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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns olika karaktärer av kontinuitet, de karaktärer som framträder inom 

omvårdnad är: relation, information och styrande kontinuitet.  Att träffa samma vårdgivare 

relateras främst till kontinuitets begreppet. Sjuksköterskans förhållningssätt påverkar 

patienternas uppfattning om god vård, då mötet är det mest centrala ur patienternas 

perspektiv. Problem: Det föreligger i sjuksköterskans ansvar att förbättra välbefinnandet 

hos befolkningen. När kontinuiteten brister upplever anhöriga att de behöver inta rollen som 

ansvarstagande, för att patienternas välbefinnande inte ska påverkas negativt.  Syfte: Att 

beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskekontinuitetens betydelse för 

välbefinnandet. Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Patienter upplevde att 

kontinuitet av samma sjuksköterska ökade välbefinnandet. Alla tre karaktärer av kontinuitet 

krävs i vården för att god vård skulle upplevas. Patienter upplevde att den personcentrerade 

vården med kontinuitet i relationen var viktigt för att välbefinnandet skulle infinnas. För att 

god vård skulle upplevas krävdes kontinuitet inom samtliga områden i omvårdnaden: 

relationell, information och styrande kontinuitet. Slutsats: Patienterna vill att 

vårdrelationen med sjuksköterskan är personlig och att den information som delges ska vara 

individanpassad. Alla former av kontinuitet är viktiga variabler i det vårdande mötet och 

vårdavdelningar bör studera hur det kan bedriva kontinuitetsfrågan bättre. Sjuksköterskan 

bär ett ansvar för hur vården samordnas och utformas utifrån patienternas behov.  

Nyckelord: behov, omvårdnad, patientperspektiv, sjuksköterska, vårdavdelning, 

vårdrelation, välbefinnande. 

  



ABSTRACT 

Background: There are different characters of continuity; the characters that appear in 

nursing are: relationship, information and governance continuity. To meet the same 

healthcare provider is mainly related to the continuity concept. Nursing's approach affects 

patients' perception of good care, as the meeting is the most central from the patient's 

perspective. Problem: It is in the nurse's responsibility to improve the well-being of the 

population. When continuity is lacking, relatives experience that they need to take the role of 

responsibility, so as not to impair patient wellbeing. Purpose: To describe the patient's 

perception of the importance of nursing continuity for well-being. Method: Qualitative 

literature study. Result: Patients perceived that continuity of the same nurse increased well-

being. All three characters of continuity are required in care for good care to be experienced. 

Patients felt that the person-centered care with continuity in the relationship was important 

for the well-being to be felt. In order for good care to be experienced continuity was required 

in all areas of nursing: relational, information and governance continuity. Conclusion: 

Patients want the nursing relationship with the nurse to be personal and that the information 

communicated should be individualized. All forms of continuity are important variables in 

the care meeting and health care departments should study how it can improve the continuity 

issue. The nurse is responsible for how the care is coordinated and designed according to the 

needs of the patients. 

Keywords: health care, hospital ward, needs, nurse, nursing, patient perspective, well-

being.
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1 INLEDNING  

Dagligen möter och vårdar sjuksköterskan olika patienter i sitt arbete på vårdavdelning. 

Relationen till patienterna är viktig och skall oavsett vårdtid leda till en god relation som 

främjar eller bevarar patienternas hälsoresurser. Det ingår i sjuksköterskans ansvar att forma 

omvårdnaden efter den unika patientens behov och begär samt lägga upp en individuell plan 

för vården med patienterna. Sjuksköterskan har genom sin utbildning och legitimation 

kunskaper och krav i den asymmetriska relationen gentemot patienterna som vårdas. Den 

idealiska vårdrelationen bygger på ett samspel där ömsesidighet är av stor vikt i mötet med 

patienterna. Bra bemötande är en trygghetsfaktor som speglar hur patienterna upplever 

vården. Att träffa samma vårdgivare inbringar en trygghet för patienterna enligt rådande 

forskning. Avsikten är att studera sjuksköterskekontinuitetens betydelse för välbefinnande ur 

ett patientperspektiv, där patienterna vårdats på vårdavdelning. Examensarbetet kommer 

utgå ifrån information från vetenskapliga artiklar inom intresseområdet: kontinuitet, som 

efterfrågats i önskemål från vårdcentraler i Västmanland. Anledningen till att 

examensarbetesförfattarna valde att sammanställa litteraturen i en litteraturstudie var då de 

under den verksamhetsförlagda utbildningen såg brister i kontinuiteten, och att kontinuitet 

efterfrågades av patienterna så väl som sjuksköterskorna. Tidigare forskning redovisar att 

kontinuitet i vården är viktigt både för patienterna och vårdpersonalen. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis beskrivs centrala begrepp för studien. Därefter kommer ett avsnitt om 

vårdande möten, vårdklimat på vårdavdelning, personcentrerad vård som följs av 

styrdokument och riktlinjer inom hälso- och sjukvården. Därefter beskrivs det teoretiska 

perspektivet och bakgrunden avslutas med tidigare forskning, som mynnar ut i en 

problemformulering. 

2.1 Definition av begrepp 

Nedan beskrivs de centrala begrepp för examensarbetet: kontinuitet och 

välbefinnande.  Examensarbetesförfattarna vill här förtydliga att i detta examensarbete 

används ordet vårdgivare som innefattar sjuksköterskor och/eller annan sjukvårdspersonal 

som integreras med patienter på vårdavdelningar. 
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2.1.1 Kontinuitet 

Enligt Saulz (2003) definierar flera författare multipla dimensioner av kontinuitet. Begreppet 

kontinuitet betyder enligt Svenska Akademiens (2015) ordlista oavbrutet sammanhang, att 

ha ett sammanhang över en längre tidsperiod.  

