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Sammanfattning 

Bakgrund: Vårdrelationen tycks ha stor betydelse för patientens välbefinnande och många 

faktorer kan påverka utvecklingen av relationen i en positiv riktning. Relationen ses främst 

som ett medel för att uppnå omvårdnadsmålen, men kan även utgöra ett mål i sig. Tidigare 

forskning fokuserar på när och hur vårdrelationen innebär ett vårdande för patienten. Studier 

som har ett helhetsperspektiv och en generell utgångspunkt i patienters preferenser avseende 

hur sjuksköterskan kan utveckla en god vårdrelation är få. För att kunna utveckla goda vård-

relationer till sina patienter behöver sjuksköterskor förstå de faktorer som patienter upplever 

som betydelsefulla i den goda vårdrelationen. 

Syfte: Att beskriva faktorer som ur ett patientperspektiv har betydelse för en god vårdrelation 

mellan patient och sjuksköterska. 

Metod: För att få fördjupad kunskap om de faktorer patienter finner betydelsefulla för att en 

god vårdrelation ska utvecklas genomfördes en litteraturstudie av vårdvetenskapliga artiklar 

om patienters erfarenheter av vårdrelationen. 

Resultat: Studien resulterade i sex teman som beskriver patienternas förväntningar på sjuk-

sköterskans kunskaper, egenskaper och handlingar inom ramen för den goda vårdrelationen. 

Patienterna värdesätter fysisk närvaro vid omvårdnaden, ett medmänskligt och respektfullt 

bemötande, att sjuksköterskan är professionell och förtroendeingivande, har ett personcent-

rerat engagemang samt kommunikationsförmåga. Av sjätte temat framgår att patienten, och 

inte bara sjuksköterskan, lägger ner stora ansträngningar på att en vårdrelation ska utvecklas. 

Diskussion: Patienter vill bli sedda och respekterade som unika individer, med sina behov 

och förutsättningar. De vill möta en sjuksköterska som är intresserad och engagerad, inte bara 

i patienten som person, utan även i sin profession och utvecklingen av den, för att uppnå 

patientens främsta mål – nämligen förbättrad hälsa. Patienterna vill uppleva symmetri i 

engagemanget för relationen och utifrån detta gemensamt arbeta mot ökat välbefinnande. 

Resultatet har många beröringspunkter med Travelbees teori om mellanmänskliga relationer. 

Nyckelord: vårdrelation, patientperspektiv, sjuksköterskans egenskaper och handlingar, 

sjuksköterskans profession, Joyce Travelbee, relationsskapande 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: The nurse-patient relationship seems important for the well-being of the patient 

and many factors influence a positive development of the relationship. The relationship 

mostly aims at reaching the goals of nursing, but it can also be seen as a goal in itself. 

Previous research has focused on the caring aspect of the nurse-patient relationship. Few 

studies have a general approach to patients' preferences about how the nurse can develop good 

relationships with patients. To be able to develop good nurse-patient relations the nurse needs 

knowledge about what patients regard as significant aspects of a good relationship. 

Aim: To describe factors which are, from a patient's perspective, important in good nurse-

patient relations. 

Methods: To gain more knowledge about factors patients find important to develop a good 

nurse-patient relationship, a literature review of nursing articles about patients' experiences in 

the nurse-patient relationship was conducted.  

Results: Six major themes decribing patients' expectations of competence, characteristics and 

actions of the nurse in a good nurse-patient relationship emerged. The patients value physical 

presence in nursing care, a human and respectful treatment, professionalism and a reassuring 

manner, a person-centered commitment and communication skills. Finally, the study shows 

that patients, as well as nurses, put a lot of effort into establishing a nurse-patient relationship. 

Discussion: Patients would like to be seen and respected as individuals, with their unique 

needs and conditions. They wish to face a nurse who is interested and compassionate, not 

only in the patient, but also in her profession and her professional development. The 

overarching goal should be: To achieve improved health for the patient. Patients also want to 

experience mutual commitment in the relationship, which enables joint efforts towards 

improved health. The results have much in common with Travelbee's "human-to-human 

relationship" theory. 

Keywords: nurse-patient relations, patient perspective, nurse characteristics and actions, 

professional nursing, Joyce Travelbee, establishing relationships 
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1 Inledning 

Både under praktikperioder samt vid arbete i vården har vi uppmärksammat att patienter fått 

svåra sjukdomsbesked på ett dåligt eller olämpligt sätt. Det har exempelvis förekommit att 

patienter blivit meddelade att de har en dödlig sjukdom via ett meddelande i en röstbrevlåda 

eller vid ett kort läkarsamtal i en fyrsal där andra patienter också varit närvarande. I dessa 

situationer har kanske ingen närstående funnits där som stöd för patienten. Dessa sätt att 

meddela sjukdomsbesked upplever vi påverkar patienternas vårdrelationer. Främst påverkas 

relationen till läkaren som lämnade beskedet, men det kan även ha betydelse för relationen till 

sjuksköterskan. 

Av Patientnämnden i Stockholms läns landstings årsrapporter från 2011 och 2012 framgår 

att bemötande och kommunikation är ett av de absolut vanligaste problemområden som 

anmälningarna till patientnämnden handlar om. Ärendena avsåg exempelvis "ovänligt, 

nonchalant bemötande och brist på empati" och "ej lyssnad till, ej trodd" (Patientnämnden 

Stockholms läns landsting, 2012, s 59). 

Dåligt lämnade sjukdomsbesked, patientnämndens statistik, men också egna erfarenheter 

under praktikperioder, har fångat vårt intresse för vårdrelationen och de villkor den existerar 

utifrån. Bemötandet tycks ha en stor betydelse för utvecklingen av vårdrelationen mellan en 

patient och en sjuksköterska, men vi intresserar oss för alla de faktorer som patienter finner 

viktiga för att uppleva en god vårdrelation till sin sjuksköterska. Vi vill försöka förstå vad vi 

som färdiga sjuksköterskor behöver ta hänsyn till för att kunna utveckla goda vårdrelationer.  

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs begreppet vårdande och vårdrelation. Avsnittet belyser också 

professionellt förhållningssätt, den svenska kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor samt 

den etiska kod sjuksköterskor arbetar utifrån. Även tidigare forskning avseende 

vårdrelationen berörs i korthet innan avsnittet avslutas med en problemformulering. 

 

2.1 Vårdandet och vårdrelationen i vårdvetenskapen 

Vårdandet är ett av vårdvetenskapens sk konsensusbegrepp och avser själva vårdhandlingen 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s 44), dvs de handlingar sjuksköterskan utför i form av att 

exempelvis lägga om sår, ta blodprover eller ge injektioner. Dahlberg och Segesten (2010, s 

181-182) menar att i ett vårdvetenskapligt perspektiv syftar vårdandet till att stärka 

patienternas hälsoprocesser och har ytterst hälsa som mål. Inom vårdvetenskapen betraktas 
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hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, där både fysiska, psykiska, andliga och sociala aspekter 

anses ha betydelse för individens välbefinnande. Människan ses som en helhet, med fysiska, 

psykiska, andliga och sociala behov, och som en social varelse som interagerar med sin 

omvärld (Nordenfeldt, 2004, s 74, 81-84). Dahlberg och Segestens (2010, s 181-182) syn på 

vårdandet kan också relateras till Hendersons (1964) beskrivning av omvårdnad som innebär 

att det är sjuksköterskans ansvar att genom omvårdnaden hjälpa människor med de handlingar 

som bidrar till hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. De omvårdnadsåtgärder som avses är 

handlingar som patienten själv skulle utföra om hon/han kunde.  

Vårdandet genomförs inom ramen för vårdrelationen och syftet med relationen är att skapa 

ett sammanhang där patienten kan få den vård hon/han är i behov av (Dahlberg & Segesten, 

2010, s 190). Begreppet vårdrelation är ett mångtydigt begrepp, men betraktas som en av 

vårdandets grundläggande dimensioner och utgör ett av de begrepp som används för att 

tydliggöra patientperspektivet i vårdvetenskapen (Snellman, 2009, s. 378; Björck & Sandman, 

2007). Björck och Sandman (2007) gör i sin litteraturstudie en genomgång av hur begreppet 

vårdrelation används i vårdvetenskaplig litteratur och kommer fram till i huvudsak tre olika 

sätt att använda begreppet:  

 ett värdeneutralt sätt, där det inte framgår något om egenskaper hos vårdpersonalen 

eller relationen utan endast att ansvaret för relationen ligger hos vårdaren, 

 ett värdepositivt sätt, där vårdrelationen medför effekter som är i samspel med 

patientens önskan samt 

 ett mångtydigt sätt, som innebär att det finns glidningar mellan begreppen 

vårdrelation och vårdande relation.  

Björck och Sandman (2007) föreslår också en till synes objektiv definition av begreppet 

vårdrelation: "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." I den 

professionella vårdrelationen finns alltså två huvudpersoner: patienten och vårdaren 

(exempelvis sjuksköterskan). Begreppet patient har många betydelsedimensioner, men kan 

förstås som en lidande människa som får vård. Begreppet vårdare avser en som vårdar, medan 

begreppet sjuksköterska är snävare och även innebär att vårdaren har en formell medicinsk 

utbildning och vårdar sjuka (Kasén, 2012, s 101, 106-109). 

Vårdrelationen inleds när ett löfte om vård ges och en vårdare konstaterat att det finns ett 

behov av hjälp hos en patient (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s 

99). Vårdrelationen kan i och med detta ses som en asymmetrisk relation, eftersom patienten 

är beroende av sjuksköterskans kunskap och hennes vilja att ge vård. Vidare är 
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sjuksköterskans engagemang professionellt och hon kan inte räkna med att få ut något av 

relationen för egen del. Den ömsesidighet och jämvikt som finns i en vänskapsrelation finns 

inte i den professionella vårdrelationen (Dahlberg et al, 2003, s 46). Ömsesidighet i en 

vårdrelation kan uppnås först när en sjuksköterska och en patient gemensamt kommer fram 

till patientens behov och styrkor samtidigt som både patienten och sjuksköterskan vill inleda 

en relation (Snellman, 2009, s 383-384). 

Vårdrelationen kan enligt Ternestedt och Norberg (2009, s 60-62) även betraktas som en 

relationsaspekt av omvårdnaden. Med relationsaspekten avses hur vårdaren genomför de 

omvårdnadsåtgärder som vårdaren utför för patienten. Själva omvårdnadshandlingen är då 

inte i fokus, utan det är hur handlingen utförs som är av intresse. Relationen i sig kan vara ett 

mål som vi försöker uppnå, men den kan också vara ett medel för att uppnå andra mål. Den 

terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient inom den psykiatriska vården är ett 

exempel på när relationen i sig är ett mål. Själva relationen kan där verka behandlande för 

patienten. Inom den somatiska vården däremot utgör relationen snarare ett medel för att kunna 

utföra olika omvårdnadsåtgärder som leder till att omvårdnadsmålen nås. Hur sjuksköterskan 

utför omvårdnadshandlingar samt hur hon förhåller sig till patienten har betydelse både för 

patientens, men också för sjuksköterskans, självrespekt och identitet. Nyström (2009, s 415) 

lyfter vikten av konstanta och kontinuerliga vårdrelationer för personer som har ett vardagsliv 

med vacklande hälsa. För dessa individer kan vårdrelationen utgöra skillnaden mellan ett liv 

med låg livskvalitet och ett liv där svårigheter ändå kan bemästras. 

 Vårdrelationens betydelse för patientens tillfredsställelse med den erhållna vården har 

nyligen studerats av Tejero (2011). Hennes studie styrker att det finns ett samband mellan 

djupet, dvs graden av engagemang, i relationen och patientens tillfredsställelse med den vård 

hon/han får av sjuksköterskan. Med andra ord så innebär en djupare relation, med en högre 

grad av engagemang mellan patient och sjuksköterska, också att patientens välbefinnande 

ökar. 

