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Sammanfattning/abstract 

 

Bakgrund:  Relationen som kan uppstå mellan patient och sjuksköterska präglas av en 

interaktion som grundar sig på begrepp som förtroende och kontinuitet i vården. Denna 

relation anses viktig för vårdandets syfte och hur patienten upplever relationen hamnar ofta i 

fokus. Sjuksköterskan spelar dock en viktig roll i etablerandet av vårdrelationen. Tillsammans 

ska sjuksköterskan och patienten skapa en fungerande relation där patientens välbefinnande 

och att lindra lidande är målet. Hur sjuksköterskan upplever vårdrelationen och om han eller 

hon berörs av den är därför viktigt att belysa.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur sjuksköterskor upplever den 

mellanmänskliga relationen med patienter. 

Metod: En litteraturöversikt av åtta vetenskapliga artiklar och en avhandling har utförts. 

Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter har använts som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat: Fem huvudteman framkom ur litteraturöversikten. Dessa var; Sjuksköterskans 

egenskaper har betydelse för vårdrelationen, Negativa upplevelser av vårdrelationen, 

Personlig och professionell tillfredsställelse när god vård kan ges, En ömsesidig förbindelse 

och gemensam process där både sjuksköterskan och patienten berörs samt Sjuksköterskans 

egna reflektioner i vårdrelationen leder till en personlig utveckling. Sjuksköterskans 

egenskaper har betydelse för vårdrelationen handlar om att sjuksköterskans egenskaper kan 

avgöra om han eller hon är en god vårdare. Patienten märker ofta skillnaden på om en 

sjuksköterska bryr sig om dem eller inte. En ömsesidig förbindelse och gemensam process där 

både sjuksköterskan och patienten berörs handlar om att vårdrelationen är en gemensam 

process och där sjuksköterskan och patienten förbinder sig till varandra och där också både 

vårdaren och patienten kan beröras. Patienterna uppskattar ofta om sjuksköterskan visar sig 

mänsklig med egna känslor och relationen kan till och med gynnas när sjuksköterskan visar 

att hon berörs i relationen. Positiva och negativa upplevelser av att ingå i en mellanmänsklig 

relation med en patient beskrivs också. Vårdrelationen kan påverka sjuksköterskorna mer än 

vad man tror och det kan leda till egna reflektioner över existentiella frågor och en personlig 

utveckling, vilket huvudtemat sjuksköterskans egna reflektioner i vårdrelationen leder till 

personlig utveckling, berör. 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med att göra en 

litteraturöversikt. Svårigheter med metoden diskuteras också och om författaren kunde ha 

gjort på ett annat sätt. Valet av artiklarna och avhandlingen diskuteras och om författaren 



 

kunde ha valt andra databaser, sökord eller fler artiklar som kunde påverka resultatet. I 

resultatdiskussionen diskuteras sjuksköterskans personlighet och vad att vårda utan ett syfte 

betyder, där ofta patienterna märker om sjuksköterskan bryr sig om dem på riktigt eller inte. 

Att vårdrelationen är en gemensam process där både patienten och sjuksköterskan kan 

påverkas diskuteras också. De positiva och negativa känslorna som sjuksköterskorna upplever 

tas också upp. Diskussion om hur sjuksköterskan kan beröras i den mellanmänskliga 

relationen och till och med förändras som person avslutar resultatdiskussionen. Den teoretiska 

referensramen (Travelbee, 1966/2007) knyts an i hela resultatdiskussionen.  

 

Nyckelord: Mellanmänsklig relation, vårdrelation, vårdande, sjuksköterska. 

Keywords: Nurse-patient relation, caring, nursing, nurse. 
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning samt under mitt arbete som 

undersköterska har jag flera gånger fascinerats av hur en relation mellan vårdare och patient 

kan uppstå och följderna av denna relation. Jag har erfarenhet av att relationen inte behöver 

vara i någon bestämd tidsform eller på ett visst sätt. Det är det som uppstår mellan patienten 

och vårdaren, just där på den platsen vid den tidpunkten, som kan vara början på en 

vårdrelation oavsett om det är lång eller kort, bra eller dålig. Det kan vara allt från en 

kommentar om ett gemensamt intresse till att vårda någon i livets slutskede. Detta skapar 

frågor som; Vad är det som gör att två personer skapar en relation och finner en sådan mening 

i den att den ibland kan läka svåra sår? Vad är det för faktorer som påverkar denna relation 

och hur kan en fungerande vårdrelation gynnas? Är vårdrelationen till som ett steg i det 

läkande syftet för patienten enbart, eller finns där ett utbyte? Kan sjuksköterskan påverkas av 

en vårdrelation och utvecklas som människa? 

 Mitt intresse av denna relation som kan uppstå är för att relationen är ett viktigt steg i 

omvårdnadsprocessen där att lindra patientens lidande är målet. Denna relation som kan 

uppstå mellan patient och vårdare finner jag ytterst intressant och jag har därför valt att 

närmare granska den. 

 

2 Bakgrund 

Om en god vårdrelation ska etableras mellan en sjuksköterska och en patient spelar ett antal 

faktorer roll för hur själva vårdrelationen ska utvecklas och om den i slutändan blir god och 

hållbar eller bristfällig. Ett antal återkommande faktorer har visat sig vara nödvändiga för att 

ens en relation mellan vårdaren och patienten ska uppstå och om relationen sedan är god eller 

inte avgörs av ytterligare faktorer så som förtroende, kontinuitet i vården och att en god och 

personlig relation först inleds.   

 

2.1 Vårdrelationen: ett vårdvetenskapligt begrepp 

Den mellanmänskliga relationen – enligt Joyce Travelbee så är syftet med omvårdnad att 

hjälpa patienten att finna mening i sin situation. Detta syfte uppnås genom att etablera en 

meningsskapande mellanmänsklig relation som består av erfarenheter mellan en sjuksköterska 

och en patient. Initiativet till att etablera en relation ska tas av sjuksköterskan. Hon kan uppnå 

detta på flera sätt, Travelbee förespråkar den nära, medvetna mellanmänskliga relationen 
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mellan sjuksköterska och patient, präglad av ett ömsesidigt förtroende (Travelbee, 

1966/2007).  

Vårdrelationen – i en professionell vårdrelation ska sjuksköterskan handla professionellt 

och den är långt ifrån en privat relation. Enligt Dahlberg (2002) är vårdrelationen vårdens 

utgångspunkt. Det är inte en vanlig social relation utan ett professionellt möte mellan en 

vårdare och en patient. Det är vårdaren som har ansvar för att en vårdrelation inleds där 

patientens behov är i fokus. Vårdaren ska aldrig räkna med att få något tillbaka eller få ut 

något för egen vinning. Kvalitén i vårdrelationen påverkas av den tid det tar att utveckla 

relationen och vid långtidsvård kan en mer personlig vårdrelation utvecklas som kännetecknas 

av värme och mer öppenhet. I den relationen kan då sjuksköterskan och patienten komma 

varandra närmare och det är också i den relationen som patientens lidande kan lindras och ett 

välbefinnande kan uppstå som leder till hälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Dahlberg (2002) beskriver en vårdrelation som en relation där vårdarens 

personliga egenskaper är avgörande för att få fram vissa önskvärda effekter hos patienten. 

Vårdrelationen karaktäriseras av positiva egenskaper och det professionella engagemanget 

kännetecknar en fungerande relation. En god vård kännetecknas av en vårdrelation som ska 

vara hälsobringande, vilket leder till en utveckling hos både patienten och den som vårdar 

(Dahlberg, 2002). Utan en fungerande vårdrelation minskar förutsättningarna för en 

fungerande vårdprocess. Om relationen uteblir så minskas omvårdnaden till endast de 

medicintekniska moment som sjuksköterskan utför (Wiklund, 2003).  

