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Sammanfattning 
Bakgrund: Det ökande antalet anmälningar till patientnämnder och Socialstyrelsen handlar i 

allt större utsträckning om patienters upplevelser av brister i möten med vårdpersonal. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs begreppet vårdrelation som en grundläggande förutsättning för 

vårdandet. När sjuksköterskor misslyckas med att skapa vårdrelationer som är vårdande kan 

detta leda till ett vårdlidande och patienter fråntas rätten att vara delaktiga i sin hälsoprocess.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors beskrivningar och upplevelser av vad som gör 

vårdrelationer vårdande. 

Metod: Som metod användes en litteraturöversikt vilken baserades på en analys av tio 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: I resultatet framkom fyra teman som svarade mot syftet: medkänsla, närvaro, mod 

och att ta sig tid. Dessa teman går delvis in i varandra. Vårdrelationen blir vårdande när 

sjuksköterskan har mod att vara närvarande i mötet med patienten och har ett personligt 

engagemang, har den kreativa förmågan att lyssna och verkligen ta sig tid att höra vad 

patienten förmedlar.  

Diskussion: Det finns en risk att mänskliga värden går förlorade när sjuksköterskan har fokus 

på att utföra uppgifter och patienten objektifieras. Sjuksköterskans kunskap och medvetenhet 

om existentiella och medmänskliga behov behöver lyftas fram i vårdandet. 

Nyckelord: Vårdrelation, närvaro, medkänsla, mod. 

  



 
 

Abstract 
Background: The increasing number of complaints to patient boards and Swedish board of 

social welfare focus on patients' perceptions of gaps in encounters with health professionals. 

In health science, the concept of caring relations is described as a fundamental prerequisite for 

caring. When nurses fail to provide caring relations may lead to a suffering for the patient and 

they are deprived of the right to participate in their health process. 

Aim: The aim of this study was to highlight nurses' descriptions and experiences of what 

makes the caring relationship caring. 

Method: A literature review based on an analysis of ten qualitative research articles was 

performed. 

Findings: The results revealed four themes that responded to the aim: compassion, presence, 

courage and take your time. These themes are partly intertwined. The caring relationship 

becomes caring when the nurse has the courage to be present in the meeting with the patient 

and has a personal commitment, has the creative ability to listen and really take the time to 

hear what the patient conveys. 

Discussion: There is a risk that human values are lost when the nurse ends up in performance 

and performs tasks. A nurse's knowledge and consciousness of existential and interpersonal 

needs must be highlighted in caring. 

Keywords: Caring relationship, presence, compassion, courage.  

  



 
 

 
Innehållsförteckning 
 
1 Inledning………………………………………………………………….…………. 1 
2 Bakgrund………………………………………………………………….…………. 1 

2.1  Vårdande och icke-vårdande..………………………………………….…..……… 2 

2.2 Vårdrelationen….………………………………………………………….………… 3 

2.3 Otydliga begrepp..………………………………….……………………….………. 3 

3. Problemformulering……………………………………………………….………. 4 

4 Syfte………………………………………………………………………….………. 4 

5 Teoretisk referensram…………………………………………………….………. 4 

6 Metod………………………………………………………………………….……… 6 

6.1 Datainsamling och urval……………………………………………………….……. 6 

6.2 Analys………………………………………………………………………………… 6 

6.3 Forskningsetiska överväganden…………………………………………………… 6 

7 Resultat………………………………………………………………………….…… 7 

7.1 Medkänsla….………………………………………………………………………… 7 

7.2 Närvaro…………………………………………………………………………….…. 8 

7.3 Mod……………………………..……..……………………………………………… 9 

7.4 Ta sig tid……………………………………………………………………………… 10 

8 Diskussion…………………………………………………………………………... 10 

8.1 Metoddiskussion…………………………………………………………………….. 10 

8.2 Resultatdiskussion…………………………………………………………………... 11 

9 Slutsats………………………………………………………………………………. 13 

Referensförteckning……………………………………………………………………... 14 

Bilaga 1, Sökmatris. ………………………………………………………………………. 16 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat……………………………………...... 17 



 
   

 
 

1 

1   Inledning 

Vi har under både vår utbildning och vårt tidigare yrkesliv intresserat oss för relationer mellan 

människor. Vikten av att skapa en vårdande relation mellan patient och sjuksköterska är något 

som vi har återkommit till under vår utbildning. Det finns mycket kunskap om vad som utgör 

god vård och goda vårdrelationer. Vi använder oss av begrepp såsom värdegrund, värdig vård, 

etiska koder, god vårdrelation, respekt, empati men vad innebär dessa i den kliniska 

vardagen? Det finns många normer, lagar och regler som sjuksköterskan förväntas följa, till 

exempel Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. På 

arbetsplatser skrivs dokument innehållande ord och begrepp som talar om hur vi ska vårda.  

Vi upplever att det finns ett glapp mellan vad som är skrivet i olika dokument och hur 

vårdandet visar sig i praktiken. Vi ville därför titta närmare på sjuksköterskors beskrivningar 

av vad som gör vårdrelationer vårdande. 

 

2   Bakgrund 
Inom vårdvetenskapen används konsensusbegreppen människan, hälsan, miljön och vårdandet 

vilka är övergripande begrepp som beskriver en vetenskaps intresseområden.  

Konsensusbegreppen betraktas ur ett etiskt patientperspektiv vilket innebär att det alltid är 

patientens perspektiv på sin hälsa och vårdandet som står i centrum, har företräde och måste 

beaktas. Patientperspektivet tydliggörs med hjälp av begreppen livsvärld, lidande, 

välbefinnande, subjektiva kropp samt vårdrelationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003, s.17). Vårdrelation är enligt Björck & Sandman (2007) ett centralt 

begrepp i den vårdvetenskapliga tolkningen av konsensusbegreppen. Ofta betraktas 

vårdrelationen som själva kärnan i vårdandet och en grundläggande förutsättning för 

vårdandet. I sin studie försöker de tydliggöra användningen av begreppet vårdrelation i olika 

sammanhang och ställer krav på entydighet och precision så att användningen av begreppet 

inte blir ett problem i kommunikationen. Begreppet vårdrelation uttrycks på flera olika sätt 

såsom god vårdrelation, vårdande vårdrelation och vårdande relation. Deras resultat visar 

också att begreppet vårdrelation används på olika sätt inom vårdvetenskaplig litteratur: ibland 

med en starkt positiv värdeladdning, ibland diffust och motsägelsefullt (i samma text) samt 

ibland värdeneutralt där endast en formell relation avses. Begreppet vårdrelation används med 

olika värdeladdning och ofta med en positiv laddning men vårdrelationen kan även vara icke-

vårdande. Sandman & Björck (2007) har definierat begreppet vårdrelation enligt följande: En 

vårdrelation är en relation mellan en människa i egenskap av patient och en människa i 
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egenskap av professionell vårdare, inom någon form av vårdverksamhet. Genom denna 

definition blir begreppet värdeneutralt och utifrån situation och sammanhang kan det ges en 

positiv eller negativ värdeladdning.  

