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Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer av betydelse hos sjuksköterskan 

för patienten i mötet mellan sjuksköterska och patient. Resultatet grundades på 15 stycken 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Efter analys av insamlad data kunde två 

huvudteman urskiljas: Sjuksköterskan som bekräftande och lyssnande samt Sjuksköterskan 

som etiskt kompetent. Att sjuksköterskor mötte patienten utifrån dessa teman visade sig 

utgöra en förutsättning för att mötet skulle bli vårdande för patienten. Det framkom att det 

var viktigt för patienten att bli bekräftad av sjuksköterskan på olika sätt och sedd som en 

unik individ. Bekräftad blev patienten bland annat genom att sjuksköterskan verkligen var 

närvarande i mötet samt lyhörd för patientens behov. Sjuksköterskan förväntades kunna ge 

adekvat och tydlig information för att patienten skulle få förståelse för och känna sig trygg 

med vården. Hon förväntades också stå för patientens känslomässiga stöd samt visa empati 

för att skapa förtroende hos patienten. Engagemang från sjuksköterskans sida var en 

positiv faktor i mötet, medan brist på engagemang skapade en känsla hos patienterna av att 

vara till besvär. Att sjuksköterskan var personlig i mötet uppskattades samt bidrog till att 

skapa en god relation. För att det skulle kunna bli ett vårdande möte så krävdes att 

sjuksköterskan tog sig tid. Det visade sig att i många fall upplevde patienterna att 

sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid för dem. Därtill var sjuksköterskan i mötet 

ofta mer uppgiftsorienterad än patientcentrerad. 
 

Nyckelord: Bekräftelse, engagerad, möte, tid, unik, vårdande. 

Keywords: Caring, confirmation, engaged, encounter, unique, time. 
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INTRODUKTION 
Behovet av andra människor och deras omsorg är något allmänmänskligt som finns 

med oss alla genom livet (Henriksen & Vetlesen, 2001). Likväl framställs patientens 

situation som sårbar. Författarna menar att för den person som står inför en situation 

där denne behöver professionell hjälp, så kan det upplevas ovärdigt och allt annat än 

allmänmänskligt ofrånkomligt. Då detta beroende av andra blir uppenbart för 

individen, till exempel efter förlust av en kroppsfunktion, kan insikten om beroendet 

komma som en chock och kanske detta visar sig oftare i dagens individualistiska 

samhälle där människor förväntas vara självständiga. (Henriksen & Vetlesen, 2001) 

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1989) utgår i sin teori ifrån ett ontologiskt 

tänkande, där hon ser på hälsa och lidande som en del av människolivet och inte något 

som människan har utan är. Hälsa är ett tillstånd hos människan av sundhet, friskhet 

och välbefinnande men det innebär inte automatiskt frånvaro av sjukdom. Eriksson 

(1987b) har en holistisk syn på hälsa och anser att en viktig del i hälsan är den 

dynamiska förändringsprocessen i människans strävan efter att förverkliga sig själv 

som individ. Den strävan hon beskriver handlar om förening till en helhet av kropp, 

själ och ande. Omsorg är ett allmänt inneboende beteende hos alla människor, ett 

fenomen hon kallar naturlig vård och som handlar om att vara aktivt närvarande hos 

vårdtagaren och att dela med denne: 

  

Delandet kan innebära att ha någonting gemensamt, t.ex. att dela livet, 

smärtan, sorgen. Att ha någonting gemensamt innebär att detta 

gemensamma utgör utgångspunkten för handlingarna. Delandet kan 

variera i omfattning och djup. Delandet kan omfatta allt från fragment 

av tankar, känslor och upplevelser till en hel livssituation. Delandets 

djup utgår ifrån graden av insikt och förståelse och förmåga till öppen 

reflektion. (Eriksson 1987b, s. 40).    

 

Eriksson menar dock att det finns tillfällen då man som människa inte är i stånd att vara 

närvarande i en annan människas upplevelser. Det krävs nämligen att man har en 

fundamental tillit till sig själv och den andra människan samt en klar egen identitet. 

Vidare menar Eriksson att när den naturliga vården inte räcker till för en människa vid 
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olika förändringsprocesser krävs professionell vård. I vårdande ingår vad Eriksson 

kallar ansning, lekande och lärande för att hos patienten skapa ”…tillstånd av tillit, 

tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i 

syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna.” (Eriksson, 

1987b, s. 9). Vilket utspelar sig inom relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of 

Nurses’s (ICN) etiska kod för sjuksköterskor: ”att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2002). Enligt Eriksson (1987a) måste sjuksköterskan uppleva en bekräftelse av sig 

själv som människa genom sitt yrkesval och om sjuksköterskan inte känner innerst 

inne att det är vårdande hon vill ägna sitt liv åt, så kan hon heller inte utföra arbetet 

med hängivenhet och glädje. Eriksson menar: ”Att ha mod att vara vårdare innebär att 

man bejakar den egna existensen, lyssnar till sin egen innersta önskan och även låter 

detta synas i egna handlingar och värderingar” (Eriksson 1987a s. 101).  

 

Eriksson (1987b) beskriver vårdande som en interaktionsprocess där ömsesidigheten 

mellan vårdaren och vårdtagaren är elementär. Henriksen och Vetlesen (2001) visar på 

att när individen blir beroende av andra – för att sköta om sådant som denne inte själv 

klarar samt heller inte kan återgälda – så skapas en asymmetri i omsorgsförhållandet. 

Detta är i ännu högre grad påtagligt i förhållandet mellan sjuksköterska och patient. 

Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2006) framställer relationen mellan sjuksköterska 

och patient som jämlik människor emellan men i rollen som sjuksköterska och patient 

blir den ojämlik. I den sistnämnda finns dock en ömsesidighet genom behovet av 

informationsutbyte dem emellan för att skapa en god grund för omvårdnaden. Eriksson 

(1987a) däremot menar att vårdande är en konst som praktiseras i samspelet mellan 

två jämbördiga deltagare. Därtill kritiserar hon samtidigt den moderna vården som hon 

anser är alltför teknisk och gör patienten till endast en passiv mottagare av vården. 

Fredriksson (1999) menar att sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten inte 

bara i rollen som sjuksköterska utan även som medmänniska. Dessutom att det finns 

ett samband mellan den berättande interaktionen i ett vårdande samtal, och 

upplevelsen av förståelse och mening.  
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Martin Buber (2006) menar att allt verkligt liv är möte. Han anser att relation är 

ömsesidighet, sådant som sker mellan människor i full delaktighet och ömsesidighet 

eller på ett sådant sätt att det enkelt kan fullbordas till ömsesidighet (Buber, 2004). 

Han skiljer på vad vi idag kallar det sociala och det mellanmänskliga. Det sociala 

fenomenet innebär en gemensam existens men behöver inte automatiskt medföra att en 

personlig relation skapas mellan den ene och den andre i ett socialt sammanhang, 

vilket krävs i det mellanmänskliga sammanhanget. 

 

Vad än ordet ”sanning” betyder i andra sammanhang – på det 

mellanmänskligas område betyder sanning att människor meddelar sig 

med varandra sådana de är. Det kommer inte an på att den ene säger 

den andre allt vad som faller honom in, endast på att inte något sken 

smyger sig in mellan de båda samtalande. Det kommer inte an på att 

den ene ger sig hän och utlämnar sig åt den andre, utan på att han 

erbjuder den andre att dela hans tillvaro. Det är på äktheten i det 

mellanmänskliga det kommer an. Där denna ej finns, finns heller ingen 

sann mänsklighet (Buber, 2004, s. 33-34).  

 

Buber (2004) anser att vi idag är dåliga på att verkligen se varandras personliga 

närvaro och menar att det vi kallar samtal idag egentligen borde kallas prat, eftersom 

vi inte talar till eller med varandra. Han framför att den mest avgörande faktorn för att 

ett äkta samtal ska uppnås är att båda parter i samtalet menar att tala till/med just 

denna människa, accepterar henne som annorlunda än jag och som den unika individ 

hon är. Att bli medveten om en annan människa och förstå henne som en helhet är inte 

möjligt bara genom att se på henne utifrån sina observationer, utan det är först möjligt 

i en relation när den andre blivit verkligt närvarande för en. Ur det ontologiskt 

grundade äkta samtalet och dialogen mellan parter som är autentiska i mötet med 

varandra kommer ett gemensamt fruktbart resultat (Buber, 2004).  