 Begreppet vårdrelation kan definieras på många sätt och förklaringen är ofta diffus och 

lite otydlig. I en undersökning av Björck och Sandman (2007) ges ett förslag till en 

värdeneutral definition av begreppet: ”En vårdrelation är en relation mellan en människa i 

egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell vårdare, inom någon form 

av vårdverksamhet.” Därefter kan attribut läggas till som är relevant för respektive 

sammanhang och situation (Björck & Sandman, 2007). Vårdande – det som motiverar 

vårdande är en annan människas lidande. Grunden i vårdande utgörs av att vilja lindra 

lidande. Viljan att vårda väcks i mötet med människan och lidandet, där medlidandet föds 

(Wiklund, 2003).  

 



3 (20) 
 

2.2 Faktorer som kan påverka relationen 

2.2.1 En god relation innan en god vårdrelation kan etableras ur sjuksköterskans 

perspektiv 

Belcher och Jones (2009) undersökte vad som kännetecknade en god vårdrelation. Enligt 

deltagarna i studien var det viktigt att bygga upp en god relation som sedan låg till grund för 

att kunna bygga ett förtroende för varandra. Belcher och Jones (2009) menar att bygga upp en 

god relation med patienten är en förutsättning för att sedan kunna etablera ett förtroende som 

leder till en god vårdrelation.  

 I en studie av Berg och Danielsson (2007) tolkade och beskrev de både sjuksköterskans 

och patientens perspektiv av meningen med en vårdrelation. Syftet med denna studie var att 

belysa patienters och sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande relationen.Sjuksköterskors 

syn på en vårdrelation relaterades som krävande och lönande i etablerandet av en vårdande 

relation. Sjuksköterskans syn på vårdrelationen och de teman som framkom där var ett 

målmedvetet strävande, användandet av ens egen kompetens, vara medveten om gränserna, 

ett krävande medlidande samt vara medveten om patientens behov (Berg & Danielsson, 

2007). Vidare visade studien att patienter behöver en god vårdrelation som gör det möjligt för 

dem att känna förtroende.  

 

2.2.2 Förtroende och kontinuitet i vårdrelationen ur sjuksköterskans perspektiv 

Förtroende är ett begrepp som återkommer i nästan alla studier gjorda när vårdrelationen ska 

beskrivas (Belcher & Jones, 2009; Berg & Danielsson, 2007). Dessa begrepp värderats högt 

då en fungerande vårdrelation ska beskrivas.  

 Belcher och Jones (2009) studie syftade till att undersöka och beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av etablerandet av förtroende i vårdrelationen. 

Det framkom i studien att det väsentliga för att sjuksköterskan och patienten kunde utveckla 

ett förtroende för varandra var att de skulle känna sig bekväma med varandra först (Belcher & 

Jones, 2009). När sjuksköterskorna upplevde att de förtjänade förtroende från patienten 

beskrev de det som att de kände sig framgångsrika och att de kände att de gjorde jobbet rätt. 

För att utveckla en vårdrelation baserad på förtroende har sjuksköterskans egenskaper stor 

betydelse och de egenskaperna som var viktigast beskrevs som att vara vänlig, villig att bry 

sig om andra människor, villig att hjälpa andra och att vara intresserad.  

Eriksson och Nilsson (2008) undersökte förutsättningarna för distriktssköterskan att under 

hälsofrämjande rådgivning bygga upp ett förtroende i relationen med patienter med hypertoni. 
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Kontinuitet var också i denna undersökning en viktig faktor för att ett förtroende skulle 

skapas. Om patienten ansåg att vårdrelationen bygger på förtroende så är sjuksköterskans 

trovärdighet viktig. I mötet med en patient är kontinuitet en förutsättning för att en god 

relation ska uppstå. Att ha en helhetssyn med förmågan att kommunicera på ett känsligt, 

mänskligt och respektfullt sätt är faktorer som distriktssköterskorna är medvetna om att de 

måste ha i åtanke då en relation baserad på förtroende ska byggas. Slutligen, menar Eriksson 

och Nilsson (2008) att förtroende är en avgörande faktor i hälsorådgivning och för att utvinna 

så många positiva sidor som möjligt av rådgivningen måste patienten lita på 

distriktssköterskan för att till slut etablera en vårdrelation som bygger på just förtroende.  

Khademian och Vizeshfar (2007) undersökte i en studie sjuksköterskestudenters 

uppfattning om vikten av ett vårdande beteende. Det framkom i studien att sjuksköterskorna 

värderade att etablera en relation baserad på förtroende som minst nödvändig och istället 

värderade de faktorer som att ge patienterna medicin i tid högst.  

 

2.2.3 Förtroende och kontinuitet i vårdrelationen ur patientens perspektiv 

Berg och Danielsson (2007) fann att både patienterna och sjuksköterskorna var medvetna om 

deras strävan efter förtroende i etablerandet av vårdrelationen, men deras strävan var inte 

tillräckligt för att ett förtroende skulle skapas. Känslan av sårbarhet infann sig hos patienterna 

trots sjuksköterskornas medlidande. Men trots det så behövde patienterna mer förtroende för 

sjukvården än vad sjuksköterskorna kunde ge (Berg & Danielsson, 2007). 

 Kontinuiteten i vården har beskrivits som värdefull av patienter och då är det också lättare 

att etablera en god vårdrelation (Westerling & Bergbom, 2008). I studien, där syftet var att 

beskriva patienternas erfarenheter av vården före, under och efter en operation hade varje 

patient två ”egna” sjuksköterskor som vårdade dem under hela processen. Det som 

patienterna beskrev var viktigast med vården under alla tre faserna summerades till att 

patienterna uppskattade vården som ”värdefull”. Vidare visar studien att när samma 

sjuksköterskor vårdar en patient under hela operationen möjliggör detta för att en vårdande 

relation kan inledas. Det visade sig att resultatet av att vårdas av samma två sjuksköterskor 

under hela processen gjorde att patienterna fick en känsla av en ömsesidigt igenkännande 

samt att en god relation kunde hållas levande. Att bli igenkända av samma sköterskor gjorde 

att de kände sig lugna, trygga och säkra före, under och efter operationen. Förtroendet för 

samma sjuksköterskor hela processen växte och i och med det kunde en god vårdrelation 

etableras. Studien visar att konceptet och uppskattningen av kontinuitet i vården bör kunna ses 

som en av de viktigaste faktorerna för att en fungerande vårdrelation ska uppstå.  



5 (20) 
 

 I en studie av Piippo och Aaltonen (2008) som hade som syfte att undersöka hur patienter 

hade upplevt hur förtroende skapades eller inte beskrevs olika faktorer som var förutsättningar 

för just att förtroende skulle skapas mellan vårdare och patienter. Det visade sig att när 

patienter hade möjlighet att själva vara med att planera sin vård tillsammans med vårdteamet 

så beskrev de att det ökade kunskapen och förståelsen mellan vårdarna och patienterna. I och 

med det fick patienterna känslan av att deras autonomi bevarades och det i sin tur gynnar att 

ett förtroende kan växa fram mellan patienter och vårdare. Patienterna kände också att 

förtroende lättare skapas när relationen mellan dem och vårdarna innefattar kommunikation 

och delad makt. De upplevde en känsla av helhet och autonomi vilket patienterna beskrev 

ledde till ett förtroende för vårdarna. Om autonomin respekterades och ett förtroende 

skapades kunde en relation mellan en patient och en vårdare etableras. Förtroendet för en 

speciell person inom vårdteamet beskrevs som mest värdefull och att ha förtroende för hela 

det vårdande konceptet kom inte ens på tal. Att en vårdrelation mellan vårdare och patient 

hade etablerats var det som patienterna upplevde som viktigast och mest gynnsamt för vården 

i helhet.  