  

2.1 Vårdande och icke-vårdande 
Vårdandets idé beskriver Eriksson (2004) som:  
 
”Vårdandet har sitt ursprung i relationen mellan modern och avkomman. I vårdandet bekräftas den andras 
existens. Vårdandet är något naturligt mänskligt, en kärleksgärning. Genom att kunna ge och ta emot kärlek får 
människan kraft att växa och utvecklas. Kärlek och omtanke är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är något 
som bekräftar människan som människa”. (s.8) 
 
Eriksson (2004, s.9) menar vidare att alla de handlingar som vi utför, allt från basal 

omvårdnad till medicintekniska moment, kan genomsyras av mänsklig och kärleksfull vård. 

Watson (2003) betonar att vårdandet handlar om medmänsklighet och att utmaningen för 

sjuksköterskan ligger i att hålla detta perspektiv levande. Först när sjuksköterskan lyckas 

förena kunskap och medmänsklighet finns en möjlighet för både patient och sjuksköterska att 

växa och utvecklas. Enligt Wiklund (2003, s.153) handlar vårdandet i grund och botten om att 

vara medmänniska, våga komma nära i mötet och förmedla till patienten: Du betyder 

någonting, vad du tänker, känner, vill och behöver räknas. För att uppnå en god vård menar 

Dahlberg & Segesten (2010, s.308-309) att vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper 

behöver förenas. Det vårdvetenskapliga perspektivet hjälper sjuksköterskan att vara öppen 

och följsam inför patientens unika behov och inge hopp och tröst. 

 Dahlberg & Segesten (2010, s.213-215) beskriver att sjuksköterskors strävan efter att ge 

god vård och möjliggöra vårdande möten ibland misslyckas och vården blir då inte vårdande. 

När sjuksköterskan misslyckas med att skapa en god vårdrelation kan detta leda till ett 

vårdlidande för patienten vilket kan innebära en känsla av förödmjukelse när man som patient 

inte bli sedd och lyssnad på. Patienten fråntas rätten att vara delaktig i sin hälsoprocess och 

går dessutom miste om det positiva som en god vårdrelation medför. Patienter, som är i behov 

av vård, befinner sig redan från början i ett underläge då de är sårbara och utsatta.  När de i 

denna situation blir utsatta för ett icke-vårdande kan detta leda till att de upplever känslan av 

att inte vara värda att vårdas. Eriksson (1994, s.87) menar att när vården inte är vårdande 

uppstår vårdlidande som kan ta sig uttryck på många olika sätt såsom kränkning av värdighet, 

maktutövning samt utebliven vård. Enligt Eriksson (1994, s.98) handlar vårdlidandet många 

gånger om okunskap och oreflekterat handlande hos sjuksköterskorna och att det krävs en 

ökad medvetenhet för att undvika detta lidande för patienterna. 
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2.2   Vårdrelationen 
Vårdrelationen är enligt Eriksson, (2004, s.18) kärnan i vårdandet. Denna relation möjliggör 

mötet med hela människan och är en förutsättning för patientens delaktighet i sin egen 

hälsoprocess. Eriksson (2004, s.41) beskriver hälsa som en pågående process som är 

integrerad hos den enskilda patienten. Omvårdnadsteoretikern Jean Watson (1993, s.81) talar 

om en omsorgsrelation som förutsätter en process där sjuksköterskan uppmärksammar och 

möter patienten i dennes livsvärld vilket ger patienten möjlighet att uttrycka känslor och 

tankar. I denna process tydliggörs omsorgen och sjuksköterskan styrs av ett moraliskt ideal 

som innebär att skydda, stärka och bevara patientens människovärde.  

Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska utgörs av ett professionellt engagemang 

där sjuksköterskan använder sig av sin personliga kunskap och erfarenhet för att kunna vara 

absolut närvarande och ha fokus på patienten och dennes behov. För att upprätthålla en 

professionell vårdrelation krävs ett reflekterande förhållningssätt (Dahlberg & Segesten, 

2010, s.190-191). I en studie av Delmar (2008) framkommer att sjuksköterskor har för lite 

insikt om vårdrelationens inneboende kraft. Hon menar att det krävs lyhördhet och en ökad 

förståelse för vad denna kraft kan medföra i relationen. Varje möte med en patient är unikt 

och kräver en moralisk medvetenhet hos den enskilda sjuksköterskan. 

Croona (2003) har uppmärksammat det ökade antalet anmälningar till Socialstyrelsen och 

patientnämnder som allt oftare handlar om patienters negativa upplevelser i möten med 

vårdpersonal. Hon beskriver den professionella relationen som asymmetrisk där 

sjuksköterskan har kunskap och ett inflytande som patienten inte har. Hon menar vidare att 

det finns en obalans i relationen som är viktig att beakta och reflektera över . Patientens 

utsatta och sårbara situation förstärker vikten av att vårdrelationen blir vårdande vilket är en 

förutsättning för att lindra patientens lidande samt främja dennes hälsoprocess.  

 

2.3   Otydliga begrepp 
Dahlberg och Segesten (2010, s.19) menar att det inom vårdvetenskapen finns en otydlighet 

gällande definitioner och användandet av olika begrepp. Sandman (2007) beskriver att 

eftersom språket är det verktyg sjuksköterskan kommunicerar med i kontakten med patienter 

och kollegor är det viktigt att reflektera över hur vi använder ord och begrepp. Sandman 

(2007) talar om vårdens språk och att det inom vården används många begrepp vilka han 

kallar för ”tjocka begrepp” såsom vårdande, vårdrelation, hälsa, värdighet, lidande samt 

autonomi. Dessa tjocka begrepp är både beskrivande och positivt eller negativt värdeladdade 

och varje individ tolkar de på sitt eget vis, begreppets egentliga innebörd är oklart och betyder 
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olika saker för var och en av oss. Ett vanligt förekommande begrepp som är positivt 

värdeladdat inom vården är värdighet där vårdandet beskrivs som värdig vård, ett värdigt 

bemötande och en värdig död. Sandman (2007) menar att ju större värdeladdning som läggs i 

ett begrepp desto större risk att begreppet används slentrianmässigt. Om de tjocka begreppen 

används utan reflektion finns antingen en risk att de blir urvattnade och förlorar sin betydelse 

eller att begreppens innehåll manipulerar patienten då ordens innehåll inte överensstämmer 

med patientens egna värderingar. Sandman betonar vikten av att hålla en levande dialog om 

hur vi använder begreppen. 