 

Eide och Eide (2006) anger att sjuksköterskan har i sitt yrke en stödjande roll och att 

god kommunikation är stödjande. Kommunikation innefattar inte bara ord, utan även 

verbala och ickeverbala tecken och signaler som beroende av hur de tolkas och förstås 

lägger grunden för hur mötet mellan parterna upplevs. Vidare menar de att dessa 

tecken och signaler är förutsättningen för om mötet innebär att till exempel förtroende, 
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misstro, närhet, avstånd eller konflikt skapas samt att de måste kunna tolkas och 

förstås i ett sammanhang för att undvika missuppfattningar. En stor del av 

kommunikationen sker ickeverbalt och ofta genom att spontana reaktioner avslöjas till 

exempel med en bekymrad eller irriterad blick, en suck eller ett bekräftande leende. 

Sjuksköterskan förmedlar till en patient antingen avvisande beteende genom att till 

exempel ta fysiskt avstånd eller bekräftande beteende genom att exempelvis luta sig 

fram mot patienten, ge ögonkontakt, nicka förstående när patienten talat, inta en 

naturlig kroppshållning och att ha ett avslappnat ansiktsuttryck. Viktiga ickeverbala 

element vi människor använder oss av är således ansiktsuttryck, kroppsspråk, 

beröring, röstklang, tystnad, tid, blick, fysikt avstånd eller närhet. Verbal 

kommunikation handlar i vården ofta om att patienten ges feedback på det som 

sjuksköterskan ser, hör och förstår i mötet; alltså det som hon uppfattar att patienten 

menar (Eide & Eide, 2006).  

 

Sjuksköterskor deltar ständigt i möten med patienter i sitt dagliga arbete (Haworth & 

Dluhy, 2001). Varje gång en människa befinner sig i ett möte med en annan människa 

så är hon automatiskt i en moralisk situation och har ett moraliskt ansvar att välja hur 

hon handlar (Henriksen & Vetlesen, 2001). Hon har något av den andres liv i sina 

händer och hon ansvarar för att möta varje ansikte som unikt och varje situation utifrån 

det unika med just den situationen. I en studie av Hewison (1995) framkommer att 

sjuksköterskorna genom språket utövar öppen makt över patienterna i interaktioner, 

som handlar om att patienten beordras att göra något eller verbalt hindras att göra 

något. Denna typ av maktutövande används när patienterna brutit mot någon av de 

oskrivna regler som finns på avdelningen, till exempel att vilja gå tillbaka till sängen 

för tidigt efter frukost. Karakteristiskt för denna typ av möten finner författaren vara 

rutinmässig kommunikation som indikerar vilken typ av handling som borde utföras. I 

och med att detta maktutövande är allmänt accepterat som ett normaltillstånd anser 

Hewison (1995) att det utgör ett hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient. Att själva mötet mellan sjuksköterska och patient, samt hur mötet artar sig, är 

betydelsefullt för patienten påvisar det faktum att en stor del av de klagomål som 

framförs till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) handlar om brister i 

bemötande och kommunikationen i mötet med sjukvårdspersonal (Fossum, 2007). 

Effektiv symtomkontroll är beroende av att lyssna in patientens upplevelse av sin 

livsvärld och utgå från den i omvårdnaden (Haworth & Dluhy, 2001). Med det som 
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utgångspunkt i sitt yrkesutövande kan sjuksköterskor skapa gynnsammare förut-

sättningar för att uppnå önskat resultat av mötet genom att sköta de faktorer som 

inverkar i interaktionen mellan sjuksköterska och patient väl. Om vården för patienten 

ska kunna vara holistisk, krävs en god relation mellan sjuksköterska och patient 

(Swanson, 1993). 

 

Problemformulering 
Relationen mellan sjuksköterska och patient skapas i mötet dem emellan. Det 

vårdande eller icke-vårdande mötet har därför en avgörande del i huruvida en god 

omvårdnad enligt sjuksköterskans etiska koder uppnås. För att skapa ett vårdande 

möte krävs att det sker med utgångspunkt i patientens behov och livsvärld. Av den 

orsaken anser uppsatsförfattarna det viktigt att lyfta fram mötet som en grundläggande 

del i omvårdnaden. Sjuksköterskans del i mötet med patienten samt hur detta förlöper 

har tidigare forskning visat vara en central del i patientens upplevelse av vården. 

Vilket även visat sig viktigt beträffande huruvida målet med en god vård uppnås eller 

inte. Uppsatsförfattarna menar därför att aspekter hos sjuksköterskan som har haft 

betydelse för patientens upplevelse av mötet dem emellan är av betydelse att under-

söka. Av uppsatsförfattarnas egna erfarenheter liksom tidigare forskning framgår att 

mötet med sjuksköterskan är för patienten en viktig del i omvårdnaden, men även att 

mötet ofta inte innehåller de faktorer som krävs för att uppnå ett vårdande möte. 

Uppsatsförfattarna anser således att mer kunskap krävs på detta område för att öka 

sjuksköterskors fokus på hur de agerar i mötet med patienter. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa faktorer hos sjuksköterskor som patienter upplevt 

som betydelsefulla i mötet dem emellan. Frågeställning: Vilka faktorer hos sjuk-

sköterskor har patienter upplevt som betydelsefulla i mötet med sjuksköterskor. Vilka 

faktorer hos sjuksköterskor upplever patienter ligga till grund för ett vårdande 

respektive icke-vårdande möte dem emellan. 

 

BEGREPPSDEFINITION 
Denna studie berör mötet mellan sjuksköterska och patient då patienten befinner sig i 

en livssituation som vårdtagare, där han eller hon möter sjuksköterskan i hennes 
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yrkesutövande. Mötet behöver dock inte ha innefattat att direkta fysiska omvårdnads-

åtgärder utförts.  

 

Vårdande används som begrepp i denna studie för att beskriva en vård som tar sin 

utgångspunkt i en holistisk syn på patienten och utgörs av ett samspel i relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Ett vårdande möte är ett möte som ger möjlighet till 

växt och läkning för individen.  

 

Omvårdnad är ett begrepp som innefattar sjuksköterskans ansvarsområde och utgörs 

av de åtgärder som syftar till ”att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, 

minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död” enligt SOSFS 1993:17 (Raadu, 

2008, s. 162). 

   

Med en holistisk människosyn menas en helhetssyn på människan. Det krävs att 

hänsyn tas till hela individen i det sammanhang hon lever i, samt hur hon tolkar och 

relaterar till sina upplevelser (Wiklund, 2008).  

 

Ontologi definieras enligt Nationalencyklopedin (2009): ”läran om det varande, en del 

av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man 

behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande 

beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten”.  

 

Sjuksköterska och människa omnämns utan några andra skäl än för enkelhetens skull i 

feminin form. 

 

METOD 

Design 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar har sökts via sökmotorn Electronic Library Information 

Navigator; Elin@Dalarna som i sin tur ledde till databaserna Pubmed och CINAHL. 

Därefter gjordes sökning i Vård i Norden Online, databaserna CINAHL och Medline. 

Två artiklar erhölls ifrån bibliotekarie: Liu, Mok och Wong, 2005 och McCabe, 2002. 

De sökord som användes var caring communication, conversation, encounter, 

experience, möte, nurs*, nurse, nurse-patient relations, nursing care, patient, patient’s 

perspective, relation, samtal. Sökorden kombinerades med hjälp av de boeliska 

operatoren AND (Forsberg & Wenberg, 2008) i olika kombinationer som framgår i 

tabell 1.  Via referenslistor har artiklar också väckt intresse och då sökts via databas på 

titel. En första sållning gjordes utifrån artiklarnas titlar. De titlar som väckte intresse 

ledde till att abstract lästes och om det stämde in på studiens syfte så lästes artikeln i 

sin helhet. I tabell 1 ges redovisning över sökord, sökväg, antal träffar, lästa abstrakt 

och använda artiklar i resultat. Urvalet begränsades till artiklar tillgängliga genom 

Högskolan Dalarna i fulltext och skrivna på engelska eller svenska. Därtill att de inte 

skulle vara äldre än 10 år, alltså publicerade från och med 1999 till och med år 2009 

för att informationen skulle vara aktuell. Dock valde uppsatsförfattarna att inkludera 

två äldre artiklar utifrån väckt intresse i referenslista: Halldórsdóttir och Hamrin, 1997; 

Kralik, Koch och Wotton, 1996. Inklusionskriterier var artiklar där patientens 

upplevelse av och/eller förväntningar på mötet med sjuksköterskan beskrevs. Studier 

där deltagarna var barn eller patienter med demens exkluderades.  
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Tabell 1. Resultat av databassökning 
Sökord Sökväg Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 
Antal använda 

artiklar 
Communication 
+ caring 

Elin@Dalarna 485 0 0 

Communication 
+ Nurse + 
Conversation 

 
Elin@Dalarna 

 
25 

 
15 

 
1 

Caring + 
Conversation + 
Nurs* 

 
Elin@Dalarna 

 
22 

 
14 

 
0 

Nurs* + 
encounter* + 
experiences + 
patient 

 
Elin@Dalarna 

 
83 

 
21 

 
2 

Nurs* + 
Relation + 
Conversation 

 
Elin@Dalarna 

 
5 

 
1 

 
0 

Samtal, möte Vård i Norden 
Online 

34 2 0 

Communication 

+ Nurse + 

Conversation 

 

Medline 
 

25 
 

8 
 
 

(TX)nurs* + 
(TX)encounter* 
+ (TX)relation* 

CINAHL 113 50 5 

(TX)patient’s 
perspective + 
(TX)nursing 
care + 
(MW)nurse-
patient relations 

CINAHL 79 24 3 

Direkt på titel av 
artikel 

Elin@Dalarna   2 

 Bibliotekarie 2 2 2 
 

Datainsamlingsmetod 
Författarna har var för sig granskat samtliga artiklar med hjälp av en granskningsmall 

tillhandahållen av Högskolan Dalarna. Granskningsmallen var en modifierad version 

av Willman, Stoltz, och Bahtsevani, 2006 och Forsberg, och Wengström, 2008 

(Bil. 1). Den maximala poängen för denna kvalitativa granskningsmall var 25 poäng. 

