerad och 
oplanerad information till den enskilde individen. Zernike och Henderson (1998) 
tydliggör att informationen ska vara väl strukturerad för att leda till en bestående 
kunskap. Flertalet sjuksköterskor har i studien tydligt beskrivit vikten av att utgå ifrån 
patientens individuella förutsättningar och anpassa pedagogiken utifrån det. Uppföljning 
betonas, återkommande kontakter eller besök är vanliga. Spegling används som en 
metod för att få bekräftelse på att patienten har tagit till sig information. Som ett bifynd 
i resultatet har det framkommit att ett antal sjuksköterskor saknar utbildning i pedagogik 
och samtalsteknik. De framförde önskemål om att arbetsgivaren och universitetet skulle 
erbjuda fortbildning inom området. 
 
Metoddiskussion 
Genom att använda fenomenografisk forskningsansats kunde sjuksköterskors 
uppfattningar av hur patienter erfar given information tydliggöras. Alexandersson 
(1994a) betonar vikten av att informanterna ska ha en tydlig relation till företeelsen som 
undersöks men att de ska ha olika erfarenheter av den. Sjuksköterskorna som deltog i 
studien arbetade på olika vårdcentraler och inom skilda arbetsområden. De har träffat 
många olika patientkategorier och har på så sätt fått varierande upplevelser av hur 
patienter erfar information. Sjuksköterskorna var både yngre och äldre och den tid som 
de varit verksamma inom yrkesområdet varierade vilket medför olika erfarenheter.  
Samtliga informanter var kvinnor vilket kan förklaras av det faktum att det finns ytterst 
få manliga sjuksköterskor på de aktuella vårdcentralerna. 
 
Det fanns en viss svårighet att rekrytera informanter. På flera vårdcentraler fick vi 
chefernas godkännande till att personalen kunde delta i studien men sjuksköterskorna 
avböjde. Många ursäktade sig med att de inte hade tid och möjlighet under arbetstid och 
att det var stor omsättning i personalgruppen. Det kan ha haft betydelse hur 
informationen fördes vidare av cheferna och vilken attityd de hade till studien. Det 
kanske hade varit lättare att få informanter om vi personligen sökt upp sjuksköterskorna 
på de olika vårdcentralerna och presenterat vår studie. Att vara med om en intervju som 
bandas kan av vissa upplevas avskräckande. Några informanter framförde att den 
inledande frågeställningen i intervjuguiden var komplicerad. Det finns sjuksköterskor 
som uttrycker tveksamhet till studier och forskning inom omvårdnad och inte heller ser 
vikten av att själva delta.  
 
Vid genomläsningen av intervjuerna konstaterades att intervjutekniken förbättrades 
under studiens gång. Fler provintervjuer skulle möjligen ha medfört att författarna 
förbättrat tekniken innan insamlandet av data påbörjades och därmed fått ut mer av 
intervjuerna. Båda författarna deltog i alla intervjuer vilket upplevdes positivt. Under en 
intervju som pågick nästan en timma var det ibland svårt att hela tiden vara fokuserad 
på frågeområdet. Koncentrationen hölls uppe i och med att författarna kompletterade 
varandra. När materialet analyserades var det en fördel att båda författarna varit 
närvarande vid intervjuerna. 
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Analysen har följt de fyra stegen som Alexanderson beskriver (1994b). Det första steget 
genomfördes av författarna var för sig och vid jämförelse fanns en samstämmighet. Det 
fortsatta arbetet med analysen gjordes gemensamt. Två beskrivningskategorier var 
tydliga redan i början av arbetet och under processens gång har de övriga 
utkristalliserats. Det har dock varit svårt att relevant benämna både 
beskrivningskategorier och underkategorier. Figurerna som växt fram tydliggör 
resultatet utifrån de olika beskrivningskategorierna. Trovärdigheten stärks i och med att 
båda författarna tillsammans har diskuterat och bedömt varandras analysarbete. 
 
Resultatets betydelse för omvårdnaden 
För att omvårdnad ska utvecklas från evidensbaserad kunskap krävs ett aktivt arbete och 
ett intresse för forskning inom sjuksköterskekåren. Ledarskapet inom vården har stort 
ansvar för att initiera och möjliggöra evidensbaserat utvecklingsarbete. Det finns många 
faktorer som sjuksköterskan bör ta hänsyn till i samband med information för att 
patienten ska uppfatta den på ett optimalt sätt. Genom att ta del av resultatet i denna 
studie kan sjuksköterskor bli uppmärksammade på komplexiteten i samband med 
informationssituationen. Att förändra och förbättra sitt arbetssätt är en del av det dagliga 
utvecklingsarbetet inom vården. Sjuksköterskor som deltagit i studien har reflekterat 
och själva uttryckt att de har behov av att utveckla sin förmåga att ge information så att 
patienterna tar den till sig på ett bättre sätt. Förhoppningsvis kommer resultatet att 
spridas till fler sjuksköterskor som reflekterar och blir intresserade av utvecklingsarbete 
inom omvårdnad. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatta studier inom detta område skulle vara önskvärda för att klargöra hur patienter 
själv uppfattar att de tagit till sig information. I studien framkom att de personer som tar 
till sig information har möjlighet att påverka sitt handlande och sin livssituation. Att 
undersöka detta vidare med avseende på KASAM och LOC skulle kunna vidga vårdens 
möjligheter att ta till vara patientens egna resurser.  
 
Ett annat område som är intressant att undersöka är vilken utbildning sjuksköterskor har 
när det gäller samtalsmetodik och kommunikation. Det vore också värdefullt att studera 
vad som ingår i utbildningar av olika slag när det gäller detta område. 
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