 

2.2 Sjuksköterskan som professionell vårdare 

Nedan beskrivs kraven på en professionell vårdare, den svenska kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor samt den etiska kod sjuksköterskor arbetar utifrån. 
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2.2.1 Professionellt förhållningssätt 

Holm (2009, s 48-58) belyser kraven på den professionelle hjälparen. Centralt i den 

professionella hållningen är förmågan att känna och visa empati. Alla patienter har rätt att 

möta en både medicinskt skicklig och empatisk vårdare. Professionellt förhållningssätt är att i 

sitt yrkesliv alltid sträva efter att styras av det som gynnar patientens legitima behov, istället 

för av sina egna behov, känslor och impulser. Exempel på legitima behov eller krav är: Att 

hjälparen använder all sin kunskap, att kräva att bli behandlad med respekt samt att kräva att 

få bli bemött som en person och inte ett föremål. Det är alltså inte alla patientens behov som 

får styra, utan endast de som är rimliga. Två centrala krav på professionell hållning lyfts fram: 

 Hjälparen måste acceptera att relationen är asymmetrisk och att hon/han har ansvar 

för relationen, dvs hjälparen har det största kravet på sig. 

 Hjälparen ska också vara medveten om sina egna behov, känslor och impulser. 

Slutligen lyfter Holm (2009, s 66-69) fram betydelsen av hjälparens människosyn. Varje 

patient har rätt att bli bemött på ett individuellt sätt - av en vårdare med ett intresse för 

människor och en människosyn som innebär att alla patienter ses som unika individer. 

 

2.2.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Det Holm lyfter upp avseende professionell hållning genomsyrar även Socialstyrelsens 

komptensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). I 

kompetensbeskrivningen uttrycks rekommendationer avseende sjuksköterskans 

yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Med kunskaper i förhållningssätt avses "den 

bakomliggande inställning eller anda som ligger till grund för bemötande eller hur man agerar 

inför en situation eller uppgift" (Socialstyrelsen, 2005, s 7). En grundförutsättning är att 

förhållningssättet ska vara etiskt präglat. Vad etiskt förhållningssätt innebär framgår mer i 

detalj av International Council of Nurses' (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Förhållningssättet ska också grundas i vetenskap och beprövad 

erfarenhet, dvs i kunskap utifrån vad som framkommit genom vetenskapliga studier och den 

praxis som skapats i verksamheten. 

Kompetensbeskrivningen anger bland annat att sjuksköterskan ska visa respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet, tillvarata patientens kunskaper och erfarenheter 

samt föra dennes talan. Detta innebär bland annat att sjuksköterskan ska planera och 

genomföra patientens omvårdnad utifrån ett holistiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska vid 

behov åtgärda och hantera förändringar i patientens tillstånd samt möta patientens lidande och 
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så långt möjligt lindra detta. Sjuksköterskan ska vidare ha kompetens att kommunicera på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, ge stöd och vägledning som möjliggör optimal 

delaktighet i vården samt se till att patienten får och förstår nödvändig information om sitt 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan ska ha förmåga att främja hälsa och förebygga ohälsa samt 

motverka komplikationer i samband med sjukdom. Slutligen har sjuksköterskan enligt 

kompetensbeskrivningen ansvar för sin egen personliga och professionella 

kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2005, s 11-14). 

 

2.2.3 International Council of Nurses' etiska kod för sjuksköterskor 

ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) för sjuksköterskor består av fyra olika 

huvudområden, vars syfte är att främja utvecklingen av ett etiskt förhållningssätt och att leda 

till ett gott och förbättrat omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskans grundläggande ansvar är att ge allmänheten vård. Sjuksköterskan skall 

arbeta för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar 

respekteras utifrån ett individuellt och unikt synsätt, där man ser till både den sjuke individen 

och dennes familj/närstående. Sjuksköterskan skall kunna lämna information samt ha 

förståelse för att god information kan öka samtycke till vård och behandling hos patienten.  

Vidare framgår av koden att det är sjuksköterskans ansvar att behålla och utveckla sin 

yrkeskompetens. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för utförandet av sitt arbete. Detta 

inkluderar bland annat att ständigt vara mån om individers säkerhet, värdighet och rättigheter, 

men också om sitt uppträdande, vilket är viktiga faktorer för att upprätthålla allmänhetens 

tillit till vården.  

Av ICN:s kod framgår också att sjuksköterskan har ansvar för riktlinjer inom omvårdnad 

samt att utifrån evidensbaserad kunskap utveckla omvårdnaden. Sjuksköterskan ska även 

verka för ett bra samarbete med övrig vårdpersonal samt ingripa på ett passande sätt för att 

skydda individer från ohälsa pga andra personers handlande. 

 

2.3 Forskning om vårdrelationen 

Det finns ett antal olika relationsorienterade omvårdnadsteorier vars syfte är att utveckla 

begrepp som kan ge ökad förståelse för begreppet vårdrelation. De främsta internationella 

omvårdnadsteoretikerna som fokuserar på vårdrelationen är Peplau, Orlando och Travelbee 

(Eide & Eide, 2011, s 153-154). Peplau är en omvårdnadsteoretiker som haft stor betydelse 

inom den psykiatriska vården. I sin teori ”Interpersonella relationer” beskriver hon 
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vårdrelationen som en signifikant, terapeutisk och mellanmänsklig process. Själva processen 

består av fyra olika faser; orienteringsfasen, identifieringsfasen, utforskandefasen samt 

lösningsfasen. Peplau fokuserar på interaktionen mellan patient och sjuksköterska och menar 

att först när individerna visar varandra respekt samt strävar mot samma mål finns ett 

incitament för processen (Pokorny, 2010 s 54-55). Orlando koncentrerar sig i sin teori på 

omvårdnadsprocessen. Interaktionen mellan patientens beteende och uttalande samt 

sjuksköterskans reaktion och handlande, ses som betydande för vårdrelationens utveckling. 

Stor vikt läggs vid att sjuksköterskan ständigt reflekterar samt delar sina känslor, tankar och 

reaktioner med patienten för att få mer djupgående information kring patientens behov 

(Pokorny, 2010, s 65-66; Eide & Eide, 2010, s 157-160). Travelbee slutligen, definierar fyra 

utvecklingsfaser som sjuksköterskan och patienten går igenom för att etablera en 

mellanmänsklig relation, dvs en vårdrelation. Hon menar att en trygg och förtroendefull 

relation med ömsesidig förståelse utvecklas först när sjuksköterskan är empatisk och 

sympatisk i omvårdnadssituationen (Pokorny, 2010, s 61; Eide & Eide 2010, s 160-165). 

Det nordiska vårdvetenskapliga forskningsfältet avseende vårdrelationen är egentligen inte 

särskilt brett och behandlar i huvudsak den sk vårdande relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Det är främst två omvårdnadsforskare, Kasén och Halldórsdóttir, som specifikt 

studerat vårdrelationen och som återkommer i referenslistor i både artiklar och 

vårdvetenskaplig litteratur. Så sent som i mars 2013 har även Chow bidragit med ytterligare 

kunskap inom ämnet. Både Halldórsdóttir (1996) och Kasén (2002) beskriver i sina 

avhandlingar den vårdande relationen och vad den innebär för patienten. Kasén (2002) 

beskriver innebörden i en vårdande relation och fokuserar på själva relationen och att 

lindrandet av patientens lidande är karaktäristiskt för en vårdande relation. Relationen 

betecknas som asymmetrisk genom att vårdaren har ett ansvar för att lindra patientens 

lidande, en förpliktelse som vårdaren måste ta på sig. Relaterandet till patienten beskrivs som 

en beröring av enheten kropp, själ och ande. Halldórsdóttir (1996) koncentrerar sig på mötet 

mellan sjuksköterska och patient och utvecklar en teori om vårdande och icke-vårdande 

möten ur ett patientperspektiv. Vårdande möten symboliseras med broar, som förbinder 

patient och sjuksköterska, och som leder till empowerment för patienten. Chow (2013) bidrar 

genom sin avhandling med ytterligare förståelse för fenomenet vårdrelation genom att hon 

undersöker vad en vårdrelation är och hur den kan optimeras i vårdande syfte. Hennes slutsats 

är att vårdrelationen är en intentionell, mellanmänsklig relation, där syftet är att hjälpa och 

stödja patientens hälsobringande processer. Den vårdande potential som finns i relationen 

kommer till uttryck först när det råder harmoni mellan vårdarens och patientens livsvärldar 
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samt i externa faktorer såsom hälsoprogram, organisationer, ekonomi, vårdmiljö och 

vårdkultur. 

 

2.4 Problemformulering 

Det finns många faktorer som är betydelsefulla för att etablera en vårdrelation. En patients 

erfarenhet av ett dåligt bemötande utgör inte bara en påfrestning på vårdrelationen, utan kan 

också innebära ett skadat förtroende för vården i stort. Vårdrelationen är den ram inom vilken 

alla vårdhandlingar äger rum. Det är inom vårdrelationen patienten och sjuksköterskan möts. 

Om en vårdrelation inte kan etableras, leder det till att nödvändiga omvårdnadshandlingar för 

att främja patientens hälsa inte kan utföras. 

Den tidigare nordiska forskningen har fokuserat på den vårdande aspekten av 

vårdrelationen, dvs när en vårdrelation innebär ett vårdande för patienten. Denna forskning 

fokuserar på hur vårdrelationen kan inverka så att den vård som patienten får medför något 

gott. Intresset i den föreliggande studien är istället inriktat på de förväntningar patienter har på 

sjuksköterskan; hur hennes kunskaper, egenskaper och handlingar påverkar utvecklingen av 

själva relationen så att den upplevs som något positivt av patienten. Eftersom det är 

sjuksköterskan som ansvarar för vårdrelationen är det viktigt att sjuksköterskan känner till 

vilka faktorer som har betydelse för att en god vårdrelation, ur patientens synvinkel, ska 

kunna utvecklas. Studier som tar en allmän utgångspunkt, och som inte utgår ifrån ett visst 

vårdsammanhang med avseende på just denna aspekt, är få. En sammanställning av det 

patienter värdesätter och anser vara betydelsefullt underlättar för sjuksköterskor när de 

försöker skapa en god vårdrelation till patienten. Kunskap kring vårdrelationen kan ge en 

ökad förståelse för sjuksköterskans roll, den kompetens som förväntas och de etiska krav som 

ställs. Detta motiverar således den föreliggande studien. 

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva faktorer som ur ett patientperspektiv har betydelse för en god 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbee fokuserar i sin teori på interaktionen och samspelet, den mellanmänskliga 

relationen, mellan patienten och sjuksköterskan. Hon kallar teorin "Human-to-Human 

Relationship Theory" och presenterar den i sin bok Interpersonal Aspects of Nursing (1971). 
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Enligt Travelbee (1971, s 7) är målet för omvårdnaden att hjälpa patienten och dennes 

anhöriga att främja hälsa och hantera det lidande sjukdomen medför. Själva omvårdnaden ses 

som en dynamisk process som äger rum mellan sjuksköterskan och patienten och/eller dennes 

anhöriga, dvs det är en mellanmänsklig process. Omvårdnaden karaktäriseras vidare som en 

ständig rörelse - som ett vardande. Travelbee lyfter fram asymmetrin i vårdrelationen då hon 

påpekar att patienten är i en beroendeställning till sjuksköterskan, eftersom hon/han är 

beroende av sjuksköterskans kunskap, förmåga att se problemen samt förmåga att använda sig 

själv som redskap i omvårdnaden. 