Det som har visat sig vara det väsentliga för att en god vårdrelation grundat på förtroende 

kan infinna sig är alltså att en god relation, baserad på en kontinuitet i vårdandet, först ska 

bildas (Belcher & Jones, 2009; Berg & Danielsson, 2007; Eriksson & Nilsson, 2008; Pippo & 

Aaltonen, 2008; Westerling & Bergbom, 2008).  

 

3 Problemformulering  

Det har visats sig i ett antal studier att förutsättningarna för att en god vårdrelation ska 

etableras grundar sig på ett antal återkommande faktorer. Ur patientens perspektiv är dessa 

begrepp kontinuitet i vården, ett förtroende för den som vårdar samt att en god relation ska 

uppstå innan en vårdrelation kan etableras. För att en patient ska kunna känna sig 

tillfredsställd med vården fullt ut måste denne känna att sjuksköterskan är tillfreds med sig 

själv. En vårdrelation som inte fungerar gynnar ingen och det finns idag brister i kunskap och 

utbildning om relationen mellan vårdaren och vårdtagaren sett ur sjuksköterskans perspektiv.  

Vilka faktorer gör sjuksköterskan till en god vårdare som leder till att en god vårdrelation kan 

etableras? Det fokuseras mycket på hur patienten påverkas av en vårdrelation oavsett om den 

är bra eller dålig. Lite fokus läggs på hur sjuksköterskan upplever en vårdrelation och hur 

sjuksköterskan påverkas av den. Kan det vara en av anledningarna till alla bristande 

vårdrelationer inom sjukvården idag?  
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4 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur sjuksköterskor upplever en mellanmänsklig 

relation med patienter.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Begreppet vårdrelation och mellanmänskliga relationer är centrala för den här studien. Joyce 

Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter kommer att reflekteras i uppsatsen (Travelbee, 

1966/2007). Enligt Travelbee är sjuksköterskans uppgift att etablera en meningsskapande 

mellanmänsklig relation med patienterna. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna 

mening i sin situation. Detta kan uppnås av sjuksköterskan på flera sätt men Travelbee 

förespråkar den nära, medvetna mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient, 

präglad av ett ömsesidigt förtroende.  

 I Joyce Travelbees omvårdnadsteori är omvårdnadens främsta mål att hjälpa den sjuka och 

lidande patienten att se en mening i sin situation. För att förstå vad omvårdnad är måste man 

förstå vad som äger rum mellan sjuksköterska och patient och vad denna ömsesidiga påverkan 

kommer att betyda för patienten och sjuksköterskan. Enligt Travelbee är själva begreppet 

omvårdnad en mellanmänsklig process där sjukdom och lidande ska bemästras där patienten 

ska finna mening i sin situation. Det är sjuksköterskan som ser till att relationen skapas men 

den ska alltid vara ömsesidig där en hänsyn till varandras mänsklighet tas. Den process som 

äger rum i omvårdnad är en serie händelser och erfarenheter som utspelar sig och äger rum 

mellan sjuksköterskor och de individer som behöver den hjälp som sjuksköterskorna kan ge 

(Travelbee, 1966/2007).  

 Travelbee menar också att den mellanmänskliga relationen inte kan uppstå förrän 

sjuksköterskan och den hon vårdar har genomgått fyra olika faser. Dessa faser är: det 

inledande mötet, framväxt av individer, empati och till slut sympati och medlidande. Enligt 

Travelbee (1966/2007) är vårdrelationen också en dynamisk process som innebär en 

möjlighet till förändring. Denna förändring kan bli ett resultat av samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten där båda parter kan påverkas. Förändringen sker som ett resultat 

av den enes påverkan på den andre. En ömsesidig påverkan kan inträffa och det kan leda till 

att sjuksköterskan blir mänsklig för patienten. Det är först när patienten och sjuksköterskan 

kan se varandra som individer som de blir mänskliga för varandra och en meningsskapande 

interaktion kan ske. Travelbee (1966/2007) menar att det i sig leder till en god vårdrelation 
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baserad på bägge parters ”mänsklighet”. Genom att möta patienternas sårbarhet blir 

sjuksköterskorna också medvetna om deras egen sårbarhet. Denna insikt gör att 

sjuksköterskorna kan möta sin egen mänsklighet och det egna förhållandet till omvårdnad av 

sjuka, lidande och döende människor. Den mellanmänskliga relationen är själva essensen i 

vårdandet (Travelbee, 1966/2007). 

 

6 Metod 

En litteraturöversikt av åtta vetenskapliga artiklar och en avhandling har genomförts för att få 

ökad kunskap inom det valda området. Författaren har undersökt befintlig forskning som 

finns inom området för att få en uppfattning om vad som tidigare har studerats inom området 

(Friberg, 2006). Sedan har meningar som berör uppsatsens syfte valts ut och granskats 

noggrant. Dessa meningar har kodats och kategoriserats och bildat nya huvudteman som 

presenteras i resultatet.  

 

6.1 Datainsamling 

Artiklarna och avhandlingen som valdes fanns genom databasen Cinahl Plus och rutorna 

”Fulltext” och ”Peer reviewd” kryssades i av författaren samt att specifikt kvalitativa studier 

efterfrågades. Sökningen begränsades till resultat mellan åren 1999 och 2010 för att få så 

aktuell information som möjligt. Sökord som ”nurse-patient relation”, ”nurses expierience”, 

”qualitative study”, ”caring relationship”, ”nurse-patient relationship” samt ”trusting 

relationship” i olika kombination gav ett antal olika artiklar att välja mellan. I 

resultatdiskussionen valdes åtta artiklar och en avhandling ut som ansågs relevanta för att 

besvara syftet med uppsatsen.  

 

6.2 Urval 

Artiklarna som valts ut handlar om olika sätt som sjuksköterskan kan påverkas av en 

vårdrelation. Alla artiklar som valts ut till resultatet är vetenskapligt granskade och de 

beskriver olika faktorer ur ett sjuksköterskeperspektiv som kan komma att avgöra om en 

vårdrelation är god eller ej. Det framkommer också hur sjuksköterskan kan påverkas av 

vårdrelationen och vad detta betyder. Fokuseringen på sjuksköterskans upplevelse av en 

mellanmänsklig relation innebar en exkludering av artiklar som inte berörde syftet.  
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6.3 Analys  

En litteraturöversikt har genomförts där materialet, de vetenskapliga artiklarna och 

avhandlingen, har granskats och delats upp i mindre enheter för att sedan bygga upp en ny 

helhet där teman framkommer genom att studera likheter och skillnader (Friberg, 2006). 

Artiklarna och avhandlingen har kritiskt granskats flera gånger och sedan har meningar som 

påminner om varandra och berört syftet med uppsatsen, delats in i grupper och sedan 

kategoriserats och kodats om till nya huvudteman. Meningarna som kategoriserats och kodats 

valdes ut för att de på något sätt berörde sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter och 

upplevelsen av en mellanmänsklig relation med patienterna. Dessa huvudteman presenteras i 

resultatet. Exempel på hur kodningen och kategoriseringen av meningarna har gått till 

presenteras i tabell 1. 

 

 Tabell 1. Exempel på hur betydelsefulla enheter kodats och kategoriseras till nya huvudteman. 