Varje fråga som kunde besvaras med ja fick en poäng och nej fick noll poäng. För att 

artikeln skulle anses ha hög kvalité krävdes det lägst 80% av maximalpoängen, medel 

lägst 60% och poäng därunder betraktades som låg kvalité. Artiklar som bedömdes ha 
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låg vetenskaplig kvalitet exkluderades ifrån litteraturstudien. Efter granskning 

jämfördes respektive erhållen poäng och i de fall uppsatsförfattarna var tveksamma 

gjordes ytterligare granskning gemensamt.  

Etiska överväganden 
Artiklarna som ingår i litteraturstudien är granskade och godkända av etisk nämnd. 

Uppsatsförfattarna strävade efter att förhålla sig objektiva till artiklar och vald 

litteratur. Vidare att i bedömningen av artiklarna vara sanningsenliga och korrekta. 

Analys och tolkning av data 
Svar på uppsatsförfattarnas frågeställningar markerades i texterna. Därefter delade 

uppsatsförfattarna upp artiklarna emellan sig och gjorde sammanfattningar till de 

respektive artiklarna. Utifrån sammanfattningarna, ytterligare läsning och jämförelse 

av varandras synteser med egna markeringar i artiklarna så kunde gemensamma teman 

urskiljas. Temana antecknades och markerades med olika färger i texten för att tydlig-

göras. Därtill lästes artiklarna återigen för att inte missa teman som urskiljts i de 

artiklar som lästs under det senare skedet.    



  10(33)   

Tabell 2 Artiklar använda i resultat 
författare årtal nationalitet syfte design metod urval 

n resultat/slutsats 

Berg, 
Berntsson & 
Danielsson 

kvalitet 

2006 Sverige 

To illuminate the caring relation-
ship’s appearance in encounters 
between patients with long-term 
illness and nurses in an out-
patient clinic, and their 
experiences of this phenomenon. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Observation, 
fältnoteringar, ljud-
bandade intervjuer, 
transkriberade. 

10 
patienter 
 3 sjuk-

sköterskor 

The findings implicate a nursing 
practice as well as a nursing 
education that demands powers of 
observation that include each and 
every person’s uniqueness, and also 
includes an involvement in 
connection with mutual undertaking 
that creates opportunities for better 
health processes through nursing 
care. 

hög 

Davis 2005 USA 
To explore the expectations 
patients have of nursing care, 
specifically spiritual care. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 

Bandade  semi-
strukturerade intervjuer, 
transkriberade 

11 
patienter 

Existential spiritual care is the 
hallmark of good nursing care. medel 

Eriksson & 
Svedlund 2005 Sverige 

To illuminate patient’s 
experiences of dissatisfaction 
with hospital care. 

Kvalitativ, latent 
sammanhangs-

analys 

Bandade intervjuer, 
transkriberade. 6 patienter 

A veritable, trustworthy care can be 
established through personal 
presence. To take notice of, confirm 
and listen to patients, creates 
opportunities for providing them with 
a positive experience of human 
encounter. 

hög 

Halldórsdóttir 
& Hamrin 1997 Sverige 

To explore caring and uncaring 
encounters with nurses and other 
health professionals from the 
perspective of the person who 
has been diagnosed and treated 
for cancer. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 

Fördjupad dialog. 
Transkriberad. 9 patienter 

A wish for professional caring, 
involving competence, caring, and 
connection, in encounters with nurses 
and other health professionals. They 
wish to be cared for as human beings 
and appreciate if nurses respect them 
as persons and as patients, and 
connect with them in a caring 
connection with a comfortable 
distance of respect and compassion. 

medel 
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författare årtal nationalitet syfte design metod urval 

n resultat/slutsats 

Karlsson,  
Bergbom, von 
Post & Berg-
Nordenberg, 

kvalitet 

2004 Sverige 

To describe events were patients 
experienced the nurse ”cares for” 
and events where patients 
experienced the nurse ”does not 
care for.” 

Kvalitativ, critical 
incident technique 

Informanterna fick 
instruktionen att be-
skriva situationer som 
var exempel på när 
sjuksköterskor ”brytt 
sig om” och respektive 
”inte brytt sig om” 
informanten. 

23 
patienter 

When the nurse ”cares for,” he/she is 
showing courage and desire to stop 
by and listen to the patient. The 
patient will be of importance and be 
recognized as the unique person 
he/she is. The caring relationship is 
fulfilled and the patient’s suffering 
will be lessened. When the nurse 
“does not care for,” the patient feels 
of no importance and not recognized 
by the nurse but perceived to be 
troublesome. 

hög 

Kettunen, 
Poskiparta & 
Gerlander 

2001 Finland 

To describe in detail how 
patients’ minimized power 
asymmetry during hospital 
counselling 

Kvalitativ, 
konversations-

analys. 

Videofilmat, 
transkriberat. 

38 
patienter 

Patients use the same power 
strategies that have traditionally been 
used by professionals to indicate 
power during health care interaction. 
Nurses and patients constructed the 
patients’ power jointly in several 
small steps. 

hög 

Kralik, Koch 
& Wotton 1997 Australien 

To understand what post-
operative patients perceived was 
important about the nursing care 
they experienced.  

Kvalitativ Bandade intervjuer,  
transkriberad 9 patienter 

From a patient’s perspective the 
engagement between a nurse and a 
patient is a significant determinant of 
the quality of nursing care received. 

hög 

Larsson, 
Sahlsten, 
Sjöström, 
Lindenkrona 
& Plos 

2007 Sverige 
To explore the meaning of 
patient participation in nursing 
care from a patient point of view. 

Kvalitativ, 
Grounded Theory 

Bandade grupp-
intervjuer, 
transkriberade. 

26 
patienter 

The meaning structures of patient 
participation in nursing care revealed 
from a patient point of view, seemed 
to mainly consist of not only external 
factors presented by the institutions – 
by the professionals – but also 
internal patient factors. 

hög 

Liu,  Mok  & 
Wong 2005 Kina 

To develop an understanding of 
caring in nursing from the 
perspective of cancer patients and 
attempt to identify the concept of 
caring in the Chinese cultural 
context. 

Kvalitativ, 
sammanhangs-

analys 

Bandade, semi-
strukturerade intervjuer 
transkriberade. 

20 
patienter 

Caring in nursing as perceived by 
cancer patients involves nurses 
having qualified professional 
knowledge, attitudes and skills in 
oncology and providing the 
informational, emotional and 
practical supports and help required 
by cancer patients. 

hög 
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författare årtal nationalitet syfte design metod urval 

n resultat/slutsats 

McCabe 

kvalitet 

2003 Irland 

To explore and produce 
statements relating to patients’ 
experiences of how nurses 
communicate. 

Kvalitativ Bandade, ostrukturerade 
intervjuer. 8 patienter 

Nurses can communicate well with 
patients when they use a patient-
centred approach. However, health 
care organizations do not appear to 
value or recognize the importance of 
nurses using a patient-centred 
approach when communicating with 
patients to endure the delivery of 
quality patient care. 

hög 

Persson & 
Friberg, 2008 Sverige 

To describe lived experiences of 
a health conversation from the 
perspective of participants who, 
in the course of a health check, 
had been informed that they were 
at increased risk of 
cardiovascular heart disease. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Deltagarna skrev om sin 
upplevelse. Därefter 
intervjuade med öppna 
frågor. 