 

3   Problemformulering 
Croona (2003) uppmärksammade det ökande antalet anmälningar till patientnämnder och 

Socialstyrelsen som i allt större utsträckning handlar om patienters upplevelser av brister i 

möten med vårdpersonal. Inom vårdvetenskapen beskrivs begreppet vårdrelation som en 

grundläggande förutsättning för vårdandet. När sjuksköterskor misslyckas med att skapa 

vårdande vårdrelationer kan detta leda till ett vårdlidande för patienter och de fråntas rätten att 

vara delaktiga i sin hälsoprocess. Hur omsätter sjuksköterskan sina teoretiska kunskaper om 

vårdrelationer i praktiken och på vilket sätt kan sjuksköterskors beskrivningar och upplevelser 

hjälpa oss att förstå detta? 

 

4   Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors beskrivningar och upplevelser 

av vad som gör vårdrelationer vårdande. 
 
5   Teoretisk referensram 
Jean Watsons omvårdnadsteori används som en teoretisk utgångspunkt. Watsons (1993, s.6) 

teori har en fenomenologisk-existentiell och andlig inriktning. Teorin omfattar omvårdnad 

som humanvetenskap och en konst, det personliga samspelet mellan sjuksköterskan och 

patienten där båda ses som ande-kropp-själ-gestalter samt en mänsklig omsorgsrelation där 

sjuksköterskan styrs av ett moraliskt ideal (Watson, 1993, s.92).  Hennes teori bygger på tio 

karitativa faktorer (Neil & Marriner Tomey, 2006): Humanistiska och altruistiska 

värdesystem som hjälper sjuksköterskan att känna tillfredställelse genom att ge av sig själv 

samt en ökad självkännedom. Tro och hopp speglar sjuksköterskans roll i utvecklandet av 

hälsofrämjande åtgärder. Känslighet mot självet och andra innebär att känna igen känslor som 
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ger möjlighet både hos sjuksköterskan och patienten till självinsikt och självförverkligande 

och som gör att sjuksköterskan blir mer genuin och äkta. Mänsklig omsorgsrelation, präglad 

av hjälpande och tillit handlar om att skapa en tillitsfull relation där det ges utrymme för både 

patient och sjuksköterska att vara sig själva. Att ge uttryck för positiva och negativa känslor 

innebär att vara tillåtande och stödjande inför alla känslouttryck där både positiva och 

negativa känslor får finnas. Kreativ, problemlösande omsorgsprocess syftar på 

sjuksköterskans kreativa förmåga att använda sig av sig själv i sitt arbete. Transpersonell 

undervisning och inlärning hjälper sjuksköterskan att skilja på omsorg och botande och 

möjliggör att patienten blir ansvarig för sin egen hälsoprocess. Stödjande, skyddande och/eller 

förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö handlar om en medvetenhet hos 

sjuksköterskan om att inre och yttre miljöer påverkar patienters välbefinnande. 

Tillgodoseende av mänskliga behov där sjuksköterskan uppmärksammar både patientens och 

sina egna behov utifrån en medvetenhet och en helhetssyn om människan som kropp, själ och 

ande. De mest grundläggande behoven behöver tillgodoses först. Den tionde karitativa faktorn 

handlar om Existentiell- fenomenologisk-andliga krafter som medger tillåtande och öppenhet 

inför dessa dimensioner både hos sjuksköterska och hos patient. 

Enligt Watson (1993, s.94) är dessa karitativa faktorer aktuella i alla vårdsituationer och 

möjliggör bevarandet av både patienten och sjuksköterskans personlighet och mänsklighet. 

Watson (1993, s.42) menar att sjuksköterskans specifika omvårdnadskvaliteter har kommit i 

skymundan i dagens högteknologiska och naturvetenskapligt inriktade vård. Hon menar 

vidare att sjuksköterskan måste återupprätta den mänskliga omsorgsprocess som är 

omvårdnadens grund. I vårdrelationen som Watson (1993, s.76) benämner omsorgsrelationen 

vävs sjuksköterskans och patientens unika levnadshistorier samman. Det som händer är att 

sjuksköterskan träder in i patientens livsvärld, dennes fenomenologiska fält och känner av 

patientens själsliga och andliga tillstånd, möter och tar emot dennes känslor och tankar.  

Förutsättningar för denna relation är dels sjuksköterskans moraliska åtagande som innebär att 

skydda, stärka och bevara patientens värdighet dels att sjuksköterskan har en vilja och 

förmåga att se patienten som ett subjekt och uppfatta och förstå vad denne förmedlar. När 

sjuksköterskan använder sin egen personlighet och sin egen levnadshistoria på ett äkta och 

uppriktigt sätt underlättas patientens förmåga till läkning och harmoni.  
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6   Metod 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som kräver ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 

överblick av befintlig forskning inom valt kunskapsområde (jfr. Friberg, 2006, s.115).  Till 

denna litteraturöversikt har kvalitativa vetenskapliga artiklar valts ut som svarar mot syftet. 

Kvalitativa artiklar har valts då dessa beskriver människors uppfattningar och upplevelser av 

olika fenomen (Polit & Beck, 2006, s.60). 

 

6.1   Datainsamling och urval 

Litteratursökningen gjordes i den omvårdnadsspecialiserade databasen Cinahl i enlighet med 

förslag av Forsberg och Wengström (2003, s.81) samt PubMed med följande sökord i olika 

kombinationer: Nurse-patient relations, nurses, caring, quality of nursing care, compassion, 

presence, narratives (se bilaga 1). Dessutom gjordes en manuell sökning genom intressanta 

artiklars referenslistor (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 81). För att ta del av aktuell 

forskning inom området valdes artiklar publicerade 2000-2011. Dessutom avgränsades 

sökningen till artiklar som var kritiskt granskade, peer reviewed (Östlundh, 2006) och hade ett 

sjuksköterskeperspektiv. Efter att ha gått igenom ett stort antal artiklars sammanfattningar 

valdes tio artiklar ut som svarade mot syftet och ingår i resultatet (se bilaga 2). Samtliga 

artiklar som har använts i denna litteraturöversikt är granskade och godkända med hjälp av en 

checklista hämtad i Forsberg och Wengström (2003, s.206-210) för att säkerställa att 

artiklarna håller en god kvalitet. 