Begreppet kontinuitet är flerdimensionellt och kan vara svårdefinierat. Ord som ibland 

används istället för kontinuitet är integration, vårdkedja eller samordning av tjänster. Det 

finns olika karaktärer av kontinuitet, de karaktärer som framträder mer frekvent i studier 

inom omvårdnad begränsas till tre. De tre olika karaktärer av kontinuitet inom omvårdnad 

är: relation, information och styrande kontinuitet. Den relationsmässiga kontinuiteten 

innebär att patienten vill att vården ska vara personcentrerad och att patienten blir sedd och 

hörd som individ. Den informationsmässiga kontinuiteten innebär att patienterna vill ha 

korrekt, uppdaterad och relevant information om deras prognoser och behandlingar. Den 

styrande kontinuiteten beskrivs genom att patienterna upplever att rätt tillfällen för goda råd 

och uppmuntran inom de kliniker de vistas på gavs av experter inom hälso-och sjukvården. 

Ständig övervakning och uppföljning beroende på deras tillstånd beskrevs också av 

patienterna som kontinuitet (Lafferty et al., 2011).    

För att tydliggöra begreppet kontinuitet föreslår Saultz (2003) en hierarkisk modell med tre 

karaktärer (tabell 1). Modellen används av examensarbetesförfattarna genomgående i 

arbetet. De karaktärerna som används är informationskontinuitet, relationskontinuitet och 

styrande kontinuitet. 

Tabell 1.  Karaktärer av kontinuitet enligt Saultz (2003) 

 

Informationskontinuitet 

Syftar till att varje patient vill erhålla korrekt och 
relevant information. Samt att varje vårdgivare ska 

kunna erhålla tillräckligt med vårdhistorik och 
kunskap angående patientens sjukdomshistoria för 

att kunna erbjuda god vård. 

 

Styrande kontinuitet 

Syftar till god samordning av patientens besök, 
vilket kan inkludera att eftersträva kontinuitet i vem 
patienten träffar. På denna nivå får patienten träffa 
samma vårdgivare, men även om samordningen av 
besök är god garanteras inte en god relation eller 

personlig kontakt mellan vårdgivaren och patienten. 

 

Relationell kontinuitet 

Syftar till en speciell kronologisk kontinuitet där 
den långvariga relationen mellan vårdgivare och 
patienten lett till ett förhållande med prägel av 

ansvar och tillit gentemot varandra. 
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2.1.2 Välbefinnande 

 

Svenska Akademins ordbok (2009) beskriver att välbefinnande är en känsla av att må bra. 

Välbefinnande beskrivs av Eriksson (2014) som varje individs subjektiva upplevelse av sin 

livssituation, som ständigt växlar beroende på var individen befinner sig i livet. Varje individs 

upplevelse av välbefinnande påverkas av olika faktorer, och att uppnå ett optimalt 

välbefinnande betyder att individen känner sig hel, kroppsligt, psykiskt och andligt 

(Eriksson, 2014).  

Lawton (1983) studerade begreppet välbefinnande inom gerontologin och anser att 

välbefinnande finns representerat i flera delar av mänsklig existens: beteendemässig 

kompetens, objektiv miljö, psykologiskt välbefinnande och upplevd livskvalité. Den objektiva 

miljön och den beteendemässiga kompetensen kan bedömas objektivt. Lawton (1983) menar 

att psykologiskt välbefinnande är en subjektiv känsla av tillfredställelse och utgör en global 

bedömning, medan den subjektiva bedömningen av livskvalité binds samman med mer 

specifika områden i människans liv för att öka förståelsen. Pavot och Diener (2004) delar 

Lawtons (1983) teori, att välbefinnandet har flera delar i människans existens. Den 

subjektiva definitionen innefattar människans känslomässiga svar på tillfredställelse och 

globala bedömningar av livsnöjdhet. De menar likt som Lawton (1983) att människans 

individuella känslor påverkar upplevelsen av välbefinnande. 

2.2 Vårdande möten 

Wiklund (2003) beskriver att relationen mellan patienterna och sjuksköterskan är en 

betydelsefull del i vårdandet. I en vårdande relation skapas ett utrymme för dem att uttrycka 

begär, behov och problem, som leder till ett utrymme för växt, ett möjliggörande av växt och 

utveckling utifrån patienternas vision. Utan den vårdande relationen reduceras vårdandet till 

att bli endast arbetsuppgifter som ska utföras och patienterna blir lidande. Vårdandet ska ske 

med utgångspunkt i en genuin, etisk hållning och vårdrelationen ska byggas på en anda av 

kärlek och medlidande och ständigt värna om patienternas värdighet. Det betonas 

att relationen är asymmetrisk, med det menas att vårdgivaren har med sitt yrke 

och kunskap en maktposition jämtemot patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över sin makt, hur makten används och hur den ser ut. Den ska användas för 

att främja patienternas bästa. Den vårdande relationen präglas av graden ömsesidig tillit 

och respekt patienterna och sjuksköterskan har till varandra, och hur sjuksköterskan 

bemöter och ger sin uppmärksamhet. Sjuksköterskan bör ha en förmåga att kunna skapa en 