Själva teorin fokuserar på kommunikationen och dess betydelse, den mellanmänskliga 

relationen samt sjuksköterskans ansvar för att nå målen med omvårdnaden. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan vara både uttalad, i form av samtal, 

och outtalad, och bara visa sig genom handlingar och kroppsspråk. Den ses som en process 

som gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation med patienten. 

Hon betonar också att kommunikation är något som pågår hela tiden, även om parterna inte är 

medvetna om det. Travelbee delar in kommunikationsförmåga i två kategorier: "Allmän 

förmåga" samt "Specifik förmåga" för sjuksköterskor. Den allmänna förmågan inkluderar 

läsförmåga, att kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt samt att kunna lyssna, höra och tolka 

verbal och icke-verbal kommunikation. Den specifika förmågan som Travelbee anser att 

sjuksköterskor måste ha avser (Travelbee, 1971, s 105-106): 

 förmåga att observera och tolka observationer, dra slutsatser av dessa samt initiera 

åtgärder som grundas i kunskap och erfarenhet 

 förmåga att kunna justera omvårdnadsåtgärderna vid behov, utifrån samspelet med 

patienten och resultatet av åtgärderna 

 förmåga att kunna sätta upp och vidareutveckla omvårdnadsmål samt styra 

interaktionen så att målen nås 

 förmåga att inse när kommunikation pågår och förstå vad som förmedlas i den 

mellanmänskliga processen 

 taktkänsla, dvs en känsla för när man kan prata eller när man ska vara tyst samt att 

vara följsam mot patienten 

 förmåga att se sin egen del i interaktionen; att kunna utvärdera vilka mål som 

uppnåtts och kunna planera framåt 
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Travelbee påpekar att kommunikation är en process som ses som ett medel för att uppnå 

målen med omvårdnaden. Hon anser också att man aldrig blir fullärd, utan att dessa 

färdigheter kan utvecklas genom ett livslångt lärande (Travelbee, 1971, s 104-105). 

Den mellanmänskliga relationen ses i sin tur som den ram, den arena, inom vilken 

omvårdnaden äger rum och genom vilken omvårdnadsmålen kan nås. I denna relation mellan 

sjuksköterska och patient, där alla erfarenheter sker, är patienten beroende av sjuksköterskans 

kunskap och handlingar. Den interaktion som sker mellan sjuksköterskan och patienten ser 

Travelbee som olika steg i formandet av en vårdrelation. Processen har som slutmål att leda 

till ömsesidig förståelse och kontakt och den består av fyra faser (Travelbee, 1971, s 119-

120). Den första fasen avser det inledande mötet då sjuksköterskan och patienten bildar en 

uppfattning om varandra. Båda utgår från tidigare erfarenheter av liknande situationer och 

använder schabloner och stereotyper i sin kategorisering av den andre. Sjuksköterskans 

uppgift är att se bortom dessa schabloner och att se den unika människan i individen. Först då 

kan den andre, patienten, reagera och processen gå vidare till nästa fas (Travelbee, 1971, s 

130-132). 

I nästa fas utvecklas identiteterna. Både sjuksköterskan och patienten börjar se den unika 

personen bortom rollen som patient eller sjuksköterska. Förståelsen för den andre fördjupas 

och en grund för empati skapas. När sjuksköterskan kan se likheter och skillnader mellan sig 

själv och den andre har hon ett stöd för att kunna utveckla empati. För att kunna gå vidare in i 

nästa fas av relationsskapandet måste sjuksköterskan kunna tänja sina gränser och se bortom 

sig själv och det hon identifierar sig med i patienten. Övergången till nästa fas sker enligt 

Travelbee när sjuksköterska och patient känner en samhörighet (Travelbee, 1971, s 132-135).  

Den tredje fasen kallas empatifasen. Att känna empati är att förstå och dela en annan 

individs psykologiska tillstånd, utan att sugas in i den andres känslor och tankar. Med empatin 

följer också värderingar av den andre, något som är svårt att undvika. Så länge sjuksköterskan 

dock är medveten om sina värderingar kan hon ta ställning till dessa och förhålla sig därefter. 

Som ett resultat kan den empatiska sjuksköterskan förutse beteenden och reaktioner hos 

patienten (Travelbee, 1971, s 135-141). 

Den slutliga fasen kallas sympatifasen. Enligt Travelbee är inte empati ett tillräckligt 

incitament för att företa omvårdnadshandlingar. För detta krävs även sympati, vilket 

definieras som en förmåga att förstå en annan människas lidande samt en önskan om att lindra 

detta lidande. Det handlar om ett genuint engagemang och intresse för patienten. Detta menar 

Travelbee inte finns i empatin. Sjuksköterskan måste inte bara vilja hjälpa, hon måste också 

veta hur och ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att hjälpa patienten. Sympatifasen 
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leder till att ett förtroende upprättas mellan sjuksköterskan och patienten (Travelbee, 1971, s 

141-150). 

Dessa fyra faser leder fram till att den mellanmänskliga relationen etableras och till att ett 

tillstånd där ömsesidig förståelse och kontakt råder inträder. Travelbee kallar detta tillstånd 

"rapport" och det definieras av henne som en process, en händelse och en erfarenhet, som 

upplevs gemensamt av både sjuksköterskan och patienten, men ändå på ett unikt sätt utifrån 

den egna livsvärlden. I denna relation är patienten och sjuksköterskan inte bara en patient och 

en sjuksköterska, utan även tänkande, kännande, erfarande mänskliga individer med både 

fysiska och psykiska behov som inte helt kan särskiljas från varandra. De är två personer som 

känner en kontakt och en förståelse för varandra. I detta tillstånd finns mer än bara förtroende 

för varandra, det finns en fullständig säkerhet och trygghet i relationen (Travelbee, 1971, s 

150-155). 

 

5 Metod 

Det föreliggande arbetet syftar till att få en fördjupad kunskap om patienters erfarenheter av 

vårdrelationen. Enligt Friberg (2012c, s 133-134) är litteraturstudien en typ av studie som 

avser att utifrån litteraturen skapa kunskap om ett valt problem. I en studie av detta slag 

analyseras redan analyserat material på ett systematiskt sätt och leder till en översikt över 

rådande kunskapsläge. Denna metod bedömdes som användbar för att kunna uppnå syftet 

med studien och har därför tillämpats i detta arbete. Underlaget kan bestå av både kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga artiklar eller rapporter (Friberg, 2012c, s 133-134). I den 

föreliggande studien har artiklar som tillämpat en kvalitativ forskningsmetod granskats, 

eftersom djupare beskrivningar och analyser av patienters erfarenheter bättre belyser det valda 

problemområdet och därigenom kan leda till en ökad förståelse (Friberg, 2012b, s 121). De 

valda artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats och presenteras i ett resultat. 

 

5.1 Urval och datainsamling 

Processen började med en sk inledande informationssökning, då främst kurs- och 

facklitteratur samt referenslistorna i denna litteratur med fokus på vårdrelation, bemötande 

och kommunikation granskades för att får uppslag till olika sökord. Studierna resulterade i 

olika sökord som testades i både artikeldatabaserna Cinahl (Ebsco host) och Nursing & Allied 

Health Source (ProQuest). Sökningarna i Nursing & Allied Health Source bedömdes dock 

inte generera några ytterligare intressanta träffar än de som erhölls genom sökning i Cinahl. 
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Av denna anledning beslutades att endast använda Cinahl vid de fortsatta sökningarna. 

Bedömningen gjordes genom att antalet träffar jämfördes samt genom att rubriker på de 

artiklar som ingick i träffmängderna granskades och jämfördes. Att bara söka på "nurse-

patient relations" gav tusentals träffar. Exempelvis erhölls drygt 4 500 träffar i Cinahl vid en 

fritextsökning på "nurse-patient relations" då endast artiklar som klassats som "Peer 

reviewed" samt "Research article" inkluderats. För att få en mer hanterlig träffmängd söktes 

istället på det exakta ämnesordet (Major Subject Heading) "nurse-patient relations" i Cinahl. 

Då erhölls drygt 2 200 träffar. Sökning i Cinahl på ämnesordet "nurse-patient relations" 

kombinerades därför med olika termer. Kombinationssökning med termerna "establishing 

relationships", "bedside manner", "approach skills" och ”interaction skills” bedömdes genom 

snabbgranskning av artikelrubrikerna i träffmängden ge relevanta träffar och uppvisade en 

betydligt mer hanterlig träffmängd. Söktermerna och sökkombinationerna finns beskrivna i 

sökmatrisen (se bilaga 1). Totalt erhölls 168 träffar genom de olika sökningarna. 

I nästa steg lästes alla sammanfattningar (eng abstract) för de artiklar som ingick i 

artikeldatabasens olika träffmängder, för att bedöma om studien behandlade patienternas syn 

på sjuksköterskornas beteenden och egenskaper inom ramen för vårdrelationen, vilket var 

inklusionskriterier för studien. Studier som exempelvis endast innehöll ett 

sjuksköterskeperspektiv av vad som är viktigt för att patienten ska få erfara en god 

vårdrelation har exkluderats, dvs ett rent sjuksköterskeperspektiv i studien utgjorde ett sk 

exklusionskriterium. Ytterligare inklusionskriterier var att artikeln skulle vara en sk 

forskningsartikel (Research article) och att den ska vara granskad av andra forskare (Peer 

reviewed). Någon språkbegränsning eller begränsning i tiden för publicering har inte gjorts 

vid urvalet, eftersom antalet träffar var hanterbart ändå och få artiklar tycktes finnas som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som var publicerade de senaste tio åren. Några av 

artiklarna söktes fram genom läsning av referenslistor i artiklar som granskades under 

datainsamlingen, sk sekundärsökning enl Friberg (2012a, s 85). Sökning gjordes då direkt på 

den författare som var av intresse. De kvalitetskriterier som Friberg föreslår (Friberg, 2012b, s 

126) ska gälla för artiklar som ingår i en litteraturstudie har tillämpats och utgör därför 

exklusionskriterier i denna studie.  

Inledningsvis söktes 13 artiklar fram genom den ovan beskrivna processen. Två av 

artiklarna visade sig dock vid en genomläsning inte svara mot denna studies syfte och föll 

därför bort. Trots att inklusionskriterierna inte ställde något krav på att bara artiklar där en 

kvalitativ metod tillämpats skulle granskas, så visade det sig att i samtliga elva artiklar har en 

kvalitativ forskningsmetod använts. I en av artiklarna har både en kvalitativ och en kvantitativ 



 
 

12 (37) 

 

metod använts. Det är dock den kvalitativa delen av studien som varit i fokus för detta arbete. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde utifrån Fribergs (2012b, s 126-127) 

rekommendationer. Samtliga artiklar bedömdes uppfylla de krav på kvalitet som kan ställas 

på en studie för att den ska kunna ingå som underlag i en litteraturstudie. 

 

5.2 Dataanalys 

Själva artikelgranskningen och analysen har gjorts utifrån Fribergs (2012c, s. 140-142) 

framställning och återges i en översiktstabell, där sammanfattningar av varje utvald artikel 

presenteras (se bilaga 2). Studierna har lästs flera gånger genom att en pendling sker mellan 

helhet och delar för att slutligen resultera i en ny helhet, vilket presenteras i resultatet nedan. 