 

6.2   Analys 

En analys av innehållet har gjorts i flera steg för att identifiera mönster och teman enligt 

Friberg (2006). I det första steget lästes de tio artiklarnas resultat igenom för att få en 

övergripande förståelse och känsla för innehållet och hur det relaterade till syftet. Därefter 

lästes artiklarnas resultatdelar ingående för att finna meningsbärande enheter som svarade mot 

syftet. Dessa meningsbärande enheter som bestod av meningar och citat, klipptes ut, 

sorterades och kodades i olika grupper. Därefter diskuterades de olika grupperna, dess 

innehåll och fyra övergripande teman kunde formuleras, vilka presenteras i vårt resultat. 

 

6.3   Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som ingår i denna litteraturöversikt är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

etiskt granskade. I analysen har uppsatsförfattarna haft ett så öppet förhållningssätt som 



 
   

 
 

7 

möjligt till det funna materialet och en medvetenhet om sin förförståelse för att i möjligaste 

mån undvika förvanskning av forskningsresultatet. 

 
7   Resultat 
I analysen framkom fyra teman som svarade mot syftet: medkänsla, närvaro, mod och att ta 

sig tid. 

 

7.1   Medkänsla 

Det framkom att medkänsla och trygghet är viktiga komponenter i skapandet av goda 

vårdrelationer. Hudacek (2008); Burhans och Alligood (2010); Berg och Danielsson (2007) 

resultat visade att när sjuksköterskor vårdade med medkänsla, brydde sig om patienten med 

respekt för deras inneboende unikhet, upplevde de att arbetet kändes meningsfullt, fick en 

känsla av tillfredsställelse samt att de utvecklades som människor. Berg och Danielsson 

(2007) beskriver hur sjuksköterskans medkänsla kunde uttryckas som strävan efter att skapa 

trygghet för patienterna. Om denna medkänsla saknades blev det svårt att skapa tillitsfulla 

relationer. Patienterna kunde då uppleva en känsla av säkerhet och trygghet men saknade den 

djupa tilliten i relationen till sjuksköterskan som behövs för att kunna uppleva existentiell 

trygghet. I en artikel av Lykkeslet och Gjengedal (2006) beskrevs hur sjuksköterskan inför 

varje unikt möte använde sig av sin medkänsla och sin livs- och yrkeserfarenhet för att förstå 

och tolka varje ny situation. Här strävade sjuksköterskan efter att hitta rätt balans mellan att 

vara engagerad men inte för djupt, att bry sig om patienten men också kunna släppa taget, att 

vara personlig men professionell och inte bli för privat. 

Arman & Rehnsfeldt (2007) visade att genom att sjuksköterskan gjorde det ”lilla extra” för 

patienten genom att gå bortom rutiner, det kunde handla om små saker som var betydelsefulla, 

för att patienten skulle känna sig sedd och uppleva värdighet och hopp. Medkänsla handlade 

enligt Walsh (1999) om att förstå en annan människa, direkt och intuitivt greppa patienten och 

dennes situation. Denna förståelse grundade sig i synen på patienten som en medmänniska 

snarare än ett objekt. Walsh (1999) menade att sjuksköterskor som vägleddes av 

medmänsklighet i vårdandet var mer engagerade i patientens situation. Detta förhållningssätt 

var krävande men samtidigt också givande där både patienten och sjuksköterskan kunde växa 

och utvecklas.  
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7.2   Närvaro 

I analysen framkom att sjuksköterskans närvaro var en förutsättning för att skapa goda 

vårdrelationer samt beskrivningar av vad närvaro handlar om. Närvaro handlade enligt 

Lykkeslet och Gjengedal (2006) om att vara nära patienten, känna samhörighet och 

uppmärksamma dennes sinnesstämning. Sjuksköterskorna sökte efter innerliga stunder där de 

kunde känna en djupare samhörighet med patienterna och dessa stunder kunde endast komma 

till genom sjuksköterskors närvaro. Det framkom två olika dimensioner av vårdandet, 

varandet och görandet. Varandet handlade om att sjuksköterskan var närvarande, hade en 

förståelse för patientens livsvärld vilket möjliggjorde skapandet av en god vårdrelation. 

Görandet blev ett utförande av uppgifter, patienten objektifierades och vårdandet skedde på 

en ytlig nivå. Det visade sig att fokus låg på görandet och varandet blev förbisett och en 

obalans uppstod. Varandet och görandet behövde integreras och kunde inte ses som 

separerade fenomen. I en studie av Karlsson och Sandén (2007) framkom att sjuksköterskans 

närvaro hade en avgörande betydelse för skapandet av goda vårdrelationer samt att den 

närvarande sjuksköterskan identifierade känslor i rummet, var lyhörd för patienten och 

närståendes känslor och kunde på detta sätt uppmärksamma omvårdnadsbehov. Hudacek 

(2007) och Burhans och Alligood (2010) visade i sina studier att själva grunden i vårdandet 

handlade om att sjuksköterskan var närvarande och vårdade på ett empatiskt sätt för att kunna 

känna in patientens smärta, lindra lidande, hitta strategier för att öka välbefinnandet och hade 

förmågan att gå bortom tekniskt kunnande. Deras resultat visar också på att sjuksköterskans 

tekniska kunskaper är viktiga men utan att de integreras med sjuksköterskans medkännande 

och empatiska förmåga blir vårdandet utförandet av uppgifter. 

Walsh (1999) talade om att sjuksköterskan förhåller sig till patienten på två olika sätt. Det 

ena sättet uttrycktes som att sjuksköterskan var närvarande och öppen inför både sig själv och 

patienten. Denna närvaro kunde vara krävande och smärtsam men var samtidigt givande för 

både patient och sjuksköterska. Det andra sättet uttrycktes som att sjuksköterskan saknade en 

öppenhet inför både sin egen och andras mänsklighet samt att patienten blev objektifierad.  