dialog, med positiv inverkan och stödja i beslut som berör den egna livssituationen. Den 

vårdande relationen innebär att sjuksköterskan måste vara tillgänglig och ställa sig 

till förfogande, och att patienterna tar emot det och bjuder in sjuksköterskan. Relationen får 

då en närhet och ömsesidighet som utgår från patienterna. Sjuksköterskan bör erbjuda 

vårdrelationen som en möjlighet och måste vara lyhörd och invänta patienterna för att inte 

tränga sig på. Tillsammans är båda parter sedan delaktiga i vårdrelationens utformning, men 
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det är fortfarande sjuksköterskan med störst makt som har det största ansvaret. Om 

patienterna redan vid ankomst känner sig välkomnad av sjuksköterskan kan grunden till en 

fungerande relation läggas. De kan då ta till sig sjuksköterskan som sin och upplever tilltro 

till att denne kommer ta ansvar för vården så länge som de själv inte kan, vill eller klarar av 

det. Sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt ansvar att så långt som det är möjligt, 

utforma vården tillsammans med patienterna, för deras bästa. Nygren, Zotterman, Skär, 

Olsson och Söderberg (2016) förstärker bilden av Wiklunds (2003) syn på 

vårdande möten och menar att där patienterna möts med respekt och vänlighet från 

sjuksköterskan, ses möten som goda och stärker deras positiva känslor. 

2.3 Vårdklimat på vårdavdelning 

Sjuksköterskan bör utgå från ett helhetstänkande, där miljön samspelar med vård och 

omsorg som patienterna behöver, så att miljön utgör ett stöttande hölje och känslan av 

gemenskap för dem. Kunskaper om patienternas egna erfarenheter och kunnande 

underlättar för att sjuksköterskans uppfattningar blir så relevanta som möjligt. Det handlar 

om att etablera en relation med patienterna som individer och inte deras diagnoser. 

Patienterna beskriver ofta att när de kommer till en vårdavdelning får de nästan omedelbart 

en känsla av den atmosfär som finns på vårdavdelningen, och känslan kan förknippas med 

behag eller obehag. De som ombetts beskriva omvårdnaden på vårdavdelning, återkommer 

ofta till upplevelser av atmosfären. Den fysiska miljön, görandet och varandet av 

människorna på vårdavdelningen, samt närvaro eller frånvaro av gemenskap i relationer 

påverkar patienternas uppfattningar om vårdklimatet (Edvardsson & Wijk, 2014).   

För att upprätthålla en god vårdrelation måste dynamiken inom arbetsgruppen fungera. I ett 

vårdteam med bristfälliga relationer inom arbetsgruppen upplevs en rädsla bland 

sjuksköterskorna att relationen med patienterna, dess anhöriga och även sina kollegor, tar 

skada. Den bristfälliga relationen inom teamet speglade sjuksköterskornas förhållningssätt i 

att möta patienterna (Palvish, Brown-Saltzman, Fine & Jakel, 2015). När vårdteamet är väl 

samordnat stärks bilden av en positiv vårdrelation hos patienterna, de i sin tur kände sig 

sedda och hörda som individer (Renholm, Souminen, Turtiainen, Puukka & Leion-Kilpi, 

2013). 

2.4 Personcentrerad vård 

Gustafsson (2009) belyser att den personcentrerade vården innebär att patienterna får tid 

och utrymme att uttrycka sina skäl för uppsökt vård, berätta om sina symptom, tankar och 

funderingar kring dessa och klargöra sina förväntningar på vård och konsultationen. Genom 

att vårdgivaren använder eller möter patienterna med öppna frågor, uppmärksammar och 

bekräftar deras känslor underlättas det för dem att ge uttryck för det som väcker oro. 

Meningen är att förstå patienternas upplevelse utifrån dennes eget perspektiv och därigenom 

får vårdgivaren en uppfattning om behovet av information och beredskap för behandling. 

Kommunikationen mellan vårdgivaren och patienterna har en central plats i det 
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patientcentrerade mötet, att ge ett ömsesidigt utbyte av information och att stärka 

förutsättningar för ett gemensamt behandlingsbeslut. En personcentrerad hållning är mer än 

ett förhållningssätt med en artig och varm ton från vårdgivaren, det är viktigt att 

uppmärksamma patienterna som medmänniskor och att sjukdom eller problem är inbäddade 

i deras totala livssituation. Vidare menar Wiklund (2003) att patienterna har unika motiv för 

att bibehålla hälsa. Hälsomotivet kan beskrivas vara det som gör hälsan meningsfull i de 

enskilda patienternas livsvärld. De är relaterade till olika aspekter av hälsan och 

medvetenheten om de egna hälsoresurserna patienterna har. Med hälsoresurser menas allt 

det som patienterna har tillgång till för att hantera ohälsa och främja hälsan med. Det kan 

vara exempelvis inre resurser som att kunna verbalisera sitt tillstånd av tankar och känslor, 

eller yttre resurser som strukturerad tillvaro med stöd av vänner och familj. När vårdgivaren 

samlar ihop data och beskriver patienternas hälsa erhålls kunskap om dem utifrån deras 

perspektiv. Genom att sedan koppla samman observationerna med en vårdvetenskaplig 

referensram kan de få ett högre förklaringsvärde som vårdgivaren behöver (Wiklund, 2003). 

Legitimerade sjuksköterskor ansvarar för att omvårdnaden av patienterna sker utifrån deras 

förutsättningar och individuella behov, resurser och värderingar för att främja hälsan. 