Betydelsefulla enheter 

i texterna 

Kod Kategori Huvudtema 

Att vårda någon, att bry 

sig om, naturligt 

beteende, egenskaper 

spelar roll för vården, 

personlighet, god 

vårdare, svårt att ”not to 

feel for the person who 

were dying”, 

känslomässigt 

engagemang, spontan 

tröst från hjärtat. 

Att bry sig, att vårda 

någon, egenskaper spelar 

roll, personlighet, god 

vårdare.  

Personlighet, 

sjuksköterskans 

egenskaper spelar roll för 

om hon är en god 

vårdare. 

Sjuksköterskans 

egenskaper har betydelse 

för vårdrelationen. 

Vårdrelationen är 

ömsesidig, en 

ömsesidig förbindelse, 

förbinda sig till varann, 

ömsesidigt intresse att 

främja hälsa, åtagande, 

gemensam process, 

gemensam förståelse, 

gemensamt lidande, 

gemenskap, 

hängivenhet och 

Ömsesidighet, förbinda 

sig till varandra, 

gemenskap, åtagande, 

process, båda berörs. 

Ömsesidigt förbinda sig, 

gemenskap, process som 

berör båda. 

En ömsesidig förbindelse 

och en gemensam 

process där både 

sjuksköterskan och 

patienten berörs. 
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känslomässigt 

engagemang, gåva när 

den sjuke delar med sig 

av sitt liv, båda berörs. 

Egen reflektion, egen 

död, leva i nuet, inte ta 

det egna livet för givet, 

egen utveckling, 

förändringsprocess, lära 

känna sig själv, ökad 

kunskap om människor, 

visa sig mänsklig. 

Reflektioner i 

vårdrelationen, egen 

utveckling, 

förändringsprocess, 

personlig utveckling. 

Sjuksköterskans 

reflektioner i 

vårdrelationen, egen, 

personlig utveckling. 

Sjuksköterskans egna 

reflektioner i 

vårdrelationen leder till 

en personlig utveckling. 

 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som har analyserats var vetenskapligt och etiskt granskade innan de publicerades. 

För att rätt översättning av engelska artiklar har engelskt ordlexikon använts. Författaren har 

inte plagierat tidigare arbeten eller tolkat text fel med avsikt. Personliga värderingar har inte 

använts i resultatdelen. Dock föreligger alltid en viss risk för feltolkning av resultat vid 

översättning från engelska till svenska.  

 

7 Resultat 

De fem huvudteman som utformades till ett resultat presenteras här närmare. Sjuksköterskans 

egenskaper har betydelse för vårdrelationen handlar om att sjuksköterskans egenskaper kan 

avgöra om han eller hon är en god vårdare och att patienterna ofta märker om sjuksköterskan 

bryr sig om dem eller inte. Sjuksköterskans negativa upplevelser av vårdrelationen handlar 

om att negativa känslor som maktlöshet och frustration ofta infinner sig när en nära relation 

mellan vårdare och patient har etablerats och vårdaren inte kan göra mer för patienten när 

dennes hälsa blir sämre. Professionell och personlig tillfredsställelse när god vård kan ges 

berör de positiva känslorna som en god vårdrelation kan generera när sjuksköterskorna känner 

att de kan ge god vård och få patienterna att må bättre. En ömsesidig förbindelse och en 

gemensam process där både sjuksköterskan och patienten berörs betyder att sjuksköterskan 

och patienten förbinder sig till varandra och att vårdrelationen är en gemensam process och 

också gynnas när patienten märker att sjuksköterskan berörs. Att en god vårdrelation påverkar 

sjuksköterskan mer än vad man kan tro samt att vårdrelationen leder till en egen utveckling 



10 (20) 
 

och förändring hos vårdaren handlar det sista huvudtemat sjuksköterskans egna reflektioner i 

vårdrelationen leder till en personlig utveckling om. För att förtydliga resultatdelen och vad 

som betydde något så har korta citat använts för 

 

7.1 Sjuksköterskans egenskaper har betydelse för vå rdrelationen  

Schoenhofer (2002) ställer frågan om vad det är som gör att sjuksköterskor vårdar, och då i 

den betydelsen av ett professionellt förhållningssätt av sjuksköterskan att vårda inom yrket. 

Det finns en annan typ av vård, den som visar att sjuksköterskan bryr sig om någon. 

Sjuksköterskans faktiska mål med ett besök eller ett möte kan komma att bli irrelevant i den 

vårdande situationen. Att vårda någon innefattar ett åtagande och en förbindelse till den som 

vårdas och det framkom att dessa två är ingredienser i själva vårdandet. En sjuksköterska som 

väljer att leva med ett åtagande av att vårda gör mer än att bara önskar eller har avsikten att 

vara vårdande, och att vårda någon innefattar både agerande och begär. En sjuksköterska kan 

närma sig ett möte med en patient med ett syfte i åtanke, men kan även förbinda sig att vara 

öppen för nya möjligheter. I artikeln beskrivs djupet av sjuksköterskans förbindelse till att 

vårda någon och denna personlighet präglar hennes liv och hennes arbete som sjuksköterska. I 

studien beskrivs att patienterna uppfattar att endast vissa sjuksköterskor verkligen visar de 

bryr sig om dem. Sjuksköterskans naturligt vårdande beteende gjorde det möjligt för 

patienterna och dess anhöriga att känna förtroende för sjuksköterskan och patienterna märkte 

att sjuksköterskan brydde sig om dem. En människas egna egenskaper som formar 

personligheten, kan avgöra om han eller hon är en god vårdare och patienterna märker ofta 

skillnaden på om en sjuksköterska om hon bryr sig om dem eller inte.  

 I en studie av Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt och Fridlund (2008) beskriver 

sjuksköterskorna vikten av en god relation med patienterna och att denna ofta innefattar 

sjuksköterskans egenskap av att ge någon form av tröst. Att ge tröst resulterade ofta i en nära 

relation med patienterna. Sjuksköterskorna beskrev en form av tröst som inte följde några 

mallar eller riktlinjer utan som bara existerade spontant när behovet av tröst uppstod hos 

patienterna. Den form av tröst kunde inte läras ut utan sjuksköterskorna beskrev den som att 

den kom direkt från hjärtat. Därför var den typ av tröst aldrig inplanerad utan den framkom 

spontant och öppet och renhjärtat ur situationen som kunde uppstå och patienterna 

uppskattade denna renhjärtade tröst. 

 I en studie av Graham, Andrews och Clark (2005) beskrev sjuksköterskor hur de lärde 

känna en patient och hur en mellanmänsklig relation etablerades mellan dem och patienten. 
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Sjuksköterskornas egenskaper hade betydelse för om patienten var villig att lära känna 

sjuksköterskan eller inte. Genom att lyssna, vara med patienten och notera hur han eller hon 

reagerade på stress, smärta, rehabilitering eller förväntningar blev patienterna individer för 

sjuksköterskorna och en vårdrelation blev möjlig att etablera. Sjuksköterskorna beskrev att i 

och med att en god relation hade inletts så var det också svårare att inte beröras när patienten 

blev sämre. En sjuksköterska beskrev det som ”too feel for the person who was dying” men 

att det var svårt eftersom en mellanmänsklig relation redan hade etablerats. Men alla 

sjuksköterskor i teamet etablerade inte en relation med patienten och alla sjuksköterskor 

berördes inte lika mycket.   