Arbetet med att analysera resultatartiklarna inleddes med genomläsning av artiklarna 

utifrån studiens syfte, dvs med avseende på patienternas erfarenheter inom vårdrelationen 

med sjuksköterskan och vad det är i sjuksköterskans kunskaper, egenskaper, handlingar mm 

som är viktigt för patienterna. Vid läsningen har ett kritiskt och öppet förhållningssätt 

tillämpats, för att alla de faktorer patienterna lägger vikt vid ska uppmärksammas och inget 

ska förbises. Olika kunskaper, egenskaper, handlingar mm, sk meningsbärande enheter, 

markerades med överstrykningspenna alternativt med flikar i olika färger i artiklarna. Därefter 

listades alla meningsbärande enheter, som identifierats i de olika artiklarna, per artikel i en 

lista i kalkylprogrammet Excel. Utifrån denna lista kunde sedan en lista över samtliga  

meningsbärande enheter (ca 100 st) som förekom i artiklarna sammanställas. De olika listorna 

gav oss en överblick av i hur många artiklar de olika meningsbärande enheterna förekom samt 

i vilka av artiklarna vi fann dem. Med hjälp av listorna gjordes sedan i ett första steg 

grupperingar av de olika meningsbärande enheterna. Sammanlagt skapades 14 grupperingar. I 

ett andra steg granskades sedan dessa 14 grupperingar för att se vilka som tycktes ha något 

gemensamt. Grupperingarna fördes slutligen samman i sex teman (se även bilaga 3): 

1. Fysisk närvaro vid omvårdnaden 

2. Medmänsklig och respektfull i bemötandet 

3. Professionell och förtroendeingivande 

4. Personcentrerat engagemang 

5. Förmåga att kommunicera 

6. Ömsesidiga ansträngningar 
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I de granskade studierna förekommer många olika uttryck för begreppet vårdrelation. Nurse-

client relationship, nurse-patient relationship, caring relationship, therapeutic relationship, 

interpersonal relationship, human-to-human relationship är några exempel. Begreppen caring 

relationship, therapeutic relationship, interpersonal relationship samt human-to-human 

relationship bedöms användas på ett värdepositivt sätt, utifrån Björck och Sandmans (2007) 

terminologi. Dessa synonymer till begreppet nurse-patient relationship (dvs vårdrelation) 

tycks indikera att relationen medför något gott för patienten i form av god omvårdnad 

och/eller ökat välbefinnande. I den fortsatta framställningen används begreppet god 

vårdrelation när vårdrelationen antingen har en behandlande effekt i sig eller i övrigt medför 

något gott för patienten. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken handlar om principer och normer som ska fungera som vägledning för ett 

visst forskningsområde eller vissa moment i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011, s 15). Vid 

litteraturstudier bör etiska överväganden främst göras avseende urval av studier som ska 

granskas samt presentationen av resultatet. Endast studier där etiska överväganden gjorts, 

exempelvis i form av godkännande från en etisk kommitté, har inkluderats i det föreliggande 

arbetet. Vidare har samtliga artiklar som ligger till underlag för resultatet redovisats. För att 

undvika risken för selektivt urval, dvs risken att välja studier som stödjer en förutfattad 

mening, har ett kritiskt förhållningssätt vid urvalet, läsningen av studierna samt vid 

presentation av resultatet konsekvent tillämpats (Forsberg & Wengström, 2013, s 69-70). För 

att säkerställa betydelsen av ord och uttryck vid granskning av engelska artiklar har Norstedts 

stora engelsk-svenska ordbok (2000) samt Random House Webster’s College Dictionary 

(1992) använts. 

 

7 Resultat 

Utifrån de granskade artiklarna har sex teman skapats som beskriver patientens förväntningar 

på sjuksköterskans kunskaper, egenskaper och handlingar inom ramen för den goda 

vårdrelationen: fysisk närvaro vid omvårdnaden, medmänsklig och respektfull i bemötandet, 

professionell och förtroendeingivande, personcentrerat engagemang, förmåga att 

kommunicera samt ömsesidiga ansträngningar. Resultatet visade i sjätte temat också att 

patienten, och inte bara sjuksköterskan, lägger ner stora ansträngningar på att en vårdrelation 

ska utvecklas.  
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7.1 Fysisk närvaro vid omvårdnaden 

Närvaro både i tid och rum upplevs som viktigt för patienter. Att få en del av sjuksköterskans 

tid, både i stunden men också återkommande, tycks ha en inverkan på förtroende och djup i 

relationen. Även själva vårdhandlingen, dvs interaktionen mellan patienten och 

sjuksköterskan, ger patienten en del av sjuksköterskans tid. Vårdhandlingen har också stor 

betydelse för att patienterna ska uppleva en närvaro som leder till samhörighet i relationen. I 

Berg och Danielssons (2007) studie uttryckte patienterna sin uppskattning för att 

sjuksköterskan tog sig tid att titta till henne/honom, trots en stressig miljö och tidsbrist. Även i 

Mok och Chius (2004) studie uttrycktes värdet av att sjuksköterskan tog sig tid. Patienten 

värdesatte samtidigt den fysiska beröring som sjuksköterskans undersökning och behandling 

vid besöket innebar. Denna handling sågs som ett konkret uttryck för omsorg. I de två studier 

där patienter med psykisk sjukdom intervjuats om vårdrelationen med sjuksköterskan framgår 

att tillgänglighet, kontinuitet och tid är en viktig aspekt av vårdrelationen (McCann & Baker, 

2001; Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). För dessa patienter utgör relationen till 

sjuksköterskan en del av behandlingen och den har därför en central roll i patientens 

personliga utveckling och tillfrisknande. Tid tillsammans, då man exempelvis utför 

hushållssysslor, blir då en nyckelfaktor för att själva den behandlande aspekten av relationen 

ska komma till stånd (Hörberg et al, 2004). 

Patienten behöver både få uppleva konkreta omvårdnadshandlingar samt kontinuerligt 

träffa sin sjuksköterska för att kunna bygga en relation. Detta bekräftas också av 

sjuksköterskor som i en av studierna gav uttryck för att själva beröringen stärker relationen. 

Att exempelvis bada en patient kan vara en varm omvårdnadshandling (Trojan & Yonge, 

1993). 

 

7.2 Medmänsklig och respektfull i bemötandet 

I flera av artiklarna ger patienterna uttryck för förväntningar avseende olika egenskaper 

respektive sätt att uppträda från sjuksköterskans sida i den goda eller vårdande relationen. 

Många gånger handlar det om personliga egenskaper som är svåra att förändra. Patienterna 

vill känna sig respekterade och uttrycker att de vill möta en vänlig och hjälpsam, men också 

positiv och äkta person i sjuksköterskan (Trojan & Yonge, 1993; Jensen, Bäck-Pettersson och 

Segesten, 1996; Finch, 2006). Egenskaper som återkommer är exempelvis att ha humor, att 

vara trevlig och att vara personlig (Shattell, 2005; Mok & Chiu, 2004; McCann & Baker, 



 
 

15 (37) 

 

2001). Detta är egenskaper hos sjuksköterskan som får patienten att känna sig bekväm och väl 

till mods i relationen. 

I Mok och Chius (2004) studie framkom att det var väldigt viktigt att sjuksköterskorna var 

hjärtliga, såg glada ut samt var tålmodiga. Patienterna beskrev att genom sina mjuka röster 

förmedlade sjuksköterskorna kärlek. Jensen et al (1996) visade med sitt resultat att den 

duktiga sjuksköterskan är en varm och vänlig person med ett öppet och ärligt sätt vid 

bemötandet.  

Sjuksköterskans beteende ska få patienten att känna sig respekterad och bevara 

hans/hennes mänskliga värdighet. Det ställs egentligen inga höga krav, utan handlar i grunden 

om ett medmänskligt bemötande. Exempelvis kan det handla om att ge patienten en stor kram. 

En patient vittnar om hur mycket det betydde att få en oväntad kram från sin sjuksköterska; en 

handling som fick patienten att känna sig trygg och god till mods (Trojan & Yonge, 1993). I 

Hörberg et als (2004) studie kände sig patienterna respekterade när de upplevde sig tagna på 

allvar, accepterade och jämställda i relationen. Exempelvis känner sig patienter respekterade 

när sjuksköterskan förstår dem bara genom att titta på deras kroppsspråk, eller när de känner 

att de får vara ledsna när de är ledsna och att de får prata men också vara tysta när de behöver. 

 

7.3 Professionell och förtroendeingivande 

I nästan alla artiklar uttalades förväntningar på viss medicinsk och omvårdnadsrelaterad 

kompetens. Patienten förutsätter att sjuksköterskan i och med sin legitimering har vissa 

kunskaper i omvårdnad och medicin. Dessutom uttrycktes förväntningar på kompetens och 

egenskaper såsom pedagogisk förmåga, förmåga att skapa mening och mål, 

anpassningsförmåga, taktkänsla och självinsikt (Miner-Williams, 2007; Trojan & Yonge, 

1993; Mok & Chiu, 2004; Kristjanson & Chalmers, 1990; Jensen et al, 1996; McCann & 

Baker, 2001). Som Berg och Danielsson (2007) sammanfattar så värdesätter patienterna 

sjuksköterskans kompetens, eftersom den skapar en trygghetskänsla för patienten i vårdandet. 

Att få förtroende för sin sjuksköterska var också centralt för många patienter och återkom i 

flera studier. Detta förtroende fick patienten dels genom själva det faktum att sjuksköterskan 

har sin legitimation och sin anställning, men även genom att hon/han är pålitlig, noggrann och 

har ett vårdat yttre (Trojan & Yonge, 1993). I Mok och Chius (2004) studie ger patienter 

uttryck för att den goda relationen till sjuksköterskan har gett ett inre lugn och bidragit till en 

känsla av trygghet i relationen. Patienterna uttrycker att förtroendet bidragit till ökad öppenhet 

med att visa känslor i förhållande till sjuksköterskan.  
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7.4 Personcentrerat engagemang  

I en vårdande och förtroendefull relation förväntar sig patienterna i flera av studierna att de 

blir sedda, accepterade och lyssnade på av sjuksköterskan. Patienterna vill känna empati och 

engagemang från sjuksköterskorna. De vill att sjuksköterskan ser alla deras behov, dvs har ett 

holistisk synsätt (Miner-Williams, 2007), och att hon/han ser patienten som en medmänniska 

med rimliga krav och förmåga till självbestämmande (Berg, Berntsson & Danielsson, 2006; 

Berg & Danielsson, 2007).  

I nästan alla de granskade studierna framkom betydelsen av att sjuksköterskan ger 

patienten utrymme att prata och att sjuksköterskan engagerat lyssnar på det patienten 

uttrycker (Kristjanson & Chalmers, 1990; Trojan & Yonge, 1993; Jensen et al, 1996; McCann 

& Baker, 2001; Mok & Chiu, 2004; Hörberg et al, 2004; Shattell, 2005; Finch, 2006; Berg, 

Berntsson & Danielsson, 2006; Berg & Danielsson, 2007). När patienterna upplevde att de 

inte fick ställa frågor samt inte fick möjlighet att uttrycka sina behov så kände de sig maktlösa 

(Shattell, 2005; Berg & Danielsson, 2007). De kände sig däremot bekräftade när 

sjuksköterskan lyssnade och delade deras förståelse av situationen (Berg & Danielsson, 2007; 

Berg, Berntsson & Danielsson, 2006). Bara en sådan enkel handling som att presentera sig 

framkom som ett exempel på att se eller bry sig om patienten (Berg & Danielsson, 2007). I 

McCann och Bakers (2001) studie ges uttryck för hur viktigt patienten anser att det är när 

sjuksköterskan finns där och är på samma nivå i lyssnandet.  

Miner-Williams (2007) studie belyser vikten av att vara involverad i patienten som en unik 

person som är värdefull. Detta ses som en förutsättning för att få mer djup i relationen till 

sjuksköterskan. Även Mok och Chiu (2004) argumenterar för engagemangets särskilda 

betydelse för att utveckla ett djup i relationen. Patienten betraktade sjuksköterskan som något 

mer än bara en vårdare. Sjuksköterskan sågs som en vän och en del av familjen, mycket tack 

vare att hon engagerade sig och exempelvis tog med patientens problem och frågor till möten 

på sjukhuset, dvs hon förde patientens talan och möjliggjorde därigenom delaktighet. Denna 

handling uttrycker också hur sjuksköterskan accepterar patienten och tar denne på allvar. 