Det fanns en risk att sjuksköterskan gömde sig bakom detta sätt att vårda med ursäkten att 

detta förhållningssätt skulle vara professionellt. Detta distanserade förhållningssätt var inte 

bara av ondo då det ibland var nödvändigt men det var viktigt att sjuksköterskan blev 

medveten om detta. I en studie av LaCava Osterman, Schwartz-Barcott och Asselin (2010) 

observerades sjuksköterskor hos patienter under morgonrutinerna . I studien framkom att 

närvaron var inbäddad i sjuksköterskans individuella och personliga sätt att arbeta på. 

Sjuksköterskorna pendlade mellan att vara helt eller delvis närvarande till exempel vid 
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morgonens rutinkontroller då graden av närvaro var lägre. Sjuksköterskor var inte medvetna 

om på vilket sätt de var närvarande i olika situationer. Artikelförfattarna menade att denna 

medvetenhet är nödvändig för att inte sjuksköterskorna ska bli stressade av kravet på att alltid 

vara fullständigt närvarande och de behöver förstå och acceptera att det inte är möjligt att vara 

fullt närvarande i alla situationer. Enligt Caldwell et al. ( 2005) arbetade sjuksköterskorna 

medvetet och strategiskt för att få till stånd en slags terapeutisk närvaro och denna strävan 

krävde mycket av sjuksköterskorna och påverkade deras psykiska hälsa. I den djupa 

samhörigheten med patienten beskrevs starka existentiella upplevelser (Karlsson och Sandén, 

2007). Andlighet återkom i flera berättelser där sjuksköterskorna berättade om en högre kraft 

som gav dem vägledning i vårdandet (Hudacek, 2007). Skott och Eriksson (2005) resultat 

visade på att det viktiga lyssnandet i dialogen inte syntes i dagbokstexten men den 

information som framkom hade knappast infunnit sig utan dialog och aktivt lyssnande. 

Sjuksköterskans lyssnande är därför tyst men tydligt närvarande.  

 

7.3   Mod 
Mod visade sig på olika sätt och handlade om att sjuksköterskan vågade stå upp för både sig 

själv och patienten och det krävdes att sjuksköterskan hade modet att vara öppen och visade 

respekt för både patientens och sin egen integritet (Berg och Danielsson, 2007). Arman och 

Rehnsfeldt (2007) visade att det krävdes mod hos sjuksköterskan för att verkligen se 

människan i den sjuka patienten och respektera dennes individuella behov och önskemål. Det 

innebar att sjuksköterskan vågade ta ansvar, gå bortom rutiner, utanför ramarna och göra det 

där ”lilla extra” för patienten vilket medförde att sjuksköterskan och patienten kom varandra 

nära. Hudacek (2007); Burhans och Alligood (2010) uttryckte att mod visade sig genom att 

sjuksköterskan vågade stå upp för patienten, skydda och vara patientens ”advokat” hela 

vägen. 

Walsh (1999) beskrev att det krävdes mod för att vara professionell på sitt eget personliga 

och självreflekterande sätt. Mod att stå upp för det man själv trodde på, vilket var krävande 

men ur detta kunde både patient och sjuksköterska utvecklas och växa tillsammans. Caldwell 

et al., (2005) delade in vårdandet i rutinsituationer och mer utmanande situationer där de 

menade att det krävdes mod hos sjuksköterskorna för att våga ta sig an nya och utmanande 

situationer. I rutinsituationerna var sjuksköterskorna nöjda, stolta och trygga med sitt arbete. 

Detta kunde leda till att sjuksköterskan undvek svårare och mer krävande situationer som de 

kände oro och osäkerhet inför och istället sökte sig till trygga invanda rutiner. Risken med 
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detta var att vårdandet inte blev särskilt utvecklande vare sig för sjuksköterskor eller för 

patienter.  

 

7.4   Ta sig tid 
Caldwell et al., (2005) beskrev den kreativa förmågan att lyssna och verkligen ta sig tid att 

höra vad patienten förmedlar som en grundförutsättning för att kunna skapa goda 

vårdrelationer. Där framkom också vikten av att sjuksköterskan kunde förmedla att hon var 

tillgänglig och fanns där för patienten. I studier av Hudacek (2007) och Berg och Danielsson, 

(2007) beskrev sjuksköterskor hur viktigt det var att göra sin egen bedömning av patienten 

och dennes situation. En förutsättning för att nå dit var att skapa en djupare kontakt och en 

förståelse för patienten vilket krävde tid och utrymme för samtal. Även Karlsson och Sandén 

(2007) talade om vikten av att ta sig tid. Sjuksköterskorna i deras studie ansåg att det var 

viktigt att de förmedlar ett lugn och ger tillräckligt med tid till patienterna även i de 

situationer där sjuksköterskorna kunde känna sig pressade. Hudacek (2007) och Caldwell, 

Doyle, Morris, McQuaide (2005) och Karlsson och Sandén (2007) tog upp vikten av att 

sjuksköterskan tog sig tid och var lyhörd för de närstående och involverade dem i vårdandet. 

Walsh (1999) menade att sjuksköterskan tog ett medvetet och aktivt ansvar för patientens 

möjlighet till tillfrisknande. Tillsammans med patienten skapades en möjlig framtidsbild som 

de kunde sträva efter att uppnå. Tidsbrist var något som både Caldwell et al., (2005); Walsh 

(1999) tog upp och såg som en anledning till att sjuksköterskorna inte kunde ge den goda vård 

de önskade. Detta hindrade dem från att sätta sig in i patienternas situation fullt ut och därmed 

blev vårdandet på en mer ytlig nivå. 

 

8   Diskussion 
Diskussionen består av en resultatdiskussion där resultatet diskuteras delvis utifrån Jean 

Watsons omvårdnadsteori och en metoddiskussion där vald metod diskuteras. 

 
8.1   Metoddiskussion 

Detta examensarbete utgörs av en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Denna modell 

handlar om att få en bild över kunskapsläget inom ett visst område. En litteraturöversikt är 

inte lika djupgående som en systematisk litteraturstudie. I en systematisk litteraturstudie 

identifieras all relevant forskning och en fullständig bild av det aktuella forskningsläget inom 

det valda området fås. Vi är medvetna om att en litteraturöversikt ger en begränsad bild av 
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valt område men anser ändå att denna litteraturöversikt är av intresse då intressanta fynd har 

tydliggjorts i resultatet och ämnet har betydelse för vårdvetenskapen. Att göra en 

litteraturöversikt lämpar sig väl inom tidsramen för examensarbete på kandidatnivå. 