9 patienter 

The nurse must be aware of 
differences in perceptions concerning 
the health conversation and possible 
consequences for the life situation. 
The health conversation encounter 
requires preparedness and a 
pedagogical awareness as well as an 
ability to recognise the person’s need 
for understanding and level of 
motivation to make lifestyle changes. 

hög 

Svedberg, 
Jormfeldt & 
Arvidsson 

2003 Sverige 

To describe patient’s conceptions 
of how health processes are 
promoted in mental health 
nursing 

Kvalitativ 
fenomenografisk 

Bandade intervjuer, som  
transkriberades. 

12 
patienter 

The patients need to be treated as 
equals and that the nurse must trust 
the patient’s ability to make decisions 
and to promote his/her health process.  

hög 

Westin & 
Danielson 2007 Sverige 

To illuminate and interpret the 
meaning of residents’ 
experiences of encounters with 
nurses in nursing homes. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 

Bandinspelade 
intervjuer, 
transkriberade 

12 
patienter 

The insight gained from the study can 
guide nurses in their encounters with 
residents in nursing homes so that 
they feel respected as unique human 
beings and part of a community. 

hög 

Williams & 
Irurita 2004 Australien 

To explore and describe, from the 
perspective of hospitalized 
patients in Western Australia, the 
perceived therapeutic effect of 
interpersonal interactions that 
were experienced during 
hospitalization. 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer, 
transkriberade. Fält-
noteringar. Deltagar-
observation. 

40 
patienter 
32 sjuk-

sköerskor 

The results provide further insight 
into and understanding of the 
therapeutic effect of psychosocial 
aspects of patient care. Specifically, 
these results emphasize the 
importance that patients in hospital 
place on all the interpersonal 
interactions that they experience 
during hospitalization. 

hög 
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författare årtal nationalitet syfte design metod urval 

n resultat/slutsats 

Wiman & 
Wikblad 

kvalitet 

2003 Sverige 

To highlight encounters between 
injured patients and nurses in the 
trauma team and to explore 
whether the theory of caring and 
uncaring encounters in nursing 
and health care is applicable in 
emergency care. 

Kvalitativ 
Videofilmat. 
Transkriberades till 
berättelser. 

10 sjuk-
sköterskor 

5  
patienter 

The result showed that the theory is 
partly applicable in emergency care. 
A new aspect, instrumental behaviour 
emerged. The nurses’ behaviour in 
the five episodes was labelled as 
uncaring, Authentic nurse-patient 
encounters are essential in nursing. 

hög 
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RESULTAT  
I litteraturstudien framkom två huvudteman: Sjuksköterskan som lyssnande och bekräftande 

och Sjuksköterskan som etisk kompetent. Om dessa två teman uppfylldes hos sjuksköterskan 

så öppnade detta möjligheten för en god relation med patienten och ett vårdande möte. Medan 

upplevelsen av ogynnsamma interpersonella interaktioner var smärtsamma för patienter och 

begränsade deras möjlighet till läkning, samt påverkade deras välbefinnande negativt 

(Williams & Irurita, 2004). Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) visade att en känsla av 

samspel i relationen genom en öppen dialog med ett givande och tagande var viktigt för 

tillfrisknandet. Det fanns möjlighet att förhindra missnöje från patienternas sida genom att 

vårdgivaren strävade efter att skapa en relation med patienten (Eriksson & Svedlund, 2005). 

Det skulle göras genom ett autentiskt möte med godkännande och bekräftelse. För att det 

skulle uppnås så krävdes det att vårdgivaren var närvarande i mötet, stöttade och skyddade 

patienten.  

Sjuksköterskan som lyssnande och bekräftande 
Den goda sjuksköterskan engagerade sig i patienten (Wiman & Wikblad, 2004), tog sig tid 

(McCabe, 2003) att vara närvarande i mötet (Davis, 2005), såg och bekräftade den unika 

människan bakom diagnosen (Eriksson & Svedlund, 2005). Därtill var hon lyhörd till 

exempel för patientens behov av information (Kettunen, Poskiparta & Gerlander, 2002). 

Närvarande 
En fenomenologisk studie i södra USA av Davis (2005) hade syftet att få bättre förståelse för 

patienters förväntningar på vården. Det framkom att närvaro i mötet var kännetecknet för vad 

patienterna betecknade som god vård. Närvaro var således viktigt men ändå inte något som 

patienterna självklart förväntade sig. Egenskaper hos sjuksköterskan som fick patienten att 

beskriva henne som närvarande var att hon i mötet var lugn, förstående, vårdande, uppriktig, 

uppmärksam och att hon bjöd på sig själv. Berg, Berntsson och Danielson (2006) fann i sin 

svenska studie på öppenvårdsavdelningar att patient och sjuksköterska fick en ömsesidig 

förståelse för varandra när det fanns öppenhet och närvaro i dialogen. Detta var också 

förutsättningen för att patienten skulle öppna sig för sjuksköterskan. Wiman och Wikblad 

(2004) urskiljde i sin studie bland annat temat att sjuksköterskan verkligen var närvarande för 

patienten, vilket innebar att sjuksköterskan skulle vara uppmärksam på dialogen och den 

nuvarande situationen både när det gällde att lyssna på och svara patienten. Förutom upp-

märksamhet så var även omtanke ett tecken på närvaro (McCabe, 2004). Om sjuksköterskan 
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inte var närvarande i mötet så blev det uppenbart genom att hon verkade ha sina tankar på 

annat håll och således inte deltog aktivt i samtalet. Detta fick patienten att ge upp försöken att 

få gehör: 

 

Otherwise I stop when I notice that they are not taking part in the 

conversation. When their mind is elsewhere I feel ‘what the hell’ It doesn’t 

make any difference … you play it down although you have been thinking 

about something and want to talk about it very much right then … when they 

don’t respond then it feels as if you ‘don’t give a damn’ and you just get 

resigned … then you cease to bother. (Ip 3) (Svedberg et al, 2003, s. 452).  

 

Tid 
Det framkom i flera studier att det måste finnas tid till att skapa en relation med patienten för 

att få en bild av dennes vardag och på så sätt öppna upp för att patienten skulle dela med sig 

av sina tankar (Karlsson, Bergbom, von Post & Berg-Nordenberg, 2004; Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Persson & Friberg, 2008; Svedberg et al., 2003). Att 

sjuksköterskan tog sig tid för kontinuerlig och tät kontakt var en bidragande orsak till en 

känsla av att vara värdefull för patienterna i William och Iruritas studie (2004). För somliga 

patienter verkade det inte heller krävas så mycket tid av sjuksköterskan utan det var just det 

att sjuksköterskan tog sig tid som patienten uppskattade: 

 

They’d take the time to visit with me, and I knew all the people they had to see 

and all the meds they had to get out and this enormous amount of work to deal 

with. And, they’d spend a few minutes to see how I was doing as a person, in 

addition to dealing with the pneumonia. (Davis, 2005, s. 130). 

 

Det framkom emellertid i flera studier att patienter uppfattade det som att en del sjuk-

sköterskor verkligen inte hade tid för patienterna (Davis, 2005; Liu, Mok & Wong, 2005). 

Detta påverkade patienterna på så sätt att en del ansåg att sjuksköterskans uppmärksamhet 

endast skulle tillkallas när det var absolut nödvändigt (Davis, 2005; Kralik, Koch & Wotton, 

1997; McCabe, 2003) till att en del patienter inte alls ville ringa på klockan på grund av rädsla 

för att vara till besvär (Kralik et al., 1997). Medan det i en annan studie framkom att 
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patienterna förväntade sig att sjuksköterskor faktiskt skulle ha tillräckligt med tid för att även 

hinna med sociala samtal (Liu et al., 2005).  

 

Engagerad 
Kvalitén på vården bestämdes till stor del av hur bra relationen och engagemanget var mellan 

patient och sjuksköterska (Kralik et al., 1997). Genuint intresserad av patienten var ett tema 

som framkom hos sjuksköterskor som deltog i vårdande möten. För att uppfattas av patienten 

som engagerad så skulle sjuksköterskan visa äkta omtanke för patienten samt se människan 

bakom diagnosen (Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Wiman & Wikblad, 2004). Omtanke från 

sjuksköterskan upplevde patienterna när hon frågade om deras upplevelser (Berg et al., 2006). 

Vänligt bemötande, aktivt lyssnande, fysisk berörning var faktorer som bidrog till att 

patienterna kände att sjuksköterskan brydde sig om dem (Williams & Irurita, 2004). 

Informanterna i studien av Karlsson et al. (2004) fick skriva om ett eller några möten med 

sjuksköterskor på en avdelning de tidigare varit inneliggande patient på. Det framkom i det 

insamlade materialet att informanterna ansåg att sjuksköterskan brydde sig om när hon vågade 

vara hos den lidande patienten, tog sig tid och lät denne lätta på sitt hjärta. Sjuksköterskor 

som visade engagemang uppskattades (Liu et al., 2005; McCabe, 2003). En del ansåg att ett 

genuint intresse för människor var en förutsättning för att sjuksköterskan skulle klara av att 

utföra ett bra arbete (Davis, 2005; Westin & Danielson, 2007). Som en patient uttrycket det: 

”Good personality. Good bedside manner. And caring. Showing that the nurse is really there 

for her job, to help people. Not just there to earn money…” (Davis, 2005, s. 129).  