  

7.5 Förmåga att kommunicera 

Vid alla interaktioner mellan människor pågår kommunikation. Den kan vara antingen verbal 

eller icke-verbal (Baggens & Sandén, 2009, s 205-206). Det som granskats i studierna är 

patienters erfarenhet av den medvetna kommunikationen. Av Finch (2006) studie framkom att 
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för att en vårdrelation ska utvecklas krävs kommunikation mellan patienten och 

sjuksköterskan. Patienter önskar att sjuksköterskor visar hänsyn och engagemang genom sin 

kommunikation. I studien lyfts fram att patienterna registrerar sjuksköterskans tonläge, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Finch (2006) introducerar även begreppet relationell 

kommunikation. Sjuksköterskan ska vara lugn, behaglig, omsorgsfull, intresserad, hängiven, 

accepterande och respektfull i kommunikationen med patienten för att relationell 

kommunikation ska föreligga.  

Betydelsen av sjuksköterskans affektiva kommunikation bekräftas av Kristjanson & 

Chalmers (1990). Vid forskarnas observationer av sjuksköterskors möten med patienter 

framstod leenden och skratt ha en betydelse både för att involvera patienten och att bygga 

samförstånd. Detta bekräftades också av patienterna i uppföljande intervjuer. Av studien 

framgick också sjuksköterskors förmåga att svara an på icke-verbal kommunikation. Exempel 

ges på hur en sjuksköterska, trots att hon förstår att det finns ett problem genom de icke-

verbala signaler patienten sänder, väljer att inte diskutera eller ställa frågor kring problemet, 

eftersom hon märker att tidpunkten är olämplig. Sjuksköterskan visar här förmåga att tolka 

icke-verbal kommunikation och förhålla sig adekvat till det.  

I studien av Jensen et al (1996) framgår att den duktiga sjuksköterskan använder sina 

kommunikationsförmågor i samband med att identifiera patienters problem samt vid 

informationsgivning.  

 

7.6 Ömsesidiga ansträngningar 

Av resultatet framgår att både patienten och sjuksköterskan är aktiva i arbetet med att skapa 

en relation. Det handlar mycket om att känna gemenskap och samhörighet, men också om 

samarbete. I artiklarna uttrycks gemenskapen och samhörigheten som 'connectedness', 

'creating common ground' och 'being on the same wavelength' (Miner-Williams, 2007; 

Kristjanson & Chalmers, 1990; Jensen et al, 1996). 

Vid analys av Shattells (2005) och Berg och Danielssons studier (2007) framgår det att 

patienten får ta ett ansvar för att en vårdrelation ska komma till stånd. Av Shattells (2005) 

studie framgår också en annan asymmetri i vårdrelationen än den som vanligen tas upp. 

Patienten vill gärna att relationen ska vara personligt präglad. Det framgår väldigt tydligt hur 

patienterna aktivt tillämpade olika strategier för att få uppmärksamhet och en relation till sin 

sjuksköterska. De försökte på olika sätt undvika att upplevas som en krävande patient samt få 

sjuksköterskan att komma ihåg dem, dvs de försökte vara trevliga, vänliga, lugna, följsamma 
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och lätta att prata med. Slutligen lade patienterna ner stort arbete på att få sjuksköterskan att 

lyssna till dem. Detta skedde både verbalt och genom handlingar. Som exempel uppgavs att 

en patient till och med hade slutat äta för att få sjuksköterskan att lyssna på henne. Patienter i 

studien uppgav också att de aktivt försökte bli vänner med sjuksköterskan genom att visa 

intresse för henne/honom som person.  

Även i Berg och Danielssons (2007) och Berg, Berntsson och Danielssons (2006) studier 

framkom att inte bara sjuksköterskan utan även patienterna använde sina resurser, sin 

medvetenhet, sina värden och sina föreställningar i sin strävan efter att skapa en vårdande 

relation med sjuksköterskan. Det pågår alltså ett ömsesidigt användande av kunskaper samt 

ett gemensamt arbete för att skapa en relation. 

 

8 Diskussion 

I den följande resultatdiskussionen kommer resultatet att analyseras och relateras till vald 

teori och annan relevant forskning. I den därpå följande metoddiskussionen sker en 

utvärdering av den i studien tillämpade metoden. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

slutsats samt författarnas förslag på hur resultatet i denna studie kan användas. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Vid analys av resultatet och de sex teman som presenterats framträder i huvudsak tre fynd 

avseende patienternas erfarenheter av vårdrelationen som kommer att beröras i 

resultatdiskussionen. Det framgår tydligt att både sjuksköterskans professionellt förvärvade 

kunskaper och hennes personliga egenskaper spelar en stor roll för att patienten ska uppleva 

en god vårdrelation. Dessutom framgår av resultatet att patienten många gånger får lägga ner 

stora ansträngningar för att skapa en god vårdrelation (Shattell, 2005; Berg & Danielsson, 

2007; Berg, Berntsson & Danielsson, 2006). Nedan kommer dessa fynd att relateras till 

Travelbees (1971) teori, men även till annan relevant forskning och litteratur. 

 

8.1.1 Professionella kunskaper 

Resultatet visar att patienter förväntar sig att sjuksköterskan är professionell. Själva 

legitimationen, förmågan att tillämpa sina medicinska kunskaper och färdigheter i omvårdnad 

samt pålitlighet är uttryck för professionalism och ger patienterna en trygghetskänsla (Miner-

Williams, 2007; Trojan & Yonge, 1993; Mok & Chiu, 2004; Kristjanson & Chalmers, 1990; 

Jensen et al, 1996; McCann & Baker, 2001). Detta leder också till att patienterna utvecklar ett 
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förtroende för sin sjuksköterska och vågar bli mer öppna inom relationen (Mok & Chiu, 

2004). Tryggheten och förtroendet tolkas av författarna i denna studie som en 

grundförutsättning för att vårdrelationen ska uppfattas som god av patienten. Förtroendets 

betydelse bekräftas av vårdaren i en studie där sjuksköterskor intervjuades om 

förutsättningarna för att utveckla förtroendefulla relationer (Eriksson & Nilsson, 2007). Enligt 

studien var sjuksköterskans kompetens i form av kommunikationsförmåga, pedagogisk 

förmåga och professionalism viktig för att skapa förtroendefulla vårdrelationer i samband 

med hälsorådgivning. Även Snellman och Gedda (2012) kommer i sin litteraturstudie fram till 

att förtroendet är ett av de värden som bör ingå i den värdegrund för omvårdnad som de 

föreslår. De menar att om inte ömsesidigt förtroende finns mellan patient och sjuksköterska så 

är det svårare att uppnå en vårdande relation. 

De professionella kraven på sjuksköterskan lyfts i Travelbees teori genom de specifika 

färdigheter (jmf avsnitt 4) som hon anser att sjuksköterskan behöver ha med avseende på 

kommunikation (1971, s 105-106). Hon ser kommunikationen som central i 

omvårdnadsprocessen, och som en process som möjliggör den mellanmänskliga 

kommunikationen. Kraven på färdigheter är relaterade till så mycket mer än bara själva 

informationsutbytet mellan patient och sjuksköterska. Dessa krav reflekterar även övriga delar 

i det som patienterna tar upp när de beskriver sina förväntningar och önskningar på 

sjuksköterskans professionella kompetens, såsom att exempelvis kunna formulera 

omvårdnadsmål och löpande justera dessa i samråd med patienten. Att kunna arbeta utifrån 

omvårdnadsprocessen är inte kunskaper som man föds med, men som kan utvecklas genom 

utbildning och utövandet av professionen. 

 

8.1.2 Personliga förutsättningar 

Av resultatet framgår också att sjuksköterskans personliga egenskaper spelar en stor roll. Av 

temat "Personcentrerat engagemang" framgår att patienterna vill känna att sjuksköterskan har 

empatisk förmåga för att en god vårdrelation ska utvecklas (Kristjanson & Chalmers, 1990; 

Trojan & Yonge, 1993; Jensen et al, 1996; McCann & Baker, 2001; Mok & Chiu, 2004; 

Hörberg et al, 2004; Shattell, 2005; Finch, 2006; Berg, Berntsson & Danielsson, 2006; Berg 

& Danielsson, 2007; Miner-Williams, 2007). Empati är enligt Travelbee (1971, s 135-141) 

den tredje fasen i processen för att forma en mellanmänsklig vårdrelation. Med empati avser 

Travelbee sjuksköterskans förmåga att förstå och dela patientens psykologiska tillstånd, utan 

att gå in i den andres känslor och tankar. Det är precis detta som också framgår av resultatet. 
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Att se, att lyssna och att ta in alla dimensioner av den andre (dvs fysiska, psykiska, sociala 

och andliga), är att vara personcentrerad och bekräfta personen i patienten, vilket är uttryck 

för just empatisk förmåga. Något som i sin tur upplevs bidra till att vårdrelationen upplevs 

som positiv och god. Det framkom också av Berg och Danielssons (2007) och Hörberg et als 

(2004) studier att när patienten inte kände sig sedd och bekräftad så ifrågasattes den vårdande 

aspekten i relationen respektive möjligheten att utvecklas som individ inom relationens ramar. 

"Den vårdande relationen" respektive "den relation där individen kan utvecklas" tolkas då 

som exempel på mellanmänskliga vårdrelationer. Detta stöds av Travelbees (1971, s 119-120) 

teori, där det framgår att om empati saknas så kan inte övergången till den sympatiska fasen i 

processen ske. Då kan inte heller en mellanmänsklig relation komma till stånd. 

Resultatet kan också jämföras med en litteraturstudie av Rchaidia, Diercks de Casterlé, De 

Blaeser och Gastmans (2009), där cancerpatienters uppfattning om den bra sjuksköterskan 

undersöktes. Enligt patienterna ansågs bra och duktiga sjuksköterskor vara de sjuksköterskor 

som förstod patienten och tog dem på allvar. De duktiga sjuksköterskorna såg och förstod 

också detaljer i patientens tillstånd som inte andra gjorde, dvs upplevdes mer holistiska i sitt 

förhållningssätt. I skenet av Travelbees teori och det redovisade resultatet för denna studie blir 

också de krav på empati och holistiskt synsätt som framgår av Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) för legitimerad sjuksköterska högst relevant. 

Av temat "Medmänsklig och respektfull i bemötandet" samt "Personcentrerat 

engagemang" framgår att patienterna förväntar sig engagemang, respekt och medmänsklighet 

i den goda vårdrelationen (Mok & Chiu, 2004; Hörberg et al, 2004; Berg, Berntsson & 

Danielsson, 2006; Finch, 2006; Miner-Williams, 2007). Även i temat "Förmåga att 

kommunicera" framgår att patienterna önskar att sjuksköterskan visar hänsyn och 

engagemang genom sin kommunikation (Kristjanson & Chalmer, 1990; Finch, 2006). 