Omvårdnaden skall ske i samverkan mellan sjuksköterska, patienterna och närstående, för 

att ge bäst förutsättningar att kunna prioritera vilka mål som skall sättas upp, vilka medel 

som skall användas och vilken uppföljning som krävs. Den personcentrerade vården ska stå i 

centrum framför sjukdomen och patienterna skall ses som en jämbördig partner i vården, det 

förutsätter att sjuksköterskan är öppen och villig att lyssna på deras berättelse och 

beskrivning av behov.  Så långt det är möjligt skall sjuksköterskan möjliggöra för patienterna 

att leva det liv de vill leva trots sjukdom, för att kunna genomföra det krävs kunskap om 

patienterna, dennes behov, värderingar, synsätt och intressen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

2.5 Styrdokument och riktlinjer 

Hälso- och sjukvården organiseras genom regering, landsting och kommunen. Alla har ett 

gemensamt ansvar över vården, där regeringen sätter ramarna för den kommunala och 

landstingsstyrda vården. Landstingets ansvarsområde innebär att ge hälso- och sjukvård 

(Finansdepartementet, 2008).  

Socialstyrelsen (2009) skriver att under 1990-talet genomfördes reformer bland annat 

psykiatrireformen och äldrereformen som medförde att ansvarsfördelningen förändrades. 

Förändringarna medförde att kommun och landsting fick ett utökat patientansvar, och att 

antalet patienter med ett större vårdbehov ökade.  Dessutom blev kommunerna ansvariga för 

att integrera sociala och medicinska insatser. Det utökade behovet av resurser tillgodosågs 

inte i samband med reformskiftet, vilket medförde att vårdrelationen och kontinuiteten 

äventyrades för patienterna på grund av minskad tillgänglighet och samordning. 

I Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2016:1298) står det skrivet att landstingen skall erbjuda god 

hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom landstinget och skall verka för en god hälsa 

hos hela befolkningen. Landstinget bär även ett ansvar för att samordning av tjänster mellan 
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kommun, och socialtjänst fungerar tillfredställande. Lagen reglerar även att vården skall vara 

organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité på vården som främjar 

kostnadseffektiviteten. Sedan 1 juli 2010 finns en ny bestämmelse i Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), denna lag säger att respektive verksamhetschef bär ansvar för att 

tillgodose patienternas individuella behov av trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning. 

2015 stärktes även patienternas rätt till delaktighet i vården genom Patientlagen (2014:821). 

I lagen står det skrivet: ”patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska 

tillgodoses och olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt” 

(2014:821. 6 kap §1).  

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017a) står det skrivet om 

sjuksköterskans ansvar att medverka i utformningen av riktlinjer för det omvårdnadsarbetet 

utifrån verksamhetens, medarbetarnas och patienternas behov. Det innebär att 

sjuksköterskan bär ett ansvar att planera vården runt patienterna så denna får träffa samma 

sjuksköterska i den utsträckning som går. Det ingår även i sjuksköterskans arbete att 

förebygga ohälsa, bland annat genom att identifiera hälsorisker hos patienterna samt se vilka 

förutsättningar och resurser patienterna har och därefter motivera till nödvändiga 

livsförändringar om så krävs. Omvårdnaden bör ske i samverkan mellan sjuksköterska, 

patienterna och närstående, för att ge bäst förutsättningar för patienterna att kunna 

prioritera vilka mål som skall sättas upp, vilka medel som skall användas och vilken 

uppföljning som krävs. Den personcentrerade vården ska stå i centrum framför sjukdomen 

och patienterna skall ses som en jämbördig partner i vården, det förutsätter att 

sjuksköterskan är öppen och villig att lyssna på patienternas berättelse och beskrivning av 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).   

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Efter inläsning av Meleis (2011) teori, som omfattar patienten, välbefinnande och kontinuitet 

i vården i utmärkande grad, har examensarbetarförfattarna valt att använda detta teoretiska 

perspektiv, då dessa begrepp är centrala i examensarbetet. Den valda teoretiska 

referensramen anses av examensarbetesförfattarna lämplig då Meleis (2011) i sin 

övergångsteori beskriver begreppet kontinuitet i vården.  

Meleis (2011) menar att det mest centrala inom omvårdnadsområdet är mottagaren av 

vården eller den potentiella mottagaren av vården, det vill säga patienterna. Vilka 

patienterna är och hur de definierar och tolkar sin status kommer spegla omvårdnaden. Med 

åren blir patienterna mer pålästa och informerade om vad de behöver från sina vårdgivare. 

Patienterna befinner sig i ett flerdimensionellt och dynamiskt sammanhang som ständigt 

förändras.  Teoretiker som har definierat patienterna som passiva och väntande mottagare av 

vård och information är inte längre kongruenta med hur patienterna definierar sig själva. 

Patienterna uppsöker idag sjukvården medvetandes om sina rättigheter till vård, information 

och medverkan till beslutsfattning. Infinner sig inte medvetenheten hos patienterna, kommer 

mötet med sjuksköterskan bidra till medvetenheten om dessa aspekter. I båda fallen måste 

teorier för framtiden utvecklas för att återspegla förändrade antaganden om patienterna och 
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deras grad av vetskap och medvetenhet. Sjuksköterskor hanterar idag större variation av 

patienter än vad finns i historiskt perspektiv.  