 

7.2 Sjuksköterskornas negativa upplevelser av vårdr elationen  

Graham, Andrews och Clark (2005) beskrev sjuksköterskorna hur de lärde känna en patient 

och hur de etablerade en mellanmänsklig relation med honom och hur svårt det sedan blev när 

patienten blev sämre och hans sjukdom tog över. Han nekade då all omvårdnad och det fick 

sjuksköterskorna att känna sig nedstämda. Den mellanmänskliga relationen ledde till att de 

kände frustration över att de inte kunde hjälpa patienten att må bättre. Känslan av 

misslyckande i professionen, känslan av oro, skuld, rädsla, ilska och skam infann sig hos 

sjuksköterskorna (Graham, Andrews & Clark, 2005). 

 Men en annan studie fann att sjuksköterskorna beskrev att det var svårare att göra sitt 

jobb, i det fallet att trösta patienterna, om de inte kände dem eller hade en relation till dem. 

När sjuksköterskorna skulle trösta patienterna och det inte fanns en upplevd relation till 

patienten infann sig en känsla av att de hade ett kyligt förhållande och främlingskap till 

patienten, menade sjuksköterskorna (Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt och Fridlunds, 2008).  

 I en annan studie av Öhman och Söderberg (2004) beskriver distriktssjuksköterskor hur 

det ibland var krävande och frustrerande att vara i en nära relation till patienterna som var 

allvarligt sjuka. Sjuksköterskorna beskriver att det var svårt att lämna patienterna som var i 

nöd och ta en dag ledigt. Det var också svårt att inte kunna göra mer för en döende person och 

känslan av maktlöshet infann sig ofta. Andrén och Elmståhl (2008) fann i en studie att 

sjuksköterskorna upplever att en nära relation till patienten ofta ger en känsla av en högre 

belastning när patienten inte mår bra. 
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7.3 En professionell och personlig tillfredsställel se när god vård kan ges 

 Graham, Andrews och Clark (2005) fann att sjuksköterskorna upplevde känslan av hopp, 

inspiration och framgång när de lyckades att få patienten att må bättre. I Öhmans och 

Söderbergs (2004) studie beskrev sjuksköterskorna att när patienten och dess anhöriga delade 

med sig av deras liv och närhet så upplevde sjuksköterskorna som om det var en gåva.  

 En annan studie av Ablett och Jones (2007) beskrev sjuksköterskornas upplevelse av att 

arbeta med döende cancerpatienter och det framgick att sjuksköterskorna kunde påverkas 

mycket i sitt arbete. Trots alla faktorer som skulle kunna svara för en ohållbar arbetssituation 

så beskrev personer som arbetade med döende patienter i undersökningar att de inte upplevde 

en högre nivå av psykisk smärta. Det har tidigare framkommit att personal som arbetar med 

palliativ vård upplever kontakten de får med patienter som är döende och deras familjer är 

den största tillfredsställelsen de kan få inom arbetet. Det framkom också att sjuksköterskorna 

upplevde det som om de var lyckliga över att få möjligheten att arbeta med människor i slutet 

av deras liv. De beskrev också egna reflektioner över anhöriga till dem själva som har avlidit 

och sjuksköterskorna ville ge bättre vård till människor i livets slutskede än vad deras 

anhöriga som hade fått vård i ett tidigare skede hade mottagit. Många av sjuksköterskorna i 

studien beskrev också att det som de tyckte var viktigast var att göra skillnad. Bara den bästa 

vården skulle vara god nog åt patienterna som var döende. Ablett och Jones (2007) fann att 

sjuksköterskorna beskrev många faktorer som gjorde dem tillfredsställda med arbetet. 

Faktorer som att ha tid att umgås och prata med patienterna och att arbeta i en trevlig atmosfär 

uppskattades (Ablett & Jones, 2007). 

 Venturato, Kellett och Windsor (2006) undersökte vad legitimerade sjuksköterskor fann 

värdefullt i arbetet inom äldrevården. Stress, hög arbetsbelastning och en oförstående 

organisation är faktorer som skulle kunna påverka tillfredsställandet hos personalen på en 

arbetsplats, men trots dessa faktorer uttrycker sjuksköterskorna i studien en känsla av 

hängivenhet och ett känslomässigt engagemang för arbetet de utför och för personerna de 

vårdar. De såg både professionellt på sin arbetssituation, men beskrev också en personlig 

tillfredsställelse. Att vårda långtidssjuka personer ger möjlighet till att etablera en vårdrelation 

samt en bättre fokusering på livskvalitén. En professionell tillfredsställelse beskrevs också då 

det är utmanande att vårda personer som är långtidssjuka. Sjuksköterskorna beskrev att själva 

relationen med de boende och deras familjer var det som gjorde det värt att fortsätta arbeta 

inom äldrevården (Venturato, Kellett & Windsor, 2006).  
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7.4 En ömsesidig förbindelse och en gemensam proces s där både 

sjuksköterskan och patienten berörs 

I en avhandling av Berg (2006) beskrivs det gemensamma intresset för att lindra patientens 

lidande, som vårdgemenskap och när vårdandet uttrycks i en vårdrelation påverkar det 

ömsesidigt varandra och möjliggör hälsa. Det beskrivs också att när sjuksköterskan tar sig tid 

att visa sig som person och när hon lyssnar till patienten om hur han eller hon uppfattar sig 

som människa och upplever sin värld så möjliggör det till att en process som berör båda kan 

infinna sig och det i sin tur gör det ytterligare möjligt för att välbefinnande och hälsa ska 

uppstå (Berg, 2006).  

 I en annan studie av Miner-Williams (2007) där både patienter och sjuksköterskor blev 

intervjuade kom det fram ett antal punkter som de personerna menade var värdefulla för 

vårdrelationen. Det viktigaste av allt, som framkom i studien, var att patienterna och 

sjuksköterskorna skulle förbinda sig, eller ha en anknytning till varandra, (jämför engelskans 

”connectedness”). För att denna kontakt ska ske mellan vårdare och vårdtagare fann Miner-

Williams (2007) faktorer som hade en avgörande betydelse för att etablera en vårdrelation. I 

studien framkom det att vårdrelationen existerar med syftet att sjuksköterskan ska tillmötesgå 

det vårdande behovet för patienten. I varje möte finns ett synligt behov av vård för varje 

person, eller en kombination av olika behov av vård så som att lindra symtom eller stödja 

någon psykologiskt (Miner-Williams, 2007).  

 I Grahams, Andrews och Clarks (2005) studie framkom det att alla negativa känslor som 

sjuksköterskorna upplevde i samband med att inte kunna ge god omvårdnad till en patient 

som de etablerat en vårdrelation med, ledde till ett försämrat självförtroende och resulterade i 

ett gemensamt lidande. Det gemensamma lidandet stärkte vårdrelationen. 

 Ablett och Jones (2007) fann att sjuksköterskorna beskrev att de kände en förbindelse med 

patienterna och att de åtog sig att vårda dem in i slutet. Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt och 

Fridlund (2008) fann att när sjuksköterskorna gav tröst och stöd åt patienter ofta fann tröst 

och stöd åt dem själva med. Det skapade en gemenskap och att ge tröst eller stöd till någon 

formade ofta ett starkare band till den personen. En sjuksköterska beskriver: 

 

”It was a very pleasant experience for me to hear him talking about his life. It was a kind of consolation also for 
me that he told me about his life and how the situation was now and how it had been before.” (Roxberg, 
Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund, 2008, s. 1083)  
 

I Öhmans och Söderbergs (2004) studie menade sjuksköterskorna att om de försökte förstå 

vad den andre personen förstod så skulle det bli möjligt att möta den andres behov bättre. Den 
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gemensamma förståelsen gav dem möjligheten att handla i harmoni med den personen som 

behövde vård. Genom att ta den tid som behövdes för att verkligen förstå patienten upplevde 

sjuksköterskorna att relationen med patienterna växte. Denna studie visar att sjuksköterskans 

upplevelse av vårdrelationen är att den innebär en ömsesidig förbindelse mellan patienten och 

sjuksköterskan samt att vårdrelationen uppfattas som en gemensam process där både vårdaren 

och patienten kan beröras (Graham, Andrews & Clark, 2005; Ablett & Jones, 2007; Öhman & 

Söderberg, 2004). 