Medmänsklighet och respekt anser patienterna att sjuksköterskan visar genom att vara vänlig, 

hjälpsam, positiv i sin inställning, äkta och personlig (Trojan & Yonge, 1993; Jensen et al, 

1996; Finch, 2006). Det handlar väldigt mycket om personliga kvaliteter och ett personligt 

engagemang, som egentligen inte direkt förväntas av sjuksköterskan. Paralleller kan dras till 

det som Travelbee (1971, s 141-150) anser vara sympati, vilket genomsyrar den sista fasen av 

processen som slutligen leder fram till den mellanmänskliga relationen. Förmågan att bli 

berörd och hängiven är centralt i sympatin. Engagemang, men även empati, ses som en 

förutsättning för att kunna utveckla sympati. Sympatin fungerar sedan som en drivkraft för att 

verkligen vilja ta initiativ till att utföra omvårdnadshandlingar. Viljan är då sjuksköterskans 

egen personliga vilja och inte bara något som följer med rollen. Resultatet och Travelbees 



 
 

21 (37) 

 

teori uppvisar också likheter med de värden som Snellman och Gedda (2012) anser ingå i 

begreppet sympati; ömsesidighet, förståelse, hängivenhet, mänsklighet, närvarande samt 

självuppoffring. Av studierna framgår att den sympati sjuksköterskan visar resulterar i att 

patienterna betraktar relationen även som en vänskapsrelation och i vissa fall till och med 

betraktar sjuksköterskan som en del av familjen (Hörberg et al, 2004; Mok & Chiu, 2004; 

Miner-Williams, 2007; McCann & Baker, 2001). I ljuset av detta aktualiseras också 

diskussionen om gränsen mellan att vara personlig och privat. En tolkning av resultatet är att 

patienter många gånger önskar en djupare relation än vad exempelvis Dahlberg och Segesten 

(2010, s 190-191) anser att den professionella vårdande relationen kan erbjuda. Författarna till 

detta arbete anser att Travelbees syn på sympati ger stöd för ett djupare engagemang från 

sjuksköterskan. Patienternas önskningar om medmänsklighet, respekt och personligt 

engagemang, dvs sympati, kan därmed ses som legitima. 

Travelbees teori om empatins och sympatins betydelse för utvecklingen av den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient får enligt författarna definitivt 

stöd av resultatet i den föreliggande studien. 

 

8.1.3 Ömsesidiga ansträngningar för att skapa en relation 

I den vårdvetenskapliga litteraturen framgår tydligt att ansvaret för vårdrelationen och hur den 

utvecklas ligger hos sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010, s 193; Snellman, 2009, s 

378-379). Även Holm (2009, s 48-58) betonar sjuksköterskans ansvar för relationen och 

skyldighet att svara an på patientens legitima krav. Rehnsfeldt (2012, s 410) bekräftar detta, 

men lyfter också att det finns en ömsesidighet i vårdgemenskapen. Patienten måste bjuda in 

sig själv genom att vara öppen med sina behov och sitt lidande för att uppnå en ömsesidig 

relation och gemenskap.  

Av resultatet framgår att patienter i vissa fall får lägga ner stora ansträngningar (både 

verbalt och icke-verbalt) på att både få kontakt med sjuksköterskan och att bli tagna på allvar 

(Shattell, 2005; Berg & Danielsson, 2007). Detta är något överraskande, eftersom det är så 

tydligt i den vårdvetenskapliga litteraturen vem som har ansvaret för relationen. Denna insikt 

om patienternas ansträngningar leder dock till en ökad förståelse för att så många anmälningar 

kommer in till patientnämnden som avser bemötande och kommunikation (Patientnämnden 

Stockholms läns landsting, 2012 och 2013). Patienterna känner sig dåligt bemötta och 

upplever brister i kommunikationen när de inte blir sedda eller tagna på allvar. 
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8.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Kärnan i Travelbees (1971) teori är att patienten är en unik person och att relationen ska 

karaktäriseras av samförstånd. Detta är också vad som framkommer av resultatet; patienten 

vill bli sedd och respekterad för den individ hon/han är, med sina behov och sina 

förutsättningar. De vill möta en sjuksköterska som är intresserad och engagerad, inte bara i 

patienten som person, utan även i sin profession och utvecklingen av den, för att uppnå 

patientens främsta mål – nämligen förbättrad hälsa. Patienterna vill uppleva en symmetri i 

engagemanget för relationen och utifrån detta gemensamt arbeta för att nå välbefinnande. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Utvärderingen av den tillämpade metoden, urvalsförfarandet samt analysen i det föreliggande 

arbetet utgår ifrån Friberg (2012a, s 86) samt Henricson (2012, s 472-475).  

 

8.2.1 Metod och urval 

Syftet med arbetet var att få fördjupad kunskap om faktorer som utifrån patienters 

erfarenheter har betydelse för att en god vårdrelation till sjuksköterskan ska utvecklas. Den 

använda metoden bidrog till kunskap om fenomenet, men upplevdes inte bidra med någon ny 

kunskap. Många av de valda artiklarna uppvisade sinsemellan snarlika resultat. Det är därför 

osannolikt att någon ny information skulle ha tillkommit genom en intervjustudie alternativt 

vid djupstudier av patientberättelser, sk narrativ metod. Den använda metoden ses därför som 

lämplig.  

Att många likheter fanns mellan resultaten i de olika artiklarna motiverar frågan om inte 

färre artiklar hade kunnat användas som underlag. De inkluderade resultatartiklarna uppvisade 

en geografisk spridning (Sverige, USA, Kanada, Hong Kong och Australien) samt en 

spridning mellan olika vårdsammanhang (bl a psykiatri, somatisk vård, palliativ vård och 

hemsjukvård). Denna bredd i underlaget hade inte uppnåtts med färre artiklar och kan därför 

anses stärka det redovisade resultatet och samtidigt motivera antalet artiklar. 

Då artiklarna var publicerade mellan 1990 och 2007 finns de redovisade resultaten till viss 

del redan integrerade i den kurslitteratur som ingår i undervisningen på 

sjuksköterskeutbildningen samt i andra litteraturstudier om vårdrelationen. Några nyare 

studier gjorda ur ett patientperspektiv kunde inte hittas, däremot fanns ett flertal studier som 

var nyare där sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av vårdrelationen och dess utveckling 

studerats. Dessa artiklar uppfyllde dock inte studiens syfte, eftersom utgångspunkten var att få 
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ökad kunskap om patienternas erfarenheter. Trots att studierna var något äldre upplevdes de 

fortfarande som relevanta utifrån den erfarenhet författarna gjort under praktikperioder samt 

vid arbete i vården. Samstämmigheten i artiklarnas resultat stärker också detta påstående. 

Studien har också bidragit till ökad förståelse för fenomenet vårdrelation och de olika 

synonyma begrepp som förekommer för denna företeelse. Dessutom har fördjupad insikt i hur 

värdefull en vårdrelation är för patienten erhållits under forskningsperioden. Litteraturstudien 

har således varit användbar för att förvärva den önskade kunskapen.  

De artiklar som valdes ut hade något varierade syften. Två artiklar syftade till att beskriva 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska (Kristjanson & Chalmers, 1990; Shattell, 

2005). Två artiklar fokuserade på patientens erfarenhet av sjuksköterskan och hennes 

beteenden och/eller egenskaper (Jensen et al, 1996; Finch, 2006). Resterande sju artiklars 

syfte är mer direkt riktat mot vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska, hur den upplevs 

alternativt vad som är viktigt för dess utveckling. Artiklarna hade således något varierande 

syften, men samtliga bedömdes innehålla information om patienternas erfarenheter av 

vårdrelationen som svarade mot syftet för den föreliggande studien och var därför användbara 

till en del eller i sin helhet. I ett flertal av studierna har även sjuksköterskeperspektivet 

studerats. I det föreliggande arbetet har dock endast de delar som berör patientperspektivet 

beaktats. Att bara utgå ifrån ett patientperspektiv anses av författarna vara det enda rimliga, 

eftersom det är patienternas förväntningar och föreställningar som ska styra sjuksköterskans 

handlande, dvs sjuksköterskan ska ha ett patientcentrerat förhållningssätt. Det blir då mindre 

intressant vad sjuksköterskor anser. 

 

8.2.2 Analys 

Den metod som valdes för att formulera teman fungerade väl. Författarna upplevde inte några 

större svårigheter med att skapa de 14 grupperingarna av meningsbärande enheter i ett första 

steg eftersom många av faktorerna återkom i de flesta artiklar. Mönstren i detta steg av 

analysen var tydliga. Det var däremot något svårare att föra samman de olika grupperingarna 

till teman på ett konsekvent sätt. Författarnas erfarenheter och kunskaper i ämnet 

vårdvetenskap kan då ha påverkat hur de olika grupperingarna bildades. Exempelvis 

grupperingen ”Kommunikationsförmåga” såg till en början ut att kunna ingå i flera teman. 

Slutligen valdes dock att forma ett eget tema för denna gruppering. En ytterligare svårighet 

var att namnge de slutliga temana, men efter diskussion i handledningsgruppen om varje 

temas innebörd så kunde benämningar skapas. På grund av dessa svårigheter valde författarna 
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att inkludera en tabell där teman, grupperingar av meningsbärande enheter samt 

meningsbärande enheter (kunskaper, egenskaper, handlingar mm) tydligt framgår och kan 

utvärderas av läsaren (se bilaga 3).  

 

8.2.3 Kvaliteten i studierna 

I ett par av artiklarna saknades uppgift om etiska överväganden (Berg & Danielsson, 2007 

samt Jensen et al, 1996). Med anledning av detta kontaktades en av författarna till respektive 

artikel per e-post med frågan om vilka etiska överväganden som gjorts samt om någon etisk 

kommitté godkänt studien. Av svaren framkom att studierna uppfyllde de forskningsetiska 

krav som gällde vid tiden för studiens genomförande och därmed bedömdes artiklarna kunna 

ingå i den föreliggande studien. 

I samtliga studier har tillvägagångssättet för genomförandet av studien beskrivits utförligt 

och det har inte förekommit några direkta svårigheter att följa datainsamlings- och 

analysprocessen. I flera fall har informanter bekräftat tolkningarna av intervjuer och/eller 

observationer och kollegor har funnits med i analysprocessen. Däremot framgår inte alltid 

vilken förförståelse artikelförfattarna har, dock framgår att samtliga studier genomförts av 

sjuksköterskor samt forskare inom vårdvetenskap. Endast ett fåtal av studierna tar direkt upp 

frågan om överförbarhet, men samtidigt finns den begränsande överförbarheten inbyggd i 

vissa av de tillämpade metoderna (exempelvis fenomenologisk metod och hermeneutisk 

metod), och denna diskussion blir då något överflödig. I ett antal av studierna användes en 

grounded theory-metod där syftet är att genera teori inom ett forskningsområde (Sandgren, 

2012, s 409-410). Därigenom är det underförstått att resultatet ska kunna ha en bred 

tillämpning.  

Av det ovan nämnda framgår att olika metoder tillämpats i de artiklar som ligger till grund 

för resultatet. Det viktiga för studien har dock varit att samtliga studier tillämpat en kvalitativ 

metod samt innehållit information om patienters erfarenheter eller upplevelser av 

vårdrelationen utifrån syftet. Valet av studier med kvalitativ metod motiveras av att intresset 

var riktat mot en mer djupgående förståelse av ett visst fenomen, i detta fall vårdrelationen 

och patienters upplevelse av den.  

 

8.3 Slutsats och praktiska implikationer 

I resultatet beskrivs de faktorer (i form av teman) som patienter beskrivit som viktiga för att 

vårdrelationen ska upplevas som god. Erfarenheterna och upplevelserna ger information om 
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hur sjuksköterskor bör vara för att vårdrelationen ska upplevas positivt av patienten. Kunskap 

som säkert också kan överföras och användas av andra yrkesgrupper runt patienten. Dessa 

faktorer kan i sin tur översättas till olika förväntningar eller krav som patienter har på 

sjuksköterskan för att vårdrelationen ska medföra något gott för patienten eller upplevas som 

god eller vårdande. 

De delar i resultatet som avser de professionella färdigheterna och kunskaperna är något 

som både den blivande och den färdiga sjuksköterskan kan utveckla genom utbildning och 

övning. Det är kunskaper som går att förvärva om man inte redan har dem. Dessa delar i 

resultatet kan då användas för planering av utbildningar ute i vårdverksamheter, men också 

tjäna som underlag vid planering av grundutbildningen för allmänsjuksköterskor. Resultatet i 

denna studie kan även användas vid utformning av patientenkäter. Enkätsvaren kan sedan 

ligga till grund för utbildning och verksamhetsutveckling. 