 

Berg et al., (2006) visade på att patientens förtrolighet till sjuksköterskan bidrog ytterligare 

till hennes engagemang i patienten. På liknande sätt uppgav patienterna att de blev förstärkta i 

sin roll av egenvårdare när de fick lätta på sitt hjärta till sjuksköterskan, som lyssnade 

engagerat. I samtal med nio patienter, angående deras upplevelse av att bli vårdade av 

sjuksköterskor på en post-operativ avdelning i Australien, framkom två huvudteman (Kralik 

et al., 1997). De två huvudtemana var den engagerade sjuksköterskan respektive den likgiltiga 

sjuksköterskan. För att sjuksköterskan skulle komma att uppfattas som engagerad, angav 

patienterna att hon måste kännas äkta i mötet. Hos den engagerade sjuksköterskan betonades 

hennes tillgänglighet som en positiv faktor liksom attityden hos sjuksköterskan att ingenting 

var till besvär, samt att sjuksköterskan talade med istället för till patienten. Vidare framhölls 

att ett gott bemötande ifrån den engagerade sjuksköterskan var en faktor som bidrog till ett 
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snabbare tillfrisknande. Hennes bemötande var till och med mer betydelsefullt för patienten 

än den praktiska omvårdnaden som den likgiltiga sjuksköterskan gav. Brist på engagemang 

upplevdes när sjuksköterskan till exempel gav medicin utan att samtala med patienten 

(Svedberg et al., 2003). Wiman och Wikblad (2004) redovisade att de i sina observationer på 

en akutmottagning inte överhuvudtaget funnit att sjuksköterskorna visade engagemang för 

den enskilda patienten. 

 

Bekräftelse och unik individ 
Bekräftelse var en av förutsättningarna för en god relation och erhölls bland annat i och med 

att sjuksköterskan i mötet såg patienten som en unik person. Vilket innebar att sjuksköterskan 

lyssnade lyhört på patienten och gav feedback (Larsson et al., 2007). Westin och Danielson 

(2007) intervjuade i sin svenska studie 12 boende på tre olika vårdhem i Sverige om möten 

med sjuksköterskor. Det framkom bland annat att deltagarna ansåg det viktigt att bli sedda av 

sjuksköterskan, vilket de blev när sjuksköterskan visade intresse för dem genom att till 

exempel fråga hur det var med dem. När sjuksköterskan bemötte deltagarna på ett personligt 

plan och tillmötesgick deras enskilda önskemål, så kände sig deltagarna bekräftade och 

speciella. Kralik et al. (1997) visade i sin studie på att patienterna blev bekräftade när 

sjuksköterskan engagerade sig för att lära känna dem. I en annan undersökning – med fokus 

på patienters upplevelse av hur sjuksköterskor kommunicerade – framkom att en del deltagare 

ansåg att sjuksköterskorna inte hade ett patientcentrerat sätt, eftersom de gjorde ogrundade 

antaganden om vilka behov och bekymmer patienten upplevde sig ha (McCabe, 2003). Flera 

av deltagarna ansåg att sjuksköterskorna de träffat under sin vårdtid var mer uppgifts-

orienterade och därför mer upptagna av att utföra det praktiska arbetet än att kommunicera 

med patienterna personligen; ”…especially after nine in the morning and they’re coming 

around, em, after your breakfast and they’re rushing the beds. You know I heard one woman 

saying, ‘Oh you might have let me drink me cup of tea’. (Mrs Brown)” (MacCabe, 2003, 

s. 44). Emellertid klandrade patienterna inte sjuksköterskan för det uppgiftsorienterade 

beteendet. Däremot visade det sig att denna typ av närmande ledde till att patienterna kände 

att sjuksköterskans praktiska arbetsuppgifter verkade vara viktigare än dem. Det i sin tur 

resulterade i att de inte ville besvära den upptagna sjuksköterskan.  

 

Eriksson och Svedlund (2005) uppmärksammade några patienters missnöje med sjukhusvård. 

Det framkom att patienterna inte litade på sjukvården. Författarna visade på att patienterna 
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hade en känsla av att vara till besvär i mötet med sjukvården och att mycket av missnöjet 

kunde ha undvikits om bara vårdgivaren lyssnat på patienterna och tagit dem på allvar, vilket 

för patienterna skulle ha inneburit att de fått bekräftelse. Det framkom att patienterna 

kämpade för att få bekräftelse och de beskrev lättnaden när de slutligen erhöll erkännande: 

 

And a nurse actually said this… when I mentioned that I was aware that I 

complained a lot…’Yes but I understand that you are not usually like this. But 

you are not well just now.’ Oh how good it was to experience her insight… for 

that is exactly what it was. One is not well lying there – it was good to hear it 

being said (Eriksson & Svedlund, 2005, s. 443). 

 

Att verkligen bli uppmärksammad som en unik individ av sjuksköterskan var viktigt för att bli 

bekräftad: 

 

Above all, you have to feel that they understand you, care about you, that they 

are just there for you… if I’m with them or I’ve been admitted, then I feel that 

I’m me and not just 3:2 or something like that but that to them I am somebody, 

a ‘Name’; I think many patients feel like that today, that they only exist for the 

nurses’s sake… I am myself, and I’m an individual and everybody is unique 

and different… (Svedberg et al., 2003, s. 452). 

  

Patienterna uppskattade när sjuksköterskan var närvarande och visade intresse för dem som 

individer genom att hon nämnde dem vid namn och tog sig tid för samtal trots att det var 

stressigt på avdelningen. Därtill var humor en faktor i mötet som gjorde att patienterna kände 

sig bekräftade, då de genom att skratta tillsammans med sjuksköterskan blev styrkta i sin 

självkänsla (McCabe, 2003).  

 

Detta med att det var viktigt att sjuksköterskan mötte patienterna som unika individer 

framkom i ytterligare studier (Berg et al., 2006; Davis, 2005; Persson & Friberg, 2008). 

Patienten kände sig respekterad när sjuksköterskan såg patienten som en unik person, till 

exempel när individuella lösningar gavs till patienten (Berg et al., 2006). Likaså att bli 

tillfrågad en extra gång om det var något mer eller annat patienten önskade hjälp med (Westin 

& Danielson, 2007). Patienterna kände sig speciella när sjuksköterskan frågade personligt om 

hur de mådde (Karlsson et al., 2004). Om sjuksköterskan började mötet med prat om 
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alldagliga samtalsämnen så blev dialogen mer jämlik och patienten fick en känsla av att vara 

unik och på samma nivå som sjuksköterskan (Persson & Friberg, 2008). Småprat upp-

skattades även av patienterna i Williams och Iruritas studie (2004) liksom uppmuntrande 

kommentarer från sjuksköterskan och att hon la märke till detaljer. Vidare identifierades 

också att ögonkontakt var en bidragande faktor till att patienten kände sig behandlad som en 

värdefull person. Detta särskilt om sjuksköterskan satt ned hos patienten. De sjuksköterskor 

som lyckades få patienten att känna sig unik beskrevs som goda sjuksköterskor (Davis, 2005). 

En del patienter uppfattade det som att de så kallade goda sjuksköterskorna gjorde allt vad de 

kunde för att patienterna skulle ha det bra och känna att de var speciella. 

 

Information 
I en australiensk studie av Williams och Irurita (2004) om terapeutiska och icke-terapeutiska 

interpersonella interaktioner framkom att patienterna som deltagit i studien fick en ökad 

känsla av välbefinnande när de kände sig välinformerade, visste vad de kunde förvänta sig, 

vad de skulle göra och hur de skulle bete sig. Om patienterna inte fick eller kunde få relevant 

information kände de sig osäkra, upplevde sig ha minskad personlig kontroll samt en känsla 

av obehag. Studien visade att interaktioner mellan patienter och sjuksköterskor, såväl som 

läkare, var patientens största källa till information. Författarna redovisade att sjuksköterskor 

kunde bidra till att öka patienters kunskapsnivå genom att de gavs tillräckligt öppen och ärlig 

information. Också i studien av Svedberg et al. (2003) framkom deltagarnas behov av att få 

information om sin sjukdom. De fick en större förståelse och kände trygghet vid ökad 

kunskap. Deltagarna ansåg att sjuksköterskan hade kunskap och att hon skulle förmedla den 

till patienten (Kettunen et al., 2002; Svedberg et al., 2003):  

 

Simply that she is competent enough to handle her task and knows what she’s 

talking about. That she knows the answers to questions you ask and that she 

can quickly provide good concise answers …and that she can …answer my 

questions…(Ip 12)” (Svedberg et al., 2003, s. 453).  