  

7.5 Sjuksköterskans egna reflektioner i vårdrelatio nen leder till en personlig 

utveckling 

I Ablett och Jones (2007) studie framkom det att sjuksköterskor som arbetade med döende 

personer och etablerat en vårdrelation med patienterna märkte den egna känslan av att vara 

dödlig. De beskrev att denna medvetenhet gjorde att de blev mer ivriga över att verkligen leva 

i den tid de befann sig. Sjuksköterskorna beskrev att när de blev medvetna om den egna 

dödligheten tog de till vara på dagen bättre. De såg till att leva i nuet tillsammans med deras 

nära och kära. Sjuksköterskorna i studien menade att i och med att de blev mer medvetna om 

deras egen dödlighet så blev patienternas möjlighet att få en god död ännu viktigare. När de 

beskrev deras egen dödlighet blev de också medvetna om deras egen andlighet och om hur 

den kunde hjälpa dem att bättre identifiera patienterna och deras familjers behov (Ablett & 

Jones, 2007).  

Graham, Andrews och Clark (2005) fann att arbetet med döende patienter blev som en 

bergochdalbana av känslor, där ilska, rädsla och oro blandades med känslor av hopp och 

framgång. Det gemensamma lidandet med en patient där en mellanmänsklig relation hade 

etablerats var en förändringsprocess som ledde till både förvirring och en personlig kris hos 

sjuksköterskorna, men också så ledde den till nya möjligheter och klargörandet av värde och 

tro i en situation. Det var en process som fick sjuksköterskorna att lära känna sig själva och 

världen mer (Graham, Andrews & Clark, 2005). Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt och Fridlund 

(2008) beskriver att sjuksköterskor menar att det är svårare att göra sitt jobb om de själva inte 

är i känslig harmoni.  

 I Öhmans och Söderbergs (2004) studie beskriver sjuksköterskorna att styrkan och energin 

som de allvarligt sjuka patienterna visade gav sjuksköterskorna energi och insikt i att fortsätta 

sitt arbete och att leva i nuet och inte ta deras liv för givet. Sjuksköterskorna menade att varje 

möte med en patient hade varit värdefull för deras egen utveckling och varje erfarenhet 
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genom åren hade hjälpt dem att bli bättre på att bedöma karaktärer och det bidrog i en ökad 

kunskap om den mänskliga varelsen.  

 

”It is as if I´m almost stronger now... I somehow trust myself... That I´m not afraid... One, one gets to know the 
person... then you start to recongnize the look in the eyes, the way they look at you for example.” (Öhman & 
Söderberg, 2004 s. 861) 

 

I studien framkom också att sjuksköterskorna förhöll sig professionellt i mötet med den sjuke 

och dess anhöriga, men att de också ansåg att det var ytterst viktigt att visa sig sårbar och 

mänsklig med egna känslor (Öhman & Söderberg, 2004).  

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur sjuksköterskor upplever en mellanmänsklig 

relation med patienter. Artiklarna och avhandlingen som användes granskades och valdes ut 

för att de ansågs svara mot syftet. Alla artiklar var vetenskapligt och etiskt granskade. Det 

fanns ett begränsat antal artiklar som fokuserade på just sjuksköterskans upplevelse av en 

vårdrelation. Olika kombinationer av sökord användes och resulterade i de funna artiklarna. 

De flesta artiklar var på engelska och därför behövdes en korrekt översättning för att syftet 

med artikeln inte skulle feltolkas.  

Begränsningen av årtalen från 1999-2010 begränsade resultatet, men författaren ville ha så 

aktuell forskning som möjligt. För att få fram fler artiklar kunde fler databaser ha använts, 

men författaren ansåg att de artiklarna och avhandlingen som fanns genom databasen Cinahl 

var tillräckligt för detta arbete. 

Att utföra en litteraturöversikt var lärorikt och intressant och om författaren fick välja om 

metod skulle samma metod ha valts igen. Kodningen och kategorisering av texterna var en 

genomarbetad process som ledde till ny insikt om det valda ämnet.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer resultaten att sammanfattas och sedan kopplas till den 

teoretiska referensramen följt av egna reflektioner. 

 Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskans egenskaper och personlighet kan vara 

avgörande för hur vårdrelationen utvecklar sig och patienterna märker ofta skillnad på om 

sjuksköterskorna bryr sig om dem eller inte. Det naturligt vårdande beteendet som 
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sjuksköterskorna visar uppskattas av patienterna. Om sjuksköterskorna bryr sig om 

patienterna och om patienterna märker det är det lättare att ett förtroende kan skapas. Det 

förtroendet som är nödvändigt för att en vårdrelation ska etableras (Westerling & Bergbom, 

2008; Eriksson & Nilsson, 2008; Pippo & Aaltonen, 2008; Berg & Danielsson, 2007). 

Dahlberg (2002) beskriver en vårdrelation som en relation där vårdarens personliga 

egenskaper är avgörande för att få fram vissa önskvärda effekter hos patienten. 

Vårdrelationen karaktäriseras av positiva egenskaper och det professionella engagemanget 

kännetecknar en fungerande relation. Travelbee (1966/2007) menar att sjuksköterskan är den 

person som ska hjälpa patienten att finna mening i sin situation och också ta initiativet till att 

en mellanmänsklig relation etableras. Travelbee skriver också att det är först när 

sjuksköterskan och patienten ser varandra som två individer som den mellanmänskliga 

relationen uppstår. Belcher och Jones (2009) fann att sjuksköterskans egenskaper hade stor 

betydelse när en vårdrelation baserad på förtroende skulle etableras. De beskrev att innan ett 

förtroende kunde skapas så skulle patienten och vårdaren lära känna varandra först, innan en 

god vårdrelation som grundade sig på ett ömsesidigt förtroende kunde etableras.  

 Vad är det som gör att vissa sjuksköterskor vårdar med en mer tillgivenhet än andra? 

Vilka egenskaper gör sjuksköterskan till en vårdande person? Att vårda är naturligt och därför 

innefattar rollen som sjuksköterska ett naturligt vårdande beteende. Vidare visar resultatet i 

denna studie att när sjuksköterskor hamnar, kanske oförberedda, i situationer där patienten 

märker att sjuksköterskan vårdar naturligt, och visar att hon bryr sig om patienten, det är då 

förtroendet mellan dem växer och en vårdrelation kan etableras. En sjuksköterskas 

personlighet kan avgöra om han eller hon är en god vårdare. Det är skillnad på att bara vårda 

någon och att verkligen bry sig om någon. Det är också det som kan avgöra om en 

vårdrelation blir god eller inte. Både Dahlberg (2002) och Travelbee (1966/2007) beskriver 

sjuksköterskans egenskaper och att dessa är väsentliga för att dels en meningsskapande 

relation ska etableras (Travelbee, 1965/2007) och dels för att uppnå vissa önskvärda effekter 

hos patienten (Dahlberg, 2002). Det kan ses som att sjuksköterskans egenskaper och 

personlighet kan vara direkt avgörande för hur den mellanmänskliga relationen utvecklar sig.  