De personliga egenskaperna är svårare att förändra, men genom insikt om dess betydelse 

för patienterna så kan sjuksköterskan genom reflektion åtminstone bli medveten om sina egna 

förtjänster och brister. Utifrån denna självinsikt kan sedan sjuksköterskan arbeta vidare med 

sin personliga utveckling. 

 

9 Framtida forskning 

Det finns flera utländska studier där syftet varit att koppla patientens förväntningar på 

sjuksköterskan till utbildningsmaterial eller kursplaner. Att undersöka i vilken utsträckning de 

svenska kursplanerna i sjuksköterskeutbildningen förbereder den nyutexaminerade 

sjuksköterskan för att skapa goda vårdrelationer skulle komplettera denna forskning i Sverige. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl 

 

nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject Heading)+ 

establishing 

relationships 

19 #18 (Trojan & Yonge) 

Cinahl nurse-patient relations 
(AB Abstract) 

20 #11 (Shattell) 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject 

Heading)+relationships 

(AB 

Abstract)+Sweden 

16 #11 (Hörberg, Brunt & Axelsson) 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject 

Heading)+bedside 

manner (TX All text) 

40 #13 (Miner-Williams) 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 
Subject Heading)+ 

approach skills (AB 

Abstract) 

33 #20 (Mok & Chui), 29 (McCann & 

Baker) 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject Heading)+ 

Berg (AU Author) 

4 #1 (Berg & Danielsson), 2 (Berg, 

Berntsson & Danielsson) Sökt på Berg 

utifrån annan artikel av författaren som 

kom med i en tidigare sökning 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject 

Heading)+interaction 

skills (AB Abstract) 

 

28 #28 (Kristjansson & Chalmers) 

Cinahl nurse-patient relations 
(MM Exact Major 

Subject Heading)+ 

Segesten 

4 #3 (Jensen, Back-Pettersson & Segesten) 
Sökt på Segesten eftersom hon har 

studerat vårdrelationen och är 

medförfattare till kurslitteratur 

Cinahl nurse-patient relations 

(MM Exact Major 

Subject Heading)+ 

Finch (AU Author) 

4 #1(Finch) Sökt på Finch utifrån 

referenslista i annan artikel av samma 

författare som studerade 

sjuksköterskeperspektivet och inte 

patientperspektivet och som kom upp i en 

av sökningarna ovan 

 Totalt antal träffar 168  
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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 

Trojan, L. & 

Yonge, O. 

Developing 

trusting, caring 
relationships: 

home care nurses 

and elderly clients 

1993, Kanada, Journal 

of Advanced Nursing 

Syftet med studien var att 

fastställa processen för att 
utveckla en förtroendefull 

relation till äldre patienter i 

hemsjukvård. 

I studien användes Grounded 

theory-metoden (Strauss & Corbin). 
Valet av deltagare skedde utifrån 

följande kriterier: de medverkande 

skulle kunna verbalisera tankar och 

känslor, vara villiga till att delta, 

vara 60 år eller äldre samt kunna 

flytande engelska. Datainsamling 

skedde genom djupintervjuer med 6 

patienter och 7 sjuksköterskor. Data 

analyserades utifrån kodade 

uppgifter och de kategorier som 

skapades ur utifrån materialet.  

Studien identifierar förtroendet för 

professionen, acceptans av patienten som 
person och dennes upplevda behov, respekt 

för patientens kultur, värden och känslor samt 

sjuksköterskans självtillit som viktiga faktorer 

för att bygga förtroende i relationen. De faser 

som sköterskan och patienten går igenom är 

initialt förtroendeskapande, anknytning, 

förhandling och hjälpande innan en 

förtroendefull, vårdande relation har 

etablerats. 

Shattell, M. Nurse Bait: 
Strategies 

Hospitalized 

Patients Use to 

Entice Nurses 

within the 

Context of the 

Interpersonal 

Relationship 

2005, USA, Issues in 
Mental Health 

Nursing 

Syftet med studien var att 
beskriva patienters 

erfarenheter av att söka 

vård/omvårdnad av en 

sjuksköterska vid en 

medicinsk-kirurgisk 

sjukhusavdelning. 

Studien genomfördes med en 
existentiell fenomenologisk ansats. 

Snöbollstekniken användes för att 

rekrytera deltagare till studien och 

sammanlagt 8 (före detta) patienter 

deltog. Datainsamlingen skedde 

genom öppna intervjuer som 

spelades in på band. Data 

analyserades genom en systematisk 

dataanalys. Meningsbärande enheter 

identifierades i de utskrivna 

intervjuerna och sedan analyserades 
dessa och teman skapades. 

Studien resulterade i ett övergripande tema 
"Gör dem till din vän". Detta tema bestod av 

två delteman: "Att vara en "lätt" patient" samt 

"Försök få dem att lyssna". För patienterna 

var etablerandet av en relation en 

förutsättning för att kunna uttrycka en önskan 

om omvårdnad. Med relation avsåg 

patienterna en vänskapsrelation och inte en 

vårdrelation. Konversation och humor var 

redskap som användes för att utveckla 

informella relationer mellan vårdtagaren och 

sköterskan. Patienterna använde också olika 
tekniker för att få sköterskan att känna sig 

bekräftad. Syftet med den informella 

relationen var att uppnå en god omvårdnad 

och att öka sina chanser till överlevnad.  

Hörberg, U., 

Brunt, D. & 

Clients' 

perceptions of 

2004, Sverige, 

International Journal 

Syftet med studien var att 

beskriva hur personer som 

En kvalitativ metod, inspirerad av 

fenomenografi, tillämpades i 

Studien visar att patienten inom den 

psykiatriska öppenvården upplever 
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Axelsson, Å. client-nurse 
relationships in 

local authority 

psychiatric 

services: A 

qualitative study 

of Mental Health 
Nursing 

lider av psykisk sjukdom 
uppfattar relationen med 

sjuksköterskor inom den 

psykiatriska öppenvården. 

studien. Datainsamling skedde 
genom inspelning och ordagrann 

utskrift av semi-strukturerade 

intervjuer med 17 patienter inom 

den psykiatriska öppenvården. 

Patienterna valdes ut utifrån vissa 

bakgrundsvariabler. Dataanalysen 

innebar återupprepade genomgångar 

av de inspelade intervjuerna och 

ledde till att sammanlagt över 350 

olika påståenden om patientens 

uppfattning av vårdrelationen 
identifierades. Utifrån dessa 

påståenden skapades 13 olika 

kategorier som slutligen 

sammanfördes i fyra 

huvudkategorier. 

vårdrelationen till sjuksköterskan som viktig. 
Studien resulterar i fyra huvudkategorier som 

beskriver hur patienterna uppfattar denna 

vårdrelation: 1. Säkerhet 2. Kamratskap 3. 

Bekräftelse samt 4. Utveckling 

Miner-Williams, 

D. 

Connectedness in 

the Nurse-Patient 

relationship: A 

Grounded Theory 

study 

2007, USA, Issues in 

Mental Health 

Nursing 

Syftet med studien var att 

utforska och beskriva 

vårdrelationer som 

karaktäriseras av 

"connectedness" (där 

samförstånd råder mellan 

patient och sjuksköterska) 

ur både ett patient- och ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

Studien genomfördes utifrån 

Grounded theory-metoden (Strauss 

& Corbin). Data samlades in från 10 

patienter/anhöriga och 15 

sjuksköterskor. De intervjuades i 

semi-strukturerade intervjuer som 

kompletterades av 

forskaranteckningar, PM och 
framväxande diagram. All insamlad 

data analyserades och jämfördes 

ständigt, och dessa presenterades i 

nya kategorier som fortsatte 

utvecklas genom studiens gång. 

Analysen avbröts när mättnad i 

kategorierna uppnåtts. Intervjuerna 

tolkades genom samspel mellan 

forskaren och deltagare. 

Studiens resultat visar att det inte bara är de 

uppenbara biopsykosociala behoven som 

"kräver" en vårdrelation, utan att också mer 

subtila och djupt själsliga behov ställer krav 

på den andre att etablera en relation. När en 

sjuksköterska, som är både kompetent och 

villig att möta denna typ av krav, svarar an så 

uppstår en särskild känsla av meningsfullhet i 
relationen. Denna process tillfredsställer inte 

bara själens behov utan påverkar också starkt 

både patienten och/eller sjuksköterskan och 

främjar läkning, personlig tillväxt och 

välbefinnande hos patienten och ibland även 

sjuksköterskan. 

Mok, E. & Chiu, 

P. C. 

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care 

2004, Hong Kong, 

Kina, Journal of 

Advanced Nursing 

Studiens syfte var att 

utforska aspekter av 

vårdrelationen i ett 
palliativt 

vårdsammanhang. 

Studien genomfördes utifrån en 

tolkande fenomenologisk metod 

(enl. Utrecht-skolan/M van Manen). 
Utifrån vissa kriterier valdes 10 

patienter med obotlig cancer, som 

Fyra kategorier ur patient- och 

sjuksköterskeperspektivet identifierades i 

studien: 1. Att skapa en förtroendefull relation 
2. Att vara en del av familjen 3. Fylla på 

bränsle under resan genom liv och död samt 4. 
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var medvetna om sitt tillstånd, samt 
10 sjuksköterskor, med minst två 

års erfarenhet av palliativ vård, som 

vårdade de utvalda patienterna. 

Datainsamling skedde genom 

öppna, ostrukturerade djupintervjuer 

med både patienter och 

sjuksköterskor. De inspelade och 

ordagrant utskrivna intervjuerna, 

samt fältanteckningar från 

intervjuerna, lästes flera gånger och 

analyserades med avseende på 
essensen i vårdrelationen. 

Därigenom identifierades 

fenomenet och dess teman. 

Berikade upplevelser. Av resultatet framgår 
att de sjuksköterskor som enligt patienterna 

etablerade förtroendefulla relationer hade en 

holistisk ansats, visade en förståelse för 

patientens lidande, hade en medvetenhet om 

patientens outtalade behov, kunde skapa 

välbefinnande utan att en önskan uttalats, var 

pålitliga, skickliga, kompetenta och hängivna 

sin uppgift. En slutsats av studien är att det är 

sjuksköterskans personliga kvaliteter och 

förmåga som fastställer villkoren för vad som 

uppfattas som bra omvårdnad av patienten. 

McCann, T. & 

Baker, H. 

Mutual relating: 

developing 

interpersonal 

relationships in 

the community 

2001, Australien, 

Journal of Advanced 

Nursing 

Syftet med studien var att 

belysa hur 

psykiatrisjuksköterskor 

inom primärvården 

utvecklar mellanmänskliga 

relationer med unga vuxna 

som upplevt en av sina 

första episoder av psykisk 

ohälsa. 

Studien genomfördes utifrån 

Grounded theory-metoden (Strauss 

& Corbin). Deltagarna valdes 

utifrån vissa kriterier och när 

mättnad av kategorierna uppstått 

valdes inga fler. Datainsamling 

skedde genom intervjuer (med 9 

patienter, 8 anhöriga och 24 

psykiatrisjuksköterskor) och 

observationer av 
psykiatrisjuksköterskans arbete vid 

hembesök och på vårdcentralen. 

Inspelade intervjuer och 

fältanteckningar kodades och 

analyserades löpande. Utifrån 

kodningen skapades kategorier. 

Studien identifierar ett antal strategier för hur 

den ömsesidiga kontakten - en allians - mellan 

patient och sjuksköterska kommer till stånd. 