Meleis (2011) skriver om sin övergångsteori som innebär att vårdtiden för patienterna börjar 

redan innan de kommer till sjukhuset. För att omvårdnaden ska bli trygg krävs det en hel del 

arbete före, under och efter besöket - en övergångsprocess. För att minska återbesöken i 

sjukvården krävs att processen blir så optimal som möjligt under hela förloppet. Att lindra 

lidande och stötta patienterna under svåra situationer är sjuksköterskans uppgift. 

Sjuksköterskans uppgift är att se till att välbefinnandet infinner sig genom alla livsprocesser 

relaterade till hälso- och sjukdomssituationer. Sjuksköterskan vårdar människor som 

upplever en inledande övergång, är i en övergång eller slutför en övergång. Övergången 

innebär en upplevelse av förändring i hälsan, relationer, förväntan eller förmågan 

patienterna har. Det innebär för människan som är i övergång att denne måste erhålla ny 

kunskap, förändra sitt beteende och med det förändra definitionen om sig själv i social 

kontext.   

Fortsättningsvis menar Meleis (2011) att det ligger i sjuksköterskans profession att erhålla ett 

intresse av utformningen av övergångar, för att ha kunskap om användbarheten i förbindelse 

till vad vi vet och använda den kunskapen för att förbättra patienternas hälsoövergångar. För 

att erhålla denna förståelse behövs tid med patienterna, tid för samtal och observationer, en 

viktig domän i sjuksköterskans process. Olikt andra discipliner är sjuksköterskeprofessionen 

ansvarig för befolkningen, de är förväntade att tillmötesgå befolkningens behov. 

Sjuksköterskans kunskap och yrkesutövande föreligger för att förbättra hälsosamt liv. 

Kunskapen skall gå att individanpassa för en högre känsla av välbefinnande hos alla individer 

i befolkningen. Sjuksköterskan söker kunskap för att öka patienternas styrka, tillgångar och 

potential eller för att bidra till återställande av patienterna för optimal grad av hälsa, 

funktion, komfort och självförverkligande. Meleis (2011) menar att teorier behövs för att 

beskriva naturliga övergångar och normala reaktioner till övergång, för att bidra till riktlinjer 

och förbättra uppfattningar av välbefinnandet. 

2.7 Tidigare forskning 

Forskning inom området kontinuitet beskriver flera former av kontinuitet. Alla former av 

kontinuitet är viktiga variabler i det vårdande mötet, utöver Saultz (2003) beskriver Miller et 

al. (2009) i sin studie hur anhöriga upplever vikten av alla tre karaktärer av kontinuitet: 

relationell, informell och styrande kontinuitet. De har i sin studie funnit att anhöriga 

värderar relationell och informell kontinuitet som högst. Och påvisar att den relationella 

kontinuiteten bidrar till att anhöriga känner lugn och trygghet. Konsekventa relationer med 

samma vårdgivare över längre tid bidrar till en känsla av trygghet och säkerhet genom att 

patienten får lära känna vårdgivaren. De fann även att kommunikation identifierades som ett 

integrerat inslag av positiva erfarenheter av kontinuitet och att kommunikation är 

sammanlänkad med den relationella kontinuiteten. En anhörig i studien beskriver 

kontinuiteten som ett förhållande som bildas av kommunikation. 
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2.7.1 Relationell kontinuitet 

I en studie av Smith Strøm, Iversen, Graue, Skeie och Kirkevold (2016) belyses viktiga 

förutsättningar för hur uppfattningen om säkerhet, förtroende för behandling och 

uppföljning i vården tolkas. Följaktligen är en erfarenhet av säkerhetsarbete och självtillit i 

sin kunskap viktiga karaktärsdrag för vårdgivaren att erhålla i en vårdrelation. 

Sjuksköterskans förhållningssätt har med det en betydelse och är viktigt för hur 

behandlingen upplevs (Smith Strøm et al., 2016). 

I en annan studie av Uhrenfeldt och Høybye (2015) påträffas det föreligga en brist hos 

sjuksköterskor att se vad som kännetecknades som välbefinnande i patienternas perspektiv. 

Rutiner på vårdavdelningen och sjuksköterskans fokus på den medicinska delen av 

vårdarbetet, bidrar till att patienterna blir objektifierade till symptom och sjukdom istället 

för en unik människa med problem, behov och begär. Sjuksköterskor lyfter fram vikten av 

individuell och delaktigt omvårdnadsarbete lyfts fram för att lyckas bibehålla hälsan hos 

patienterna.  

Tobon, Reid och Brown (2015) beskriver i sin studie att en nyckelfråga för den relationella 

kontinuiteten är övergångar. Förtroende, engagemang och flexibilitet framkommer även i 

deras studie som viktiga aspekter i den relationella kontinuiteten. Förhållandet mellan 

vårdgivare och patienterna beskrivs i studien som en helhet, och det finns även en 

förväntning av de anhöriga att det skulle vara samma vårdgivare till patienterna över tid. Det 

framkommer att med kontinuitet av samma vårdgivare över längre tid ökar kunskapen om 

patienten, och bidrar till att det terapeutiska förhållandet påverkas. Den relationella 

kontinuiteten beskrivs överlag som övergångar med förberedelse och planering för fortsatt 

kontinuitet. 

2.7.2 Informationskontinuitet 

Smith-Strøm et al. (2016) beskriver att sjuksköterskans kompetens och förmåga att kunna 

undervisa är betydelsefull för patienternas känsla av att säker vård tillhandahölls. Vid vård 

som kräver specialistkunskaper upplever patienterna att allmänsjuksköterskans kunskaper är 

otillräckliga, om inte ett genuint intresse och engagemang förekommer hos sjuksköterskan. 