 Vårdrelationen med en patient innefattar upplevelsen av både positiva och negativa 

känslor. De negativa känslorna uppstår, enligt resultatet, att när en mellanmänsklig relation 

mellan sjuksköterska och patient har etablerats och när sedan patientens hälsa blir sämre och 

sjuksköterskan inte kan göra något mer för patienten. Den frustration över att inte kunna 

hjälpa patienten mer kan kännetecknas som att relationen mellan dem har varit äkta och det 

kan ses som att när sjuksköterskan slutar att påverkas negativt av dessa händelser så är hon 
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inte längre en god vårdare. De positiva känslorna uppstår i och med att sjuksköterskorna 

upplevde att de kunde ge god vård åt patienten och dess anhöriga.  

 Travelbee (1966/2007) menar att sjuksköterskan ska ta initiativet till att en vårdrelation 

etableras och hon förespråkar den nära, mellanmänskliga relationen som just präglas av ett 

ömsesidigt förtroende mellan vårdaren och vårdtagaren. Denna ömsesidiga påverkan kan 

komma att betyda något för patienten och sjuksköterskan. Genom relationen och det 

ömsesidiga förtroendet kommer de att förbinda och förhålla sig till varandra på ett visst sätt. 

En ömsesidig påverkan kan inträffa och det kan leda till att sjuksköterskan blir mänsklig för 

patienten. Mänsklighet är enligt Travelbee en förutsättning för att en interaktion ska kunna 

ske och hon menar att det i sig leder till en god vårdrelation baserad på bägge parters 

”mänsklighet”. Westerling och Bergbom (2008) fann i deras studie att just det ömsesidiga 

igenkännandet som infann sig mellan patienten och sjuksköterskorna låg till grund för att en 

fungerande vårdrelation baserad på förtroende kunde hållas levande.  

 Resultatet visar att vårdrelationen innebär en slags gemenskap eftersom den etableras av 

både sjuksköterskan och patienten, men om sjuksköterskan berörs i relationen och visar att 

hon bryr sig om patienten så blir relationen mer äkta. Det har visats sig att patienter 

uppskattar att sjuksköterskor visar sig mänskliga med egna känslor och att detta ofta stärker 

relationen. Travelbee (1966/2007) förespråkar en ömsesidighet i den mellanmänskliga 

relationen och det kan ses som det mest intressanta i hennes teori. Omvårdnad är enligt 

Travelbee en process präglad av en ömsesidig respekt för varandras mänsklighet. Det är 

denna mänsklighet, som bara vissa sjuksköterskor visar, och som tycks vara avgörande om 

vårdaren bryr sig om patienten eller inte.   

Resultatet visar att sjuksköterskan kan påverkas och beröras mycket i den mellanmänskliga 

relationen och det kan leda till egna reflektioner om existentiella frågor som i sin tur leder till 

en personlig utveckling hos vårdaren. Vissa sjusköterskor fann att vårdrelationen var en 

förändringsprocess där de lärde känna sig själva bättre och där de också fick bättre kunskap 

om andra individer och om hur människor fungerar. Travelbee (1966/2007) menar att 

vårdrelationen är en dynamisk process som innebär en möjlighet till förändring. Hon menar 

att denna förändring kan bli ett resultat av samspelet mellan sjuksköterskan och patienten där 

båda parter kan påverkas. Förändringen sker som ett resultat av den enes påverkan på den 

andre. Genom att möta patienternas sårbarhet blir sjuksköterskorna också medvetna om deras 

egen sårbarhet. Denna insikt gör att sjuksköterskorna kan möta sin egen mänsklighet och det 

egna förhållandet till omvårdnad av sjuka, lidande och döende människor. Dahlberg (2002) 
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menar att vårdrelationen kan leda till en utveckling hos både sjuksköterskan och patienten, 

vilket resultatet också visar.  

Både Travelbee (1966/2007) och Dahlberg (2002) beskriver en förändring och en 

utveckling som kan ske hos den som vårdar en patient och har etablerat en relation med 

denne. En hel omvårdnadsteori förespråkar att vårdrelationen är en ömsesidig relation mellan 

vårdare och vårdtagare. Detta innebär att sjuksköterskan påverkas och berörs av relationen 

och också kan få uttrycka sina egna känslor i den. En sjuksköterska är en människa som 

vilken annan person som helst och kan därför också ha egna känslor och tankar som kan 

uppstå i mötet med en patient. Att möta svåra händelser och att personligen vårda personer 

som ska dö gång på gång lämnar ingen människa oberörd. 

  

9 Uppsatsens betydelse i praktiken  

Jag har som både sjuksköterska och undersköterska erfarenhet av att den relation som kan 

uppstå mellan vårdaren och patienten kan vara väsentlig och direkt avgörande för hela 

omvårdnadsprocessen. Om då en relation som inte fungerar skapar ett missnöje från 

patientens sida eller om sjuksköterskan finner relationen ohållbar så tror jag att det är svårare 

att uppnå en läkande effekt i omvårdnadsprocessen. Mycket forskning finns hur patienter 

upplever en vårdrelation. Men eftersom den här uppsatsen belyser att vårdrelationen är en 

ömsesidig process så kan det ses som nödvändigt att belysa hur sjuksköterskan upplever 

vårdrelationen. Ett utbyte av känslor och upplevelser är tillåten i vårdrelationen och som den 

här uppsatsen belyser så gynnas snarare relationen om sjuksköterskan visar sig mänsklig med 

egna känslor som kan yttra sig. Det har också visats sig att sjuksköterskans egna reflektioner 

över upplevelserna i relationen kan leda till en personlig utveckling. Får fler sjuksköterskor 

eller annan sjukvårdspersonal veta att en vårdrelation inte behöver vara någon process där 

endast patientens upplevelser är i fokus så kanske fler vågar ta initiativet till att en fungerade 

relation kan inledas.  

 

10 Slutsats  

Tidigare forskning visar att en fungerande mellanmänsklig relation, enligt patienter och 

sjuksköterskor, grundar sig på faktorer som förtroende, kontinuitet och att en personlig 

relation först inleds. Patienternas upplevelser är ständigt i fokus när en fungerande 

vårdrelation ska beskrivas. Det finns dock mindre forskning där sjuksköterskans upplevelser 

presenteras och hur sjuksköterskan berörs av relationen mellan vårdare och patient. En 



19 (20) 
 

sjuksköterskas personlighet kan tydligen avgöra om han eller hon är en god vårdare. Detta 

kan vara nödvändigt att ha i åtanke då det har visats sig att patienterna ofta märker skillnaden 

på om sjuksköterskan bryr sig om dem eller inte. Det är också det som kan avgöra om en 

vårdrelation blir god eller inte.  

 Om vårdrelationen är en dynamisk process där utrymme för att både sjuksköterskan och 

patientens behov kan få yttra sig, så borde detta kunna innebära att en sjuksköterska kan 

påverkas och till och med förändras allt eftersom vårdrelationen etableras. Den 

mellanmänskliga relationen kan alltså leda till en gemensam utveckling i en process som kan 

avslutas i en ömsesidig meningsfullhet. Den här uppsatsen visar att sjuksköterskan kan 

komma att påverkas i relationen och förändras som person i den gemensamma process som 

tar form. Tillåts sjuksköterskan att visa sig mänsklig med känslor som yttrar sig, blir det för 

patienten ytterligare en faktor för gemenskap och det gynnar vårdrelationen än mer. Den 

mellanmänskliga relationen kan leda till en ömsesidig utveckling där båda finner mening. Det 

i sin tur gynnar läkningen i omvårdnadsprocessen och kan ge patienterna en bättre möjlighet 

till att finna välbefinnande. 
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Att beskriva 
hospice-
sjuksköterskors 
upplevelser av deras 
arbete i ett försök att 
förstå faktorerna 
som hjälper mot och 
lindrar 
arbetsplatsens stress. 