Litteraturöversikten baserades på kvalitativa studier vilka beskriver människors uppfattningar 

och upplevelser av olika fenomen vilket överensstämde med syftet som var att belysa 

sjuksköterskors beskrivningar och uppfattningar av vad som gör vårdrelationer vårdande. I de 

kvalitativa studier som vårt resultat bygger på har olika metoder använts såsom intervjuer, 

observationer, berättelser, dagboksanteckningar, där blev det tydligt hur fenomen kan fångas 

på olika sätt och detta har berikat denna litteraturöversikt. Vid insamling av data uppstod 

vissa svårigheter då vi fann att många av de begrepp som används inom vårdvetenskapen har 

snarlika betydelser. Det krävdes flertalet sökningar med olika sökord i flera kombinationer för 

att hitta artiklar relevanta för vårt ämnesområde. Begreppet vårdrelation kan definieras på 

olika sätt och vid översättning till engelska upptäckte vi vissa svårigheter med dess innebörd 

och definition. Vi valde att använda oss av Cinahl ”headings” nurse-patient relations för att 

på så sätt finna artiklar som handlade om relationen mellan sjuksköterska och patient. I en 

inledande sökning använde vi även caring relations, care relationships men då dessa inte fanns 

som ”headings” blev antalet träffar alltför omfattande och vi valde bort detta alternativ. Nio 

av tio artiklar var skrivna på engelska och därmed fanns en viss risk för feltolkning då vårt 

modersmål inte är engelska. Studierna var gjorda i olika länder, fem nordiska, fyra från USA 

och en från Australien och därmed kan dessa vara applicerbara på svenska förhållanden.  

 
8.2   Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att medkänsla, närvaro, mod och att ta sig tid var essentiella faktorer i 

skapandet av goda vårdrelationer. Medkänsla var en förutsättning för skapandet av goda 

vårdrelationer där sjuksköterskan vägleddes av medmänsklighet och såg patienten som en 

medmänniska snarare än ett objekt. Detta stämmer överens med Watsons (1993,s.81) ord där 

hon menar att omvårdnaden handlar om att bevara det mänskliga och startar när 

sjuksköterskan träder in i patientens livsrum och känner av patientens subjektiva känslor. Ju 

mer uppriktig och individuell sjuksköterskan kan vara i detta möte desto större frihet ges till 

patientens förmåga till läkning. Watson (1999, s.90) menar att för att en mänsklig 

omsorgsrelation ska komma till stånd krävs att både sjuksköterskan och patienten är subjekt. 

När omsorgsrelationen präglas av hjälpande och tillit ges utrymme för både patient och 

sjuksköterska att vara sig själva. Mod visade sig i resultatet som att sjuksköterskan vårdade på 

sitt personliga sätt och stod upp för patienterna och vågade gå in i utmanande situationer. 
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Elmqvist (2011) beskriver hur sjuksköterskor är kluvna mellan organisationens krav på 

effektivitet och uppfyllandet av patientens existentiella behov. Det visar sig genom att 

sjuksköterskor tenderar att fokusera på medicinsk säkerhet där de upplever att de har kontroll 

över patientens kropp. De har svårt att släppa kontrollen och hamna i en osäkerhet där ett 

möte med patienten och dennes existentiella behov skulle kunna ske. Elmqvist (2011) visar 

vidare på riskerna med att endast förlita sig på riktlinjer, normer, manualer, 

bedömningsinstrument då detta kan leda till att patientens livsvärld och existentiella behov 

kommer i skymundan och vårdandet stannar på görandets nivå. Vårt resultat visade på att 

sjuksköterskors tekniska kunnande behövde integreras med medkänsla och närvaro för att 

mänskliga värdena inte skulle komma i skymundan. Watson (1993, s.42) talar om det 

traditionella hälso- sjukvårdssystemet som hon kallar ”sjukdom-bot-systemet” där 

omvårdnadens värderingar fått mindre plats i dagens högteknologiska och naturvetenskapliga 

vård. Hon menar att dessa mänskliga värden behöver värnas om, bevaras och utvecklas och 

lyftas fram i vårdvetenskapen. 

När sjuksköterskor i vårt resultat talar om vårdande vårdrelationer innehållande medkänsla, 

närvaro och mod verkar det handla om varandet.  Både Watson (1993) och Elmqvist (2011) 

beskriver risken med att vårdvetenskapens mänskliga värden tappas bort i vårdandet där 

mycket av fokus ligger på det medicinska och biologiska. De menar att sjuksköterskans 

kunskap om existentiella och medmänskliga behov behöver förtydligas och lyftas fram i 

vårdandet. Elmqvist (2011) beskriver att möten mellan patient och vårdare sker på olika 

nivåer såsom görande och varande, där man på görandenivån utför medicintekniska moment 

och tar hand om patientens fysiska kropp. På varandenivån handlar det om att vara medvetet 

närvarande, se människan i patienten och ta hand om dennes levda kropp. Elmqvist (2011) 

beskriver varandet som något existentiellt som behöver tydliggöras och lyftas fram. Fokus 

hamnar ofta på görandet och vårdaren behöver vara medvetet närvarande för att hålla kvar 

varandet i vårdandet och därmed möjliggöra en god vårdrelation. Genom en medveten 

närvaro sammanflätas varandet och görandet och patienten känner sig sedd och bekräftad. När 

detta sker menar Elmqvist (2011) att vårdaren bebor rummet, har modet att våga stanna kvar i 

den okända och osäkra situationen som kan uppstå i mötet med patienten. Detta ger patienten 

känslan av meningsfullhet och vårdarna upplever en tillfredsställelse och stressen minskar. 

Två brittiska forskare Freshwater och Stickley (2004) beskriver ett vårdande som har fokus på 

görandet utan ett varande som ”MacDonaldising the nursing profession”. De beskriver detta 

som en trend och att denna riktning styrs av effektivitet och lönsamhet och risken är att 

vården blir ytlig och mänskliga värden går förlorade. 
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I resultatet verkar det finnas behov av att klargöra vad det innebär att vara en professionell 

sjuksköterska. Det tycks finnas olika tolkningar och det är inte alltid alldeles självklart att det 

medmänskliga ingår i att vara professionell. Denna otydlighet återkommer i en studie av 

Stickley och Freshwater (2002) där de menar att när sjuksköterskor vårdar med 

medmänsklighet kan detta ibland uppfattas som något oprofessionellt. Watson (1993, s.82-83) 

menar att sjuksköterskan i den professionella relationen använder sig av sin egen personlighet 

på ett kreativt sätt för att möta patienten och se denne som en unik individ. Enligt henne ser 

engagemanget olika ut hos patient och sjuksköterska, patienten är inriktad på sitt problem och 

dess följder, sjuksköterskan däremot är inriktad från sitt eget själv mot patientens själv. 