 

Behovet att få vara välinformerad framkom även i studien av Larson et al. (2007). Dessutom 

att informationen skulle ges på ett förståeligt och lämpligt sätt för den enskilde patienten. För 

att patienten skulle ha insikt och vara delaktig i sin egen vård verkade det vara nödvändigt 

med relevant information ifrån sjuksköterskan: ”Even if I don’t have the strenght to bother, I 
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need information. It’s tremendously frustrating, e.g. when the nurse hands over drugs and I 

know nothing” (Larsson et al., 2007, s. 317). Att sjuksköterskan presenterade något att 

jämföra med för att tydliggöra vad som var normalt eller inte när det till exempel gällde mät-

värden uppskattades av patienterna (Persson & Fribergs, 2008). Eriksson och Svedlund 

(2005) fann att deltagarna i deras studie ofta fått information given på ett svårförståeligt 

tekniskt språk och att de ofta blev lämnade utan svar på sina frågor vilket gjorde att de kände 

sig utanför. Patienter ansåg att ge information och att svara på frågor klart och tydligt var en 

viktig uppgift som sjuksköterskan hade (Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Liu et al., 2005). I 

studien av MacCabe (2003) ansåg patienterna att de ofta inte fått tillräcklig information från 

sjuksköterskorna, men de angav samtidigt att det inte var sjuksköterskans fel eftersom de 

menade att hon var för upptagen. De sjuksköterskor som av deltagarna i Kralich et al. studie 

(1997) beskrevs som likgiltiga gav inte information till patienterna i den utsträckning som de 

önskade sig. 

 

Lyhörd 
I en finsk studie av Kettunen et al., (2002), med syftet att beskriva hur patienter förringar 

obalansen av makt i mötet med sjukvårdspersonal, framkom att patienterna hade flera val-

möjligheter när det gällde att påverka interaktionen i mötet med sjuksköterskan. Genom att 

patienten ställde frågor, avbröt sjuksköterskan och/eller yppade ny information så styrdes 

samtalet till vad som var viktigt för patienten. Sjuksköterskan stöttade också patientens 

initiativ i och med att hon lyssnade och svarade på det som patienten frågade om (Kettunen et 

al., 2002). Om sjuksköterskan var känslig för samspelet i mötet med patienten och anpassade 

röstläget efter det så kände patienterna sig väl till mods (William & Irurita, 2004). Att 

sjuksköterskan kunde sätta sig in i patientens situation och var lyhörd för patientens behov var 

något som förväntades av flertalet deltagare; ”The nurse can’t do things only in her way; the 

nurse must imagine the state I´m in” (Larsson et al., 2007, s. 316).  

Sjuksköterskan som etisk kompetent 
Positiva möten bidrog till välmående och verkade påverka deltagarnas syn på livet som helhet 

(Westin & Danielson, 2007), liksom att patienten kände att sjuksköterskan brydde sig om 

patienten (Karlsson et al., 2004). 
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Empatisk  
I en svensk studie (Svedberg et al., 2003) med patienter som hade kontakt med öppenvårds-

psykiatrin, framkom att deltagarna ansåg det viktigt att bli bemötta med vänlighet och empati 

för att känna förtroende för sjuksköterskan. Patienterna förväntade sig stöd och tröst av sjuk-

sköterskan. Deltagarna i studien av McCabe (2003) uppgav att det var viktigt att sjuk-

sköterskan förstod patientens situation och trots att hon inte kunde ordna allt för dem kände de 

sig bättre när sjuksköterskan visade empati. Kralik et al. (1997) påvisade att det av patienterna 

ansågs viktigt att sjuksköterskan kunde sätta sig in i patientens situation och förstå vad denne 

behövde: 

 

She [would] pay special attention to the little things, like drying between your 

toes. One day when I was sitting out, she said I should put some lipstick on 

because it would make me feel better. She was right, I put it on every day after 

that (Kralik & Koch, 1997, s. 402). 

 

I studien av Liu et al. (2005) med bland annat syftet att utveckla en förståelse för 

cancerpatientens upplevelse av vård, ansåg deltagarna att sjuksköterskans vårdande attityd var 

viktig i mötet och att det var hon som skulle ha det professionella ansvaret för det känslo-

mässiga stöd som patienterna behövde. Som en patient uttryckte det: “We especially like the 

nurses who have caring attitudes, who always wear a smile on their face. We also like nurses 

with a soft voice. When I encounter these lovely cheerful nurses, I feel much better (case 8)” 

(Liu et al., 2005, s. 191). 

 

I en annan studie framkom det att patienterna ansåg att sjuksköterskan skulle ha medlidande 

och en känsla för deras sårbarhet och kunna förstå vad de behövde (Berg et al., 2006). Detta 

uppfattades att den så kallade goda sjuksköterskan klarade av (Halldórsdóttir & Hamrin, 

1997). Liknande resultat visade Davis (2005) i och med att patienter uppgav att de litade på 

att i det goda mötet skulle sjuksköterskan instinktivt veta vad patienten behövde. Medan en 

annan patient ansåg att det inte gick att anta att sjuksköterskan skulle veta vad patienterna 

behövde om patienterna inte själva sa till. Däremot förväntade sig samtliga deltagare i ovan-

stående studie att sjuksköterskan skulle förstå att det för patienten inte var någon rutin att vara 

inneliggande.  
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Autentisk, Öppenhet och Ärlig 
Den goda sjuksköterskan upplevdes av patienten som en äkta (Davis, 2005), positiv och 

öppen person (Halldórsdóttir & Hamrin, 1997). MacCabe (2003) redovisade i sitt resultat att 

icke verbal kommunikation betonades som viktigt när det gällde huruvida sjuksköterskan 

upplevdes som autentisk i mötet: ”…she just had a way about her …it’s hard to put your 

finger on it but she was jolly and I won’t say ’devil may care’ but once you were all right, that 

was everything… (Mr Clinton)” (McCabe, 2003, s. 45). Sjuksköterskan skulle vara sig själv i 

mötet (Svedberg et al., 2003). I en svensk studie av Persson och Friberg (2008) intervjuades 

patienter om sina upplevelser av ett samtal de haft några veckor tidigare med en 

sjuksköterska. Det framkom att deltagarna i studien ville ha en öppen dialog med möjlighet 

till att ställa frågor och att få raka ärliga svar. Liknande resultat kom Wiman och Wikblad 

(2004) fram till, genom deras observationer i vårdande och icke vårdande möten mellan 

sjuksköterska och patient på en svensk akutmottagning. Observationerna åskådliggjorde att en 

öppen attityd samt öppen kommunikation med patienten var av vikt för att åstadkomma ett 

vårdande möte. När sjuksköterskor inte var öppna och ärliga i sin kommunikation kunde det 

ha en negativ effekt på patienternas känsla av säkerhet och välbefinnande (McCabe, 2003). 

 

Vänskap och solidarisk  
I en svensk studie av Larsson et al. (2007) med syftet att undersöka patienters syn på deras 

delaktighet i vården, framkom att en väsentlig faktor för att informanterna skulle känna sig 

delaktiga i vården var att en god relation mellan sjuksköterskan och patient förelåg. I mötet 

mellan sjuksköterska och patient krävdes att sjuksköterskan tog sig tid och även småpratade 

för att de skulle lära känna varandra mer personligt. Detta för att patienten skulle känna sig 

mer bekväm med att öppna sig för sjuksköterskan. (Larsson et al., 2007). Bra sjuksköterskor 

delade med sig av sig själva (Davis, 2005). För att relationen skulle uppfattas som vänskaplig 

så behövdes en öppen kommunikation. En av patienterna uttryckte det så här: ”Yes, it 

certainly means a lot. It means so much if you are friends with the nurses and are able to talk 

about everything, including jokes – it is like being a part of a community” (Westin & 

Danielson, 2007, s. 176). Patienter förväntade sig en vänlig och stödjande atmosfär i mötet 