Samtidigt är det viktigt att ett mindre antal vårdpersonal är involverade under vårdtidens 

gång för att det inte ska skilja i information. 

Det framkommer dessutom att lidande och obehag kan vara svårt att verbalisera för en del av 

patienterna. Det kan utmana vårdinteraktionen, eftersom vårdgivare i huvudsak är beroende 

av vad patienterna kan verbalisera. Sjuksköterskor i kommunikation med patienterna som 

har denna problematik sätter i stor utsträckning upp egna mål för vården, utvärderar 

vårdtiden genom egna uppfattningar och skriver ut patienterna med en annan uppfattning än 

vad patienterna själva har om vad som är bäst för dem. Patienternas välbefinnande 

utvärderas därmed i högre grad av vårdgivare än av patienterna själva. Informationen 

fungerar därmed inte åt något av hållen i vårdrelationen (Uhrenfeldt et al., 2015).  

Kommunikation återfanns i en annan studie och påvisas bidra till att även anhörigas 

upplevelse av informationskontinuitet i vården uppfattas som en grundläggande komponent 



9 

för adekvat vård. När informationskontinuiteten brister upplever anhöriga att de behöver gå 

in i rollen som ansvarstagande i vården, vilket de upplever som nödvändigt för att 

patienternas hälsa ska stå i fokus och inte drabbas av den bristande funktionen (Miller et al., 

2009).  

Tobon et al. (2015) tar också upp ämnet kommunikation och menar att där svårigheter med 

kommunikation ertappas finns skuldkänslor hos de anhöriga, genom att de fick återberätta 

sina berättelser flertalet gånger, vilket bidrar till en frustration.  

2.7.3 Styrande kontinuitet 

Det kan urskiljas att kompetensen hos vårdpersonal, vårdens kontinuitet och lätt 

tillgänglighet till sjukvårdstjänster som de viktigaste elementen för att uppleva säkerhet och 

förtroende för vård- och omsorgsarbete. Både kompetens inom hälso- och sjukvårdspersonal 

och kontinuitet i vården betraktas som nödvändiga för att tillhandahålla högkvalitativ 

omsorg (Smith-Strøm et al., 2016).   

Att bli inkluderad som anhörig i den vård patienterna erhåller betraktas närmast som en 

etisk princip menar Tobon et al. (2015). Vidare skriver Tobon et al. (2015) att samordning av 

olika sektioner och att inkludera familjen i patienternas behandling, är en del av den styrande 

kontinuiteten. När den styrande kontinuiteten uteblir uppfattas det av anhöriga som att 

lämpliga tjänster eller insatser uteblir och att patienterna faller mellan stolarna. En anhörig 

beskriver den styrande kontinuiteten som en dragkedja på en kappa, när samordning av 

tjänster inte fungerar, kan kappan inte stängas, och personen som bär kappan kommer frysa. 

I studien poängteras det att en viktig del för styrande kontinuitet är kommunikationen 

mellan vårdgivare, anhöriga och patienterna. Hög kontinuitet bidrar till mindre frekventa 

besök för patienterna och minskar risken för återkommande sjukhusintag, främst för äldre 

de patienterna i behov av medicinsk behandling (Nam, Cho, Kang, Lee & Park, 2016; Pu & 

Chou, 2016).  

3 PROBLEMFORMULERING 

Kontinuitet i vården ses som en av de viktigaste komponenterna i hälso- och 

sjukvårdsorganisationen, där samarbete och kommunikation mellan vårdgivare kontinuerligt 

måste äga rum i syfte att uppnå bästa möjliga vård. Kontinuiteten i vården bidrar till 

högkvalitativ vård. Anhöriga anser att kontinuitet ger en högre tillfredställelse och tillit till 

vården. Forskning visar att kontinuitet ger minskat behov av vård, korrekt utnyttjande av de 

resurser som finns tillgängliga, lägre vårdkostnader och ökad vårdkvalité. När kontinuiteten 

brister upplever anhöriga att de behöver inta rollen som ansvarstagande, för att patienternas 

välbefinnande inte ska påverkas negativt. Patienterna som söker vård är i en övergång, där 

övergången innebär upplevelser av förändring i hälsan och att skapa sig nya kunskaper. 

Övergångsteorin innebär att sjuksköterskan ska lindra lidandet och stötta patienterna i 
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övergång. Det föreligger i sjuksköterskans ansvar att förbättra välbefinnandet hos alla 

individer i befolkningen. Examensarbetesförfattarna vill med denna studie beskriva 

kontinuitens påverkan av välbefinnandet hos patienterna. Genom att öka sjuksköterskors 

kunskap om vilka aspekter som bör tas hänsyn till, kan bättre förutsättningar skapas för en 

individuell, säker och trygg vård, där man på bästa sätt kan tillgodose patienternas 

individuella behov för välbefinnandet. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskekontinuitetens betydelse för 

välbefinnandet. 

5 METOD 

Nedan beskrivs val av metod, datainsamling och urval som följs av analysmetod. 

5.1 Val av metod 

Den metod som användes för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes, vilket innebär en sammanställning av vetenskapliga kvalitativa artiklar, 

där resultatet har analyserats och sammanställts (Evans, 2002). Syftet med den systematiska 

litteraturstudien är att redogöra vad tidigare forskning rapporterat, och med minsta möjliga 

tolkning omvandla de tidigare studiernas data, vilket skall leda till nya slutsatser. Valet av 

Evans (2002) analysmetod motiveras av att skapa en fördjupad kunskap och en 

sammanfattande bild av hur patienter upplever sjuksköterskekontinuitetens betydelse för 

välbefinnandet.  