Patienten blir uppslukad av sitt problem och sjuksköterskan har förmågan att reflektera över 

hela situationen. De har olika perspektiv där sjuksköterskan är engagerad utifrån samtidigt 

som patienten känner smärtan inifrån. Till skillnad från en vänskapsrelation kan 

sjuksköterskan som person inte räkna med att få ett utbyte av en professionell relation. I 

Watsons beskrivning av den professionella sjuksköterskan är det tydligt att det handlar om att 

förena kunskap och medmänsklighet. Hon talar också om att sjuksköterskan behöver 

tydliggöra kärlekens väsen i sina omsorgshandlingar (Watson, 1993, s.47). I en studie av 

Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) beskrivs hur vårdandets grundläggande caritastanke 

som talar om människans värdighet, kärlek och barmhärtighet behöver lyftas fram i 

vårdandet.  

Björck och Sandman (2007) belyser i en studie hur begrepp används inom 

vårdvetenskapen på ett tvetydigt sätt. Begreppet professionell är både beskrivande och 

värderande vilket kan ses som det Björck och Sandman (2007) kallar ett tjockt begrepp. Detta 

kan leda till missförstånd och forskarna föreslår en entydig begreppsanvändning. Med en 

tydlig begreppsdefinition och begreppsanvändning kan fokus flyttas från tolkande av 

begreppen till att det istället ges tid och utrymme för den viktiga reflektionen.  

  

9   Slutsats 
Vårt resultat tyder på att sjuksköterskor behöver ha modet att låta mänskliga värden ta plats i 

vårdandet. Denna litteraturöversikt har tydliggjort att vårdandet och skapandet av vårdande 

relationer handlar om att våga vara människa och värna om varandet då detta kvalitetsmärker 

görandet.  
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Bilaga 1 
 
Sökmatris 
 
Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 
CINAHL  nurse-patient 

relations AND 
compassion 

125 Hudacek, S. 
 
Berg, L., & Danielsson, E. 
 

CINAHL  quality of nursing 
care AND nurses 

157 Burhans-Maas, L & Raile-Alligood, M 

CINAHL  nurse-patient 
relations AND 
presence 

133 Skott, C., & Eriksson, A. 
 
Lykkeslet, E., & Gjengedal, E. 
 
Caldwell, B., Doyle, M., Morris, M., &      
McQuaide, T.  
 
La Cava-Osterman, P., & Schwartz-
Barcott, D., Asselin, M. 

CINAHL  nurse-patient 
relations AND 
caring AND 
narratives 

71 Karlsson, M., & Sandén, I. 

CINAHL  Manuell sökning  Arman, M., & Rehnsfeldt, A. 
 
Walsh, K. 
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Bilaga 2 
 
Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Arman, Maria & 
Rehnsfeldt, Arne 
 

The ”little 
extra” that 
alleviates 
suffering. 

2007 
Sverige 
Nursing Ethics 

Syftet var att finna det goda 
etiska vårdandet i klinisk 
praxis och undersöka dess 
innebörd. 

En kvalitativ studie med en 
fenomenologisk hermeneutisk 
metod. Sex sjuksköterskor 
deltog i studien. En sokratisk 
dialog genomfördes i en 
gruppintervju och analyserades 
med en fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 

Studien ger kliniska bevis på att symboliska 
handlingar som att ge det ”lilla extra” kan 
överbrygga luckor i mänsklig interaktion, 
bevara patientens värdighet.  

Burhans Maas, 
Linda & Alligood 
Raile, Martha  

Quality nursing 
care in the 
words of 
nurses 

2010 
USA 
Journal of Advanced 
Nursing 

Syftet var att få en ökad 
förståelse för vad 
sjuksköterskor själva anser 
vara god och meningsfull 
vård. 

En kvalitativ studie med en 
hermeneutisk fenomenologisk 
metod. Tolv sjuksköterskor på 
en vårdavdelning intervjuades 
och analyserades med en 
fenomenologisk hermeneutisk 
metod. 

Resultatet visade att den verkliga innebörden 
av god och meningsfull vård var att möta 
mänskliga behov genom vårdande:  
empatiska och respektfulla interaktioner där 
ansvar, avsikt och stöd formade en viktig 
grund. Sex teman framträdde: ansvar, vårda, 
avsikt, empati, respekt och ”stå upp för 
patienten”.   

Caldwell, Barbara, 
Doyle, Maureen B, 
Morris, Marlene &  
McQuaide, Teresa 
 

Presencing: 
Channeling 
therapeutic 
effectiveness 
with the 
mentally ill in 
a state 
psychiatric 
hospital 

2005 
USA 
Mental Health Nursing. 

Syftet vara att klargöra 
innebörden av sjuksköterskors 
upplevelser av att etablera 
närvaro i det dagliga 
vårdandet. 

En kvalitativ studie med en 
fenomenologisk metod. 
Tjugotre sjuksköterskor från en 
psykiatrisk enhet intervjuades. 
och materialet tolkades med en 
fenomenologisk ansats.  

Närvaron var en dynamisk process. 
Sjuksköterskorna lyssnade aktivt med starkt 
fokus på patienten, föreslog flera potentiella 
kanaler för förändring, vårdade med tillit, 
kreativitet, respekterade och involverade 
patienten optimalt. Närvaron var en strategisk 
kanal som användes av personalen för att skapa 
terapeutisk effektivitet.  
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Danielsson, Ella & 
Berg, Linda 

Patients and 
nurses 
experiences of 
the caring 
relationship in 
hospital: an 
aware striving 
for trust. 

2007 
Sverige 
Nordic College of 
Caring Science. 

Syftet var att belysa patienter 
och sjuksköterskors 
upplevelser av vårdrelationer. 

En kvalitativ studie med en 
tolkande fenomenologisk 
metod. 7 patienter och 6 
sjuksköterskor på en 
vårdavdelning intervjuades och 
intervjuerna analyserades med 
fenomenologisk metod.  