Genom att försöka förstå, att vara snäll, att 

känna in, öppna sig själv samt finnas för 

patienten kan en allians uppstå som 

karaktäriseras av förtroende och ömsesidig 

respekt. Både personliga och professionella 

egenskaper hos sjuksköterskan är en tillgång 

vid relationsbyggande med unga personer som 
upplevt en av sina första episoder av psykisk 

ohälsa. 

Berg, L. & 

Danielsson, E. 

Patients' and 

nurses' 

experiences of the 

caring 

relationship in 

hospital: an aware 
striving for trust 

2007, Sverige, 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Syftet med studien var att 

belysa långtidssjuka 

patienters och 

sjuksköterskors erfarenhet 

av den vårdande 

relationen. 

I studien användes en tolkande 

fenomenologisk metod (enl. 

Benner). Sju långtidssjuka patienter 

(med hjärt-/kärlsjukdom, diabetes 

och infektionssjukdom) på en 

medicinavdelning samt sex av de 
vårdande sjuksköterskorna deltog. 

Datainsamling skedde genom 

Studien resulterade i några olika teman 

avseende både patienters och sjuksköterskors 

syn på den vårdande relationen. Patienternas 

syn kan sammanfattas i två huvudteman: Att 

bevara värdighet samt En känsla av sårbarhet. 

Subteman som skapades till det första temat 
var: Att använda egen kompetens resp. att Att 

vårdas av teamet. Subteman som skapades till 
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inspelning av intervjuer i 
samtalsform med en öppen 

inledande fråga. Analysen skedde 

genom upprepad läsning och 

tolkning av intervjuerna i en 

hermeneutisk process. Därigenom 

skapades meningsbärande enheter 

som sedan fördes ihop till teman. 

det andra temat var: Att vårdas i en ansträngd 
situation, Att vara utsatt samt Ifrågasättande 

av en personligt vårdande relation. Slutligen 

kommer studien fram till att om patienten inte 

känner förtroende så kan inte en vårdande 

relation uppstå. Då är det "bara" en 

vårdrelation. 

Berg, L., 

Berntsson, L. & 

Danielsson, E. 

Caring 

Relationship in an 

Out-Patient 

Clinic: Balancing 

Between 
Vulnerability and 

Dignity 

2006, Sverige, 

International Journal 

of Human Caring 

Syftet är att belysa hur 

vårdrelationen framträder i 

mötet mellan patienter med 

en långtidssjukdom och 

sjuksköterskor på en 
öppenvårdsmottagning. 

Syftet är också att belysa 

patienternas erfarenheter 

av fenomenet vårdrelation. 

En tolkande fenomenologisk metod 

inspirerad av Benner (1994) 

användes. Patienter som 

medverkade i studien led av någon 

långtidssjukdom samt hade en 
kontinuerlig kontakt med sin 

sjuksköterska. Datainsamling 

skedde genom att tio patienter och 

tre sjuksköterskor medverkade i 

observationer. Fem av patienterna 

och alla tre sjuksköterskor 

intervjuades därefter individuellt. 

En tolkningsprocess användes för 

att analysera data där forskarna 

pendlade mellan delar och helhet. 

Denna process fortgick tills 

forskarna var nöjda med resultatets 
djup och omfattning. 

 

Resultatet presenterades i tre delar. Den första 

delen visar på hur vårdrelationen ser ut i 

mötet mellan patienterna och 

sjuksköterskorna. Den andra delen illustrerade 

patienternas och sjuksköterskornas 
erfarenheter av vårdrelationen och den tredje 

delen omfattade vårdrelationens betydelse i 

stort. Begrepp som beskriver hur 

vårdrelationen framträder är: Öppenhet och 

närvaro i en dialog, Respekt för patientens 

erfarenheter och behov, Att ha intentioner att 

skapa självkänsla och Gemenskap. 

Patienternas och sjuksköterskornas 

erfarenheter kategoriserades i följande teman; 

respekt, kompetens, solidaritet, uppskattning 

och sårbarhet. Förståelsen för vårdrelationens 

betydelse visar på att det råder en balansgång 
mellan att minska sårbarhet och öka känslan 

av värdighet vilket är betydelsefullt för att 

skapa meningsfull omvårdnad. 

Kristjanson, L. & 

Chalmers, K. 

Nurse-client 

Interactions in 

Community-

Based Practice: 

Creating 

Common Ground 

1990, Kanada, Public 

Health Nursing 

Syftet med studien var att 

på djupet beskriva 

interaktionen mellan 

sjuksköterskan och 

patienten i 

primärvård/hemsjukvård. 

En kvalitativ metod användes. I 

studien gjordes ett slumpmässigt 

urval av fem sjuksköterskor med 

minst två års erfarenhet. Patienterna 

som sjuksköterskorna mötte 

rekryterades in i studien genom 

förfrågan. Sjuksköterskorna 

observerades vilket resulterade i 19 

patient-sjuksköterska interaktioner. 
Datainsamlingen skedde genom 

videoinspelning av patient-

Resultatet visar att interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient i stort handlar om 

att skapa en gemensam grund för den fortsatta 

relationen/interaktionen. Ett givande och 

tagande från båda parter identifieras och det 

framgår även att det handlar om att patienten 

släpper in sjuksköterskan i sin värld. 
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sjuksköterskemötet, fältnoteringar, 
och individuella semistrukturerade 

intervjuer med både patienter och 

sjuksköterskor som spelades in på 

band. För både videoinspelningarna 

och intervjuerna användes en latent 

innehållsanalys som analysmetod 

som resulterade i kategorier och 

subkategorier. 

Jensen, K. P., 

Bäck-Pettersson, 

S. & Segesten, K 

"Catching My 

Wavelength": 

Perceptions of the 

Excellent Nurse 

1996, Sverige, 

Nursing Science 

Quarterly 

Syftet med studien var att 

synliggöra god omvårdnad 

och dess effekt på 

patienten. Man vill med 
studien utforska vad som 

karakteriserar en duktig 

(excellent) sjuksköterska, 

för att vidga kunskap och 

förståelse för vad som är 

god omvårdnad i ett 

patientperspektiv. 

En deskriptiv explorativ metod 

tillämpades i studien. 10 danska 

kvinnor, som behandlades för 

bröstcancer sedan mer än ett år, 
intervjuades. Datainsamling skedde 

genom semi-strukturerade intervjuer 

som spelades in och skrevs ut 

ordagrant. Vid analysen lästes 

utskrifterna för att få en helhetsbild 

och identifiera teman som sedan 

sammanfördes i kluster. Klustren 

formade i sin tur koncept som 

slutligen beskrev essensen i det 

studerade fenomenet. 

Studien identifierar egenskaper hos duktiga 

sjuksköterskor och vad patienten anser vara 

god omvårdnad. Fyra olika huvudkoncept 

som beskriver vad patienten anser 
karaktäriserar den duktiga sjuksköterskan 

identifierades: kompetens, hängivenhet, mod 

och harmoni. Den duktiga sjuksköterskan fick 

patienten att känna sig unik samt trygg och 

god till mods. Hon uppfattades som en fast 

punkt i lidandet och som om hon fanns till 

bara för patienten, på samma våglängd. Hon 

ingöt hopp och mening i mörkret. 

Finch, L. Patients' 

Communication 

with Nurses: 
Relational 

Comunication and 

Preferred Nurse 

Behaviors 

2006, USA, 

International Journal 

for Human Caring 

Syftet med studien var att 

undersöka dimensionerna i 

kommunikationen mellan 
patient och sjuksköterska 

samt att identifiera de 

beteenden hos 

sjuksköterskan som 

patienten föredrar. 

En hermeneutisk och en deskriptiv 

metod användes. Deltagarna, som 

var 100 st i olika åldrar, valdes till 
viss del ut genom snöbollstekniken. 

Data avseende hur patienter önskar 

och förväntar sig att sjuksköterskan 

ska bete sig i kommunikationen 

med patienten samlades in genom 

två intervjufrågor. Data avseende de 

olika dimensionerna i 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten 

samlades in med hjälp av en 

enkätundersökning. Vid analysen av 
intervjuerna identifierades olika 

handlingar och beteenden som 

Av resultatet framgår att kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten är en 

gemensam process och att den utgör grunden 
för den professionella vårdrelationen. Studien 

visade att den kommunikation som formar 

relationen består av lugn, känsla av 

välbefinnande, intresse, ärlighet/uppriktighet, 

acceptans och respekt. Studien visade också 

att de beteenden som patienterna önskar och 

förväntar sig av sjuksköterskan är att hon/han 

är vårdande (engagerad och dedikerad sin 

uppgift), varm/vänlig, professionell, 

kompetent, empatisk, att hon/han lyssnar och 

är ärlig/uppriktig. 
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förväntade hos sjuksköterskan. 
Dessa kategoriserades sedan. Den 

andra delen av studien analyserades 

genom faktoranalys. 
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Bilaga 3, Tabell över teman, grupperingar av meningsbärande enheter samt meningsbärande enheter 

Teman Grupperingar av menings-
bärande enheter 

Meningsbärande enheter (kunskaper, egenskaper, handlingar mm) 

Fysisk närvaro vid 

omvårdnaden 

Närhet 
Tillgänglig 

Vårdande 

Närvarande, skapa närhet, vara fysisk i kontakten 
Tillgänglig, tillgänglighet, kontinuitet, tid, ge tid 

Vårdande 

Medmänsklig och 
respektfull i bemötandet 

Gott uppförande 

 
Positiv 

Genuinitet 

Artig, behaglig, få patienten att känna sig bekväm, ha en god attityd, hjälpsam, hjärtlig, 

hänsynstagande, kärleksfull, respektfull, trevlig, varm, vänlig, bevara patientens värdighet 
Glad, ha humor, humor, lättsam, positiv 

Öppen, genuin, personlig, sanningsenlig, uppriktig, äkta, ärlig 

Professionell och 

förtroendeingivande 

Professionell 
 

 

 

Förtroendeingivande 

Affärsmässig, anpassningsbar, anpassningsförmåga, direkt, effektiv, eftertänksam, flexibel, 
iaktta sekretess, inbjudande, kunnig, modig, målmedveten, pedagogisk, professionell kunskap 

(utbildning/legitimation), självförtroende, självinsikt, taktkänsla/känsla för timing, tålmodig, 

vara professionell 

Göra gott intryck, inge förtroende, noggrann, prydlig, pålitlig, skapa trygghet 

Personcentrerat 

engagemang 

Patientcentrerad 

 

 

Holistisk 
Accepterande/demokratisk 

 

Engagemang 

Bekräftande, bryr sig, förespråkare för patienten, göra patienten delaktig, intuitiv, lyhörd, 

lyssna, "se" patienten, stärka patientens självförtroende, svara an på behov, uppmärksam, 

uppskattning 

Helhetsperspektiv, meningsskapande 
Acceptera patientens rimliga krav, accepterande, främja självbestämmande, förstående, 

gemensamt besluta mål/demokratisk, släppa in patienten, ta på allvar, tillåtande 

Engagerad, känslomässigt engagerad, visa empati, inkännande, intresserad, medlidande, 
medmänsklig, mänsklig, omtänksam, psykosocialt kompetent, stöttande, stötta personlig 

utveckling, ta initiativ, vara 100%, vara solidarisk, visa vilja, överträffa förväntningar 

Förmåga att kommunicera Kommunikationsförmåga Verbal och icke-verbal kommunikationsförmåga 

Ömsesidiga ansträngningar 
Samarbetsvilja Patientens ansträngningar att skapa relation, samarbeta, samförstånd, skapa gemenskap, 

skapa harmoni, skapa ömsesidighet, sträva efter jämställdhet i relationen, ömsesidiga 

ansträngningar, ömsesidighet i vänskap 

 