Valet av en kvalitativ metod motiveras av syftet som är att beskriva upplevelsen av 

kontinuitet i vården. Friberg (2017) belyser att en kvalitativ ansats är lämpligast för att få 

ökad förståelse över det valda fenomenet. Polit och Beck (2012) belyser att den kvalitativa 

forskningsmetodens syfte är att genom människors subjektiva upplevelser kring ett fenomen 

belysa dess mening och olika dimensioner. 
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5.2 Datainsamling och urval 

I detta examensarbete användes den beskrivande syntesen som består av fyra steg. I första 

steget bestäms vilka typer av studier som skall analyseras och vilka urvalskriterier som skall 

användas. Därefter skall en sökning påbörjas i de databaser man valt för studien (Evans, 

2002). 

Polit och Beck (2012) skriver att i en litteraturstudie bör man lägga upp en strategi för hur 

sökningen skall gå till, vilka sökord som skall användas, samt vilka databaser som skall 

användas. De skriver även att man redan tidigt i sin sökning skall bestämma vilka begrepp 

som är centrala för studiens syfte. De databaser som valdes var CINAHL Plus och PubMed, 

de valdes för att de innehåller ett brett utbud av artiklar inom området vårdvetenskap (Polit 

& Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) ska sökning påbörjas på basnivå med nyckelord 

som är relevanta för den primära utgångspunkten, därefter skall avgränsningar göras för att 

förfina sökningen, till en specifik sorts publikation. Friberg (2017) skriver att begränsningar 

ska användas i sökningen för att utesluta sådant som inte är relevant för ämnet.  Utifrån 

studiens syfte och frågeställning valdes grundläggande sökord, därefter skapades 

kombinationer genom användandet av booleska operatorerna AND, OR och NOT för att 

förfina sökningarna. Sökorden har kombinerats i olika ordningar för att utesluta artiklar som 

inte var relevanta för syftet, och för att kontrollera om ordningen på orden hade någon 

betydelse, vilket det inte hade. Flera sökord prövades i olika kombinationer tills det slutligen 

återstod kombinationer av sökord som var relevanta för litteraturstudien. En av sökningarna 

i Cinahl Plus gav över 300 träffar och kombinerades då med fler sökord, för att minska 

antalet träffar, med fler sökord i denna kombination uteblev träffar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Sökord som användes I PubMed: Nurse, continuity, well-being, 

patient, experience, perspective. Sökord som användes i CINAHL Plus: continuity of care, 

impact, patient, hospital, health. Se sökmatrisen i Bilaga A.   

Utifrån de träffar som sökningarna gav lästes samtliga titlar, relevanta titlar valdes ut där 

examensarbetesförfattarna läste artiklarnas abstrakt för att enkelt kunna sortera bort de som 

inte svarade på studiens syfte och föll inom ramarna för inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

Polit och Beck (2012) belyser att det bör finnas en beskrivning på tillvägagångssättet för hur 

en litteratursökning har begränsats, till exempel vilka personer artiklarna handlar om, eller 

hur gamla personerna är. Begränsningar som valdes i sökningarna var att artiklarna skulle 

vara publicerade på engelska, publicerade mellan 2013-2018, samt hade genomgått peer 

reviewed.  Inklusionskriterier vid val av artiklar för denna litteraturstudie var att, artiklarna 

skulle behandla patientperspektivet, vara av kvalitativ ansats och utgå ifrån en 

vårdavdelning. Exklusionskriterier som använts i sökningarna var artiklar som berörde 

anhörig- eller sjuksköterskeperspektiv, kontinuitet i hemsjukvården och artiklar som var av 

kvantitativ ansats.  

De artiklar som examensarbetesförfattarna ansåg svara an på syftet i det första urvalet 

granskades i ett andra steg där fokus var på artiklarnas resultat, problem och syfte. I detta 

andra steg genomfördes en mer djupgående granskning av artiklarna, vilket betyder att 

artiklarna läses flertalet gånger så att artiklarnas helhet kunde urskiljas (Evans, 2002). 
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Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp Fribergs (2017) förslag på 

kvalitetsgranskningsfrågor (se Bilaga B) som är ett förslag på hur en kvalitetsgranskning kan 

genomföras för kvalitativa och eller kvantitativa artiklar.  Bilagan innehåller tio frågor som 

besvaras med Ja eller Nej utifrån varje enskild artikels trovärdighet gällande, urval, 

dataanalys, metod och etiska resonemang. Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån svaren i 

kvalitetgranskningstabellen till hög eller medelhög. Varje artikel granskades grundligt utifrån 

innehållet och bedömdes individuellt av examensarbetesförfattarna, för att sedan jämföras 

med varandra, och granskas ännu en gång. För att få en uppfattning om samtliga svar 

sammanställdes antalet positiva och negativa svar i en tabell, där artiklar med en hög andel 

negativa svar exkluderades. Samtliga artiklar som inkluderats i studien har medelhög till hög 

kvalité. Efter kvalitetsgranskningen föll fyra artiklar bort, varav två artiklar exkluderades då 

de var kvantitativa. Resterande två artiklar exkluderades då artiklarnas resultat inte svarade 

på litteraturstudiens syfte. 