Sjuksköterskorna upplevde att de gav en god 
och säker vård. Patienterna kände en viss form 
av trygghet men saknade tillit och en personlig 
vårdrelation. Genom att vara personlig och sant 
närvarande är det möjligt att förmedla tillit. 

Hudacek,  Sharon  
S 
 
 

Dimensions of 
Caring: A 
Qualitative 
Analysis of 
Nurses’ 
Stories. 

2008 
USA 
Journal of Nursing 
Education. 

Beskriva vårddimensionerna 
och tydliggöra hur de  
relaterar till det professionella 
vårdandet. 

En kvalitativ studie med en 
existentialistisk fenomenologisk 
metod. Tvåhundra berättelser 
från sjuksköterskor från olika 
länder analyserades i fyra steg i 
en kvalitativ innehållsanalys 
med fenomenologisk ansats.  

Berättelserna visade på att vårdandet handlar 
om så mycket mer än medicin och teknik. 
Vårdandet är både personligt och djupt 
meningsfullt. I studien framkom sju 
dimensioner (vårdande, medlidande, andlighet, 
samhällsstöd, vara ett stöd, krisberedskap, gå 
utanför ramarna) av vårdandet och dessa 
visade på mångsidigheten av vårdandet.   
 
 

Karlsson, 
Margaretha & 
Sandén, Inger 
 
 

En grupp 
sjuksköterskors 
beskrivning av 
goda 
vårdsitutationer 
i palliativ vård. 

2007 
Sverige 
Nordic Journal of 
Nursing Research & 
Clinical Studies Vård i 
Norden. 

Syftet var att beskriva vad 
sjuksköterskan karaktäriserar 
som en god situation i 
palliativ vård i hemmet. 

Fem sjuksköterskor deltog i 
studien och intervjuades. 
I analysen har de har använt sig 
av van Manens modell för 
tolkning av berättelser. 

Det framkom fyra teman som var 
betydelsefulla för skapandet av goda 
vårdsituationer: trygghet, närvaro, samhörighet 
och lyhördhet. 

La Cava-
Osterman, 
Paulette, Schwartz-
Barcott, Donna & 
Asselin E, Marilyn 
 

An exploratory 
Study of 
Nurses 
Presence in 
Daily Care on 
an Oncology 
Unit. 

2010 
USA 
Nursing Forum. 

Syftet var att utforska hur 
sjuksköterskor använder sig 
av närvaro i vårdandet. 

Fem sjuksköterskor blev 
observerade och intervjuade. 
Materialet analyserades med en 
induktiv ansats. 
 

Det framkom att närvaron var inbäddad i 
sjuksköterskans individuella sätt att utföra sitt 
arbete på. Graden av närvaro pendlade 
beroende på situation. Sjuksköterskan skapade 
närvaro på sitt eget personliga sätt. 

Lykkeslet, Else & 
Gjengedal, Eva 
 

How can 
everyday 
practical 
knowledge be 
understood 
with 
inspiration 
from 

2006 
Norge 
Nursing philosophy. 

Syftet var att klargöra och 
identifiera sjuksköterskors 
praktiska arbete i det dagliga 
vårdandet. 

Den teoretiska referensram som 
användes var Wittgensteins 
filosofi och Heideggers filosofi. 
Nio sjuksköterskor på en 
vårdavdelning studerades i sitt 
dagliga arbete under tre 
månader. Dessutom gjordes 
löpande intervjuer relaterade till 

Fyra teman identifierades: Lära känna 
patienten, känna med patienten, se patienten 
och känna av patienten. Dessa teman 
karaktäriseras av flexibilitet och variation. Det 
framkom att i första hand vill sjuksköterskan 
”vara någon” och finnas där för patienten. I 
andra hand kom ”att göra”. Fokus var frekvent 
på vad sjuksköterskan gör. Detta har i många 
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philosophy? 
 

observationerna. Materialet 
analyserades och tolkades med 
rörelse mellan helhet och delar. 
 
 

fall ansetts vara ett uttryck för själva 
vårdandet. Dimensionen ”being a nurse” har 
blivit förbisedd. 

Skott, Carola & 
Eriksson, Ank. 
 

Clinical 
nursing – the 
diary of a nurse 
 

2005 
Sverige 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Undersöka sjuksköterskans 
individuella vårdande och 
diskutera hur dessa 
kontextbundna vårdhandlingar 
relaterar till begreppet 
vårdande. 

En kvalitativ studie med en 
hermeneutisk ansats.  
Initialt en dialog mellan 
sjuksköterska och en forskare 
om det dagliga vårdandet på en 
vårdavdelning. Därefter skrev 
sjuksköterskan dagbok under 6 
månader. En innehållsanalys 
med hermeneutisk tolkning 
gjordes av dagbokstexterna.  

De verb som förekom in dagbokstexten 
representerade tre olika kategorier av 
handlingar: Fysisk omvårdnad, kommunikation 
och reflektion. Det viktiga lyssnandet i 
dialogen framkom inte i texten men den 
information som framkom hade knappast 
infunnit sig utan dialog och aktivt lyssnande. 
Lyssnandet är därför tyst men tydligt 
närvarande. 

Walsh, Kenneth 
 
 
 

Shared 
humanity and 
the psychiatric 
nurse-patient 
encounter 

1999 
Australien 
Australian & New 
Zealand Journal of 
Mental Health Nursing. 

Syfte var att klargöra 
innebörden och generera 
förståelse för hur det är att 
vara en psykiatri-
sjuksköterska. 

En kvalitativ studie med en 
fenomenologisk metod. 
Sju sjuksköterskor intervjuades 
och texterna analyserades med 
en fenomenologisk metod. 

Tre sätt att vara ”i patientens värld” 
klargjordes. Tre “existential” framkom: “vara-
med som förståelse”, “vara-med som 
möjlighet”och ”vara-med att bry sig om 
patienten fullt ut”. Detta påminner oss om det 
mänskliga som vi alla delar – att vara i världen 
som mänskliga varelser och ha en förmåga att 
förstå varandra. Grunden till de olika 
dimensionerna ansågs vara medmänsklighet. 
Denna grundläggande medmänsklighet kan 
medföra att sjuksköterskan och patienten kan 
mötas i ”världen” framförallt som 
medmänniskor. Det framkommer två olika 
förhållningssätt hos sjuksköterskor ”they”- and 
”self” nurse mood vilket visar sig i olika grad 
av närvaro. 