(Liu et al., 2005). Därtill att varje enskild patient måste få uppmärksamhet, stöd och 

uppmuntran trots att denne kanske utåt visade sig stark. Öppenhet och information om 

patientens sjukdom bidrog till att förtroendefulla relationer uppstod. Deltagarna i ovan 

beskrivna kinesiska studie angav att de till och med såg sjuksköterskan som sin familje-
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medlem i och med att hon fanns där dygnet runt och hade ansvaret för patienten. Williams 

och Irurita (2004) visade att deltagarna i deras studie upplevde att interpersonella 

interaktioner av social natur med sjukvårdspersonalen var begränsad, men att även de korta 

sociala möten som uppstod med personal hjälpte patienterna att lära känna dem vilket bidrog 

till en känsla av välbefinnande hos patienterna: ”…I mean for a nurse to turn around and have 

a joke with you or talk to you for just a few minutes, that means so much, you feel that your’e 

wanted here (P05).” (Williams & Irurita, 2004, s. 812). Sjuksköterskor som var vänliga och 

skojade uppskattades av deltagarna och ansågs mer tillgängliga (McCabe, 2003). Humor var 

ett således ett sätt att lära känna patienten (Kralik et al., 1997). Det ömsesidiga skojande 

befrämjade en sorts vänskap mellan sjuksköterskan och patienten, vilket i sin tur gjorde att 

patienten kände sig speciell. I den ömsesidiga processen mellan patient och sjuksköterska 

uppstod solidaritet (Berg, et al., 2006). Men det var ändå skillnad mellan denna vänskap och 

vänskap utanför sjukvården: 

  

This “friendship” in the hospital is different from usual friendship. I have it in 

my mind what the difference is, but it is just difficult for me to put it into 

words. Uh, ordinary friendship (pause) is (pause), eh, yes it is much closer 

than between patients and the health professionals .. But the friendship in the 

hospital, it is dialectic (pause). It is a combination of closeness and distance 

(pause) and this distance is caused by mutual respect (Halldórsdóttir & 

Hamrin, 1997, s. 123).  

 

Deltagarna i Svedberg et al., (2003) ansåg att för att det skulle bli en fruktbar relation mellan 

sjuksköterska och patient så var förutsättningen att personkemin stämde mellan dem. 

 

Moraliskt ansvar  
Wiman och Wikblad fick i sin studie (2004) fram ett tema i det icke vårdande mötet som 

författarna kallade för instrumentalt beteende, vilket inte visade på okänslighet men ändå en 

brist på emotionellt engagemang. Det instrumentala beteendet visade sig i många av mötena 

och handlade om att sjuksköterskan koncentrerade sig på förfarandet kring patienten, till 

exempel övervakningsmonitorn istället för på patienten. Detta uppgiftsorienterade beteende i 

mötet med patienten kom fram i ytterligare studier (Kralik et al., 1997; McCabe, 2004). De 

icke vårdande mötena dominerade, vilket visade sig innebära att patienternas psykiska behov 
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försummades (Wiman & Wikblad, 2004). De fann vidare att sjuksköterskan borde vara 

moraliskt ansvarstagande, och agera för att bevara patientens värdighet i vårdsituationen till 

exempel skyla patientens nakna kropp. Detta ansvarstagande fann författarna dock endast i ett 

fåtal av sina observationer på akutmottagningen. Ett exempel var när en patient som kommit 

direkt ifrån trädgårdsarbete verkade besvärad över sin prekära situation innan sjuksköterskan 

med sin kommentar underlättade för honom:  

 

’I was digging and… I’m so dirty’ He raised his head and looked at his 

clothes. The nurse leaned forward and said: ’You are allowed to be dirty since 

you have been gardening.’ Bernhard laughed and glanced at the ceiling and 

said: ‘Yes, but not in the hospital’ (Wiman & Wikblad, 2004, s. 426).  

 

DISKUSSION 
Nedan följer sammanfattning av huvudresultat samt resultat- och metoddiskussion, klinisk 

tillämpbarhet och förslag till vidare forskning.  

Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med denna studie var att belysa faktorer av betydelse för patienten i mötet mellan sjuk-

sköterska och patient. I resultatet framkom att det var viktigt för patienten att bli bekräftad av 

sjuksköterskan på olika sätt och sedd som en unik individ (Eriksson & Svedlund, 2005; Kralik 

et al., 1997; Svedberg et al., 2003; Westin & Danielsson, 2007). Bekräftad blev de bland 

annat genom att sjuksköterskan verkligen var närvarande i mötet samt lyhörd för patientens 

behov (Larsson et al., 2007). Sjuksköterskan förväntades kunna ge adekvat och tydlig 

information för att patienten skulle få förståelse för och känna sig trygg med vården 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Kettunen et al., 2002; Larson et al., 2007; Svedberg et al., 

2003). Hon förväntades också stå för patientens känslomässiga stöd (Svedberg et al., 2003) 

samt visa empati för att skapa förtroende hos patienten (Berg et al., 2006; Liu et al., 2005; 

Kralik et al., 1997; McCabe, 2003). Engagemang från sjuksköterskans sida var en positiv 

faktor i mötet, medan brist på engagemang skapade en känsla hos patienterna av att vara till 

besvär (Kralik et al., 1997). Att sjuksköterskan var personlig i mötet uppskattades samt bidrog 

till att skapa en god relation (Berg et al., 2006; Davis, 2005). För att det skulle kunna bli ett 

gott och vårdande möte så krävdes att sjuksköterskan tog sig tid (Karlsson, von Post & Berg-

Nordenberg, 2004; Larsson et al., 2007; Persson & Friberg, 2008; Svedberg et al., 2003). Det 

visade sig att i många fall upplevde patienterna att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med 
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tid för dem. Därtill var sjuksköterskan i mötet ofta mer uppgiftsorienterad än patientcentrerad 

(Kralik et al., 1997; McCabe, 2004).  

Resultatdiskussion 

Att lyssna och bekräfta 
Ett tema, som tydligt framkommer vara av vikt för patienterna samt en förutsättning för att en 

god relation ska kunna skapas, är att bli bekräftad av sjuksköterskan på olika sätt och sedd 

som en unik individ (Eriksson & Svedlund, 2005; Kralik et al., 1997; Svedberg et al., 2003; 

Westin & Danielsson, 2007). De sjuksköterskor som lyckades få patienten att känna sig unik 

beskrivs av patienterna i Davis (2005) studie som goda sjuksköterskor. Då den dynamiska 

förändringsprocessen i människans strävan efter att förverkliga sig själv som individ är en 

viktig del i hälsan (Eriksson, 1987b) tyder också detta på att en viktig del i sjuksköterskans 

arbete är att tillgodose patientens behov av att bli sedd och bekräftad som en unik individ. Att 

båda parter i ett möte menar att tala till eller med just denna människa, acceptera henne som 

annorlunda och som den unika individ hon är anser Buber (2004) att är den mest avgörande 

faktorn för att ett äkta samtal ska uppnås. Därtill att sjuksköterskan endast kan bli medveten 

om och förstå patienten, som en helhet i en relation när denne blivit verkligt närvarande för 

sjuksköterskan. För att en holistisk människosyn ska kunna existera så måste det utvecklas en 

relation mellan patient och sjuksköterska (Berg et al., 2006). Uppsatsförfattarna finner i 

resultatet en önskan av patienter att sjuksköterskan ska vara personlig och sig själv i mötet för 

att kunna skapa en relation människorna emellan samt åstadkomma förtroende, delaktighet 

och en känsla av jämlikhet hos patienten (Larsson et al., 2007). Upplevelsen av ogynnsamma 

interpersonella interaktioner visar sig vara smärtsamma för patienterna och begränsar deras 

möjlighet till läkning samt påverkar deras välbefinnande negativt (Williams & Irurita, 2004).  

 

Att vara engagerad och äkta 
I litteraturstudien framkommer, som en viktig förutsättning för att sjuksköterskan ska 

uppfattas av patienten som engagerad, att hon visar äkta omtanke samt ser hela människan 

och inte bara diagnosen (Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Wiman & Wikblad, 2004). Vidare 

att kvalitén på vården till stor del bestäms av hur bra relationen och engagemanget är mellan 

sjuksköterska och patient (Kralik et al., 1997). Detta stöds enligt uppsatsförfattarna av Buber 

(2004) då han menar att ett gemensamt fruktbart resultat kommer av det ontologiskt grundade 

äkta samtalet och dialogen mellan parter som är autentiska i mötet med varandra. Patienterna i 

Kralik, et al., (1997) uppger att ett gott bemötande ifrån en engagerad sjuksköterska är en 
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faktor som bidrar till ett snabbare tillfrisknande, och att hennes bemötande till och med känns 

mer betydelsefullt än den praktiska omvårdnaden som den likgiltiga sjuksköterskan ger. En 

del patienter anser att ett genuint intresse för människor, alltså att inte bara gå till ett jobb för 

att få lön, är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

(Davis, 2005; Westin & Danielson, 2007). Detta beskriver även Eriksson (1987a) då hon 

menar att sjuksköterskan måste uppleva en bekräftelse av sig själv som människa genom sitt 

yrkesval, samt innerst inne känna att det är vårdande hon vill ägna sitt liv åt för att utföra 

arbetet med hängivenhet och glädje. Hos de sjuksköterskor som av patienter anges som 

likgiltiga återfinns ett uppgiftsorienterat arbetssätt som en gemensam faktor, vilket innebär att 

sjuksköterskan fokuserar mer på förfarandet kring patienten (Kralik et al., 1997; McCabe, 

2003; Wiman & Wikblad, 2004). Sjuksköterskan visar med detta bristande moraliskt ansvar 

och borde beakta patientens värdighet i sammanhanget genom att istället utgå ifrån ett 

patientcentrerat synsätt i sitt arbete (Wiman och Wikblad 2004). Anmärkningsvärt anses av 

uppsatsförfattarna vara det Wiman och Wikblad (2004) redovisade i sina observationer av en 

akutmottagning där de överhuvudtaget inte funnit att sjuksköterskorna visade engagemang för 

den enskilda patienten. 