Resultatet i detta examensarbete har baseras på en analys av de tio artiklar som presenteras i 

artikelmatrisen (se Bilaga C). Nio artiklar var kvalitativa och en var både kvalitativ och 

kvantitativ. Vid granskning av den artikel som var av både kvantitativ och kvalitativ ansats 

lades fokus på det kvalitativa resultatet i artikeln. 

5.3 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen och genomförandet har följt Evans (2002) beskrivande syntes som består av 

fyra steg. 

I det andra steget ska artiklarna i sin helhet läsas flertalet gånger för att författarna ska 

kunna bekanta sig med texten. Genom upprepad läsning erhålls en känsla för texten som 

helhet och viktiga resultat kan urskiljas. Det som är mest centralt för varje enskild artikel, 

och kopplat till studiens syfte ska i detta steg antecknas och benämnas som ett nyckelfynd 

(Evans, 2002). I den upprepade läsningen markerades även detaljer i texten med olika färger 

på överstrykningspennor, vilket gav djupare förståelse i vad artiklarna redovisade, samt en 

enklare överblick av studiens helhet. Nyckelfynden från artiklarnas resultat sammanställdes 

på stora pappersark, där även färgkodning med färgpenna förekom. 

Det tredje steget innebar en sammanställning av studiernas likheter och skillnader genom att 

teman och subteman bildades. Teman och subteman som var gemensamma länkades 

samman till en helhet. Utifrån denna granskning av likheter och skillnader identifierades två 

teman och fem subteman. Evans (2002) menar att utifrån detta skapas en bättre förståelse av 

fenomenet. I tabell 2 visas exempel på funna nyckelfynd. 

Under detta steg skedde kontinuerlig analys, vilket innebar att teman sammanfogades och 

omorganiserades i dokumentet. Detta gav ett tydligare sammanhang. Evans (2002) skriver 

när artiklarna i sin helhet granskats, skall de brytas ned i mindre delar för vidare analys, 

därefter skall resultatet av den nya granskningen åter ses i sin helhet, vilket leder fram till 

fjärde steg i Evans (2002) beskrivande modell.  



13 

I det fjärde steget skall fenomenet beskrivas utifrån de artiklar som granskats. Ett nytt 

resultat erhålls. Utifrån artiklarnas nyckelfynd identifieras likheter och skillnader som 

strukturerades i teman och subteman. Nyckelfynden skrivs i löpande text i resultatet med de 

teman som skapats som rubriker. Subteman skapas efter nyckelfynden utifrån varje tema och 

skrivs i löpande text som underrubriker. Slutligen sammanställdes resultatet som nedan 

redovisas i avsnittet ”Resultat”. I det resultat som presenteras skall även hänvisning till 

ursprungstexten redovisas, detta för att kontrollera riktigheten i det nya beskrivna resultatet 

(Evans 2002). 

 

Tabell 2. Nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd  Tema  Subtema 

She went on to suggest a 

solution to the missing 

connection: to have one 

contact person to act as a 

link between the patient and 

all of the HCPs involved 

(Easley, Miedema, Carroll, 

O’Brien, Manca, & Grunfeld, 

2016, p.824). 

This patient thought that her 

special need for help ´could 

be caught if it was the same 

[nurse] … perhaps from the 

start. (Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2012, p.720) 

Personcentrerad vård 
Patientens önskan om 

kontinuerlig kontakt 

They cannot help it either: … 

Well, the problem is they 

don't have enough staff 

(Vandecasteele, Debyser, 

Van Hecke, Backer, 

Beeckman & Verhaeghe, 

2015, p.2828). 

 

They said the staff was ´nice 

and professional but had no 

time´(Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2012, p.719). 

Samordning Tid för patienten 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De resultat som redovisas i ett examensarbete skall vara sanningsenliga och får inte plagieras 

eller manipuleras från de insamlade datamaterialet (Polit & Beck, 2012). Det tillhör god 

forskningsetik att ge upphovsmännen erkännande för de publikationer de skrivit. Att referera 

ger även läsaren en god möjlighet att granska resultatet och kontrollera så inget är förvrängt, 

plagierat eller fabricerat (Erikson, 2015; Friberg, 2017). För att undvika plagiat är det viktigt 

att i texten visa vilka tankegångar som är författarnas och vad som är resultat av annan 

forskning genom att tydligt referera menar Vetenskapsrådet (2017). Detta arbete är refererat 

enligt APA-style. Författarna har inte förvrängt eller plagierat fakta utan har försökt förhålla 

sig till neutrala och objektivt till val av artiklar och tolkning av resultaten. Inkluderade 

artiklar har genomgått en etisk prövning. Vetenskapsrådet (2017) skriver att en etisk 

prövning ska ske när det finns en uppenbar risk att en försöksperson kan ta fysisk eller 

psykisk skada eller när forskningen behandlar känsligt materiel, exempelvis personuppgifter. 

7 RESULTAT 

Resultatet har analyserats och inhämtats från de tio artiklar som presenteras i 

artikelmatrisen (se bilaga C). Nio artiklar kvar kvalitativa och en var både kvalitativ och 

kvantitativ. I resultatet framkom två teman och fem subteman som redovisas i figuren nedan 

(se figur 1). 

 

Figur 1. Teman och subteman 

Fynd

Individanpassad 
vård

Patientens önskan 
om kontirnuelig 

kontakt

Sjuksköterskans 
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7.1 Individanpassad vård 

Patienterna vill erhålla personcentrerad vård, baserat