Interpretative 
phenomenological analysis 
(IPA). 10 sjuksköterskor 
som arbetar med palliativ 
vård intervjuades. Nio 
kvinnor och en man från 
nordvästra England deltog i 
studien.  

10 teman relaterat till 
sjuksköterskornas 
upplevelser av arbetet 
utformades. Temana var: 
ett aktivt val att arbeta 
med palliativ vård, 
tidigare personliga 
erfarenheter med att 
vårda, personliga 
attityder av att ge vård, 
personliga attityder av liv 
(och död), medvetenhet 
om egen andlighet, 
personliga attityder 
gentemot arbetet, 
aspekter om 
tillfredställdhet på jobbet, 
aspekter om stress på 
jobbet, olika coping-
strategier, 
personlig/profesionell syn 
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Andrén, Signe & 
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The relationship 
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caregiver 
burden, 
caregivers´ 
perceived health 
and their sense 
of coherence in 
caring for elders 
with dementia. 

Sweden, 2008, 
Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet var att 
undersöka 
associationer mellan 
vårdares börda, 
upplevda hälsa och 
känsla av 
sammanhang hos 
dem som vårdar en 
familjemedlem med 
demenssjukdom i 
hemmet.  

Anhöriga till 130 personer 
med demenssjukdom fyllde 
i frågeformulär som 
inkluderade ”caregiver 
burden scale”, som innehöll 
The Nottingham health 
profile scale, sense of 
coherence scale och The 
Euroqol scale. 

De anhöriga upplevde 
måttlig belastning och 
starka associationer 
noterades mellan börda, 
speciellt vid isolation, 
besvikelse och 
känslomässigt 
involverande och känslan 
av sammanhang, anpassat 
till ålder och relation. 
Vårdare med lägre börda 
upplevde speciellt högre 
hälsa och angav en store 
känsla av sammanhang 
än vårdare som 
rapporterade högre 
belastning. 

Berg Linda  
 

Vårdande 
relation i 
dagliga möten. 
En studie av 
samspelet  
Mellan patienter 
med långvarig 
sjukdom och 
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2006, 
Avhandling,  
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universitet. 
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Litteraturstudie.  Fyra 
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vårdhandlingar 
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”ömsesidighet och 
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Mutual 
suffering: a 
nurse´s story of 
caring for the 
living as they 
are dying. 

England, 2005, 
International 
Journal of 
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blottlägga meningen 
av den upplevda 
erfarenheten av 
gemensamt lidande i 
den vårdande 
relationen av en 
döende patient.  

Parse ”human becoming 
theory” antogs i studien och 
Parses forskningsmetod 
användes. Deltagarna i 
studien, legitimerade 
sjuksköterskor i ett team 
som vårdat en döende 
patient tillsammans, deltog i 
en diskussion med forskaren 
där de reflekterade och 
diskuterade en patients död. 
De delgav deras 
erfarenheter och 
reflektioner.  

Fem huvudteman 
framkom som beskrev 
känslor och upplevelser 
som sjuksköterskor 
beskrev som hade 
uppstått i relationen med 
den döende patienten där 
känslan av misslyckande 
och reflektioner över 
interaktionen med 
patienten var två av de 
fem.  

Miner-Williams 
Denise 
 

Connectedness 
in the nurse-
patient 
relationship: a 
grounded  
theory study. 

2007, USA, 
Issues in Mental 
Health Nursing 
 

Att undersöka vad 
som är “speciellt” i 
den fungerande 
vårdrelationen som 
ibland uppstår 
mellan 
sjuksköterska och 
patient. 

En grounded theory studie. 
15 sjuksköterskor och 
patienter blev intervjuade 
där de blev tillfrågade om 
de upplevt en meningsfull 
vårdrelation någon gång.  

Resultaten visar att 
vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och patient 
existerar för att 
sjuksköterskan ska möta 
de omvårdnadsbehov 
som patienten har. Men 
ibland kan inte dessa 
behov mötas utan att 
sjuksköterskan kan yttra 
sina egna behov och då 
blir vårdrelationen till en 
gemensam process som 
skapar en stark 
anknytning mellan båda. 

Roxberg Åsa, 
Eriksson Katie, 
Rehnsfeldt Arne 
& Fridlund 
Bengt. 

The meaning of 
consolation as 
experienced by 
nurse´s in a 
home-care 
setting. 

2008, Sverige, 
Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet var att 
upplysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
ge tröst och hur 
dessa erfarenheter 
relaterades till 
lidande och 
vårdande. 

En fenomenologisk/ 
Hermeneutisk metod 
inspirerad av den franske 
filosofen Paul Ricoeur 
användes för att analysera 
texten. 12 deltagare varav 6 
sjuksköterskor och 6 
undersköterskor 
intervjuades. 

Två huvudteman 
utformades. Det ena var 
”den närvarande trösten”, 
vilken var flexibel och 
öppen och den andra var 
”den frånvarande trösten” 
där lidandet döljs och 
tröst var omöjlig att 
uppnå. 

Schoenhofer 
Savina  

Choosing 
Personhood: 
Intentionality 
and the Theory 
of  
Nursing as 
Caring. 

2002, USA, 
Holistic Nurse 
Practice. 

Att undersöka vad 
att vårda utan ett 
syfte menas i 
kontexten av teorin 
att ”nursing as 
caring”.  

En verklighetsbaserad 
berättelse återberättas och 
jämförs med Rollo Mays 
omvårdnadsteori som 
förespråkar Nursing as 
Caring.    

Författaren återberättar 
en situation där 
sjuksköterskans sätt att 
vara spelar roll för 
skapandet av en relation 
med andra människor. 
Att vårda utan ett syfte 
beskrivs och det är det 
som är grunden i 
omvårdnad. 

Ventruato 
Lorraine, Kellet 
Ursula, Windsor 
Carol. 

Searching for 
value: The 
influence of 
policy and 
reform on 
nurse´s sense of 
value in a long-
term aged care 
in Australia. 

2002, Australien, 
International 
Journal of 
Nursing Practice.  

Att beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
äldrevården i 
Australien.  

En kvalitativ studie med ett 
kritiskt hermeneutiskt 
förhållningssätt har valts 
som metod. 14 legitimerade 
sjuksköterskor som arbetar 
med äldrevård inom samma 
område har intervjuats.  

Känslan av känna sig 
värdefull på ett 
professionellt och 
personligt plan 
avslöjades. 
Sjusköterskorna fann 
också professionell och 
personlig tillfredsställelse 
med arbetet där 
relationen till patienterna 
och deras familjer var det 
som betydde mest.  
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by being 
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Experiences of 
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people with 
serious chronic 
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close relatives 
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2004, Sverige, 
Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet var att 
fastställa meningen 
av 
distriktssjukskötersk
ors erfarenheter av 
möten med personer 
med allvarliga 
kroniska sjukdomar 
och deras anhöriga i 
hemmet.  

En fenomenologisk/ 
hermeneutisk tolkning 
inspirerad av Ricoeur 
användes för att tolka 
texterna. Intervjuer med 10 
distriktssjuksköterskor ägde 
rum.  

Resultaten kan tolkas 
som att 
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delade intimitet och 
förståelsen av att vara 
sjuk. Den nära relationen 
möjliggjorde att lindra 
personernas lidande och 
ensamheten orsakad av 
sjukdomen.  

 

 

 