 

 

  

 

  

 

  

  

 
Figur 1 Schematisk bild av resultatet i denna studie som visar hur faktorer hos sjuksköterskan inverkar i mötet 

med patienten. (Modifierad figur efter Wiman och Wikblad, 2004, s. 424). 
 

Att ta sitt moraliska ansvar 
Uppsatsförfattarna anser liksom Henriksen och Vetlesen (2001) att sjuksköterskan har ett 

moraliskt ansvar att i varje möte vara lyhörd för patienten som unik i den situation denne 

befinner sig i. Hewison (1995) påvisar att sjuksköterskan utövar makt över patienten genom 

språket, vilket försvårar öppen kommunikation i mötet. Emellertid framkommer att sjuk-

sköterskan kan utjämna maktobalansen genom att ta sitt moraliska ansvar och lyssna på 
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patienten (Kettunen et al., 2002). Uppsatsförfattarna kommer fram till slutsatsen att ett viktigt 

beaktande i interaktionen mellan sjuksköterska och patient är den maktobalans som påvisas. 

Vidare att som sjuksköterska aktivt arbeta för att utjämna den asymmetri som i hög grad är 

påtaglig i omsorgsförhållandet mellan sjuksköterska och patient.    

 

Att ge information 
Att ge information anses av patienterna som en viktig uppgift sjuksköterskan har i mötet 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Liu et al., 2005). Informationen behöver vara relevant, 

öppen och tydlig för att ge patienterna en känsla av säkerhet, delaktighet och insikt i sin vård 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1997; Kettunen et al., 2002; Larson et al., 2007; Svedberg et al., 

2003). Dock framkommer att sjuksköterskor ofta brister i denna viktiga uppgift samt ger 

information på ett svårförståeligt tekniskt språk och ofta lämnar patienter utan svar på sina 

frågor (Eriksson & Svedlund, 2005). Patienterna anger i dessa fall att en känsla av osäkerhet, 

obehag samt minskad personlig kontroll infinner sig (Williams & Irurita, 2004; MacCabe, 

2003). I studien av MacCabe (2003) anser patienterna att de ofta inte får tillräcklig 

information från sjuksköterskorna, men de betonar samtidigt att det inte är sjuksköterskans fel 

eftersom de menar att hon är för upptagen. Patienterna i studien av Kralik et al., (1997) 

beskriver att de inte får information av de så kallade likgiltiga sjuksköterskorna i den 

utsträckning som de önskar sig. Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att sjuksköterskor behöver 

fokusera särskilt på att utifrån patientens behov och önskningar dela med sig av den kunskap 

de innehar. Detta särskilt då det framkommer i denna studie att tydlig och tillräcklig 

information är en källa till trygghet, välbefinnande och känsla av delaktighet hos patienterna. 

 

Att skapa en relation 
Det framkom i flera studier att det måste finnas tid till att skapa en relation med patienten, få 

en bild av dennes vardag samt skapa ett förtroende för att patienten skulle dela med sig av 

sina tankar och upplevelser (Karlsson, von Post & Berg-Nordenberg, 2004; Larsson et al., 

2007; Persson & Friberg, 2008; Svedberg et al., 2003). Detta delande av tankar, upplevelser, 

känslor eller en hel livssituation anges av Eriksson (1987b) utgöra själva grunden i omsorg 

samt enligt uppsatsförfattarna utgöra en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ta ett 

ontologiskt ställningstagande i vården. Det är uppsatsförfattarnas uppfattning att det även i 

sjuksköterskeutbildningen betonas just detta hur viktigt det är att sjuksköterskan tar sig tid 

med patienten. Tyvärr upplever uppsatsförfattarna att det rimmar illa med hur det faktiskt 
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fungerar i verkligheten. Egna erfarenheter ifrån arbetsmiljön i sjukvården visar att den 

rådande kulturen i flera fall är; att det anses vara den uppgiftsorienterade kommunikationen 

som tiden räcker till. Möten med patienten där inte någon för kollegorna tydlig uppgift utförs 

värderas i många fall inte lika högt, anser uppsatsförfattarna. Egentligen verkar det inte krävas 

så mycket tid från sjuksköterskan för att bekräfta patienten som individ, utan bara det att ge 

människan bakom diagnosen tid (Davis, 2005).  

 

Metoddiskussion 
När det gällde sökningen av artiklar i databaser så återkom flertalet artiklar i de olika sök-

kombinationerna. Databasen CINAHL fann uppsatsförfattarna vara en av de mest lämpliga 

sökvägarna för just omvårdnadsforskning liksom även Polit & Beck, (2008) påtalar. Det var 

ingen svårighet att finna intressanta artiklar som verkade relevanta, men flera fick efter 

grundligare läsning sållas bort eftersom de inte svarade mot uppsatsförfattarnas syfte. Ett par 

titlar som hade väckt intresse i referenslista visade sig svåra att hitta, men det löste sig efter 

kontakt med bibliotekarie. Trots att det inte var en av inklusionskriterierna så var samtliga 

studier som granskades utförda med kvalitativ design. Detta kan givetvis anses som en 

svaghet. Faktum är att i sökningarna som gjordes så lade inte uppsatsförfattarna märke till 

någon kvantitativ studie. En anledning kan vara att patientens upplevelse av mötet kanske bäst 

framkommer i kvalitativa studier, vilket uppsatsförfattarna också tror. Granskningsmallen 

som användes var till god hjälp att strukturera upp kvalitetsbedömningen. I de fall där 

uppsatsförfattarna inte var överens när det gällde granskningen av artiklarna så gjordes 

ytterligare granskning tillsammans.  

 

I denna studie ingick 15 artiklar där nio publicerats i Sverige, två i Australien, en i respektive 

Finland, Irland, USA och Kina. Det var således övervägande antalet västerländska studier. 

Den enda studien som inte var ifrån västerländsk kultur skiljde sig ändå inte ifrån de övriga i 

resultatet. Samtliga artiklar var på engelska och således är det en brist att uppsatsförfattarna 

inte har engelska som modersmål. För att undvika feltolkningar så har citat inte översatts utan 

återgivits på originalspråket från artikeln.  

 

Studier där deltagarna var barn eller patienter med demens exkluderades, eftersom det antogs 

av uppsatsförfattarna att det i de fallen var osäkert om det var patientens eller betraktarens 



  29(33)   
 

   

upplevelse av mötet som skulle framkomma. Samt möjligen försvåra jämförelsen av 

studiernas resultat och därigenom validiteten i denna litteraturstudie.   

Klinisk tillämpbarhet 
Denna litteraturstudie kan kliniskt komma till användning för att påvisa vikten av sjuk-

sköterskans egenskaper och agerande i mötet med patienten. Vidare att för sjuksköterskor 

belysa vad patienter upplevt som viktiga faktorer hos sjuksköterskan för att ett vårdande möte 

ska uppnås. Studien kan läsas av sjuksköterskor för att utifrån patienters upplevelse av möten 

dem emellan tydliggöra för sig själva vad de bör fokusera på i mötet. Detta kan hos sjuk-

sköterskor ligga till grund för en personlig och yrkesmässig utveckling samt förbättra deras 

del i samspelet med patienten.  

 

Förslag till vidare forskning 
Att ta sig tid till patienten framkommer i denna litteraturstudie som en viktig grundläggande 

faktor. Detta för att ett vårdande möte och en god relation ska kunna skapas mellan 

sjuksköterska och patient. Deltagarna angav ofta sig sakna att sjuksköterskan tog sig tiden 

som krävdes samt att det inte handlade om särskilt lång tid. Det var inte mer än för att ge lite 

uppmärksamhet till patienten som person. Utifrån detta menar uppsatsförfattarna att 

ytterligare forskning bör fokuseras på vad som påverkar sjuksköterskans prioriteringar när det 

gäller hennes sätt att bruka tiden. Dessutom anser uppsatsförfattarna att ytterligare forskning 

behövs som undersöker interaktionen i mötet mellan sjuksköterska och patient utifrån 

patientens perspektiv.  
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Bilaga 1 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvalitativa studier 
 
  Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25  
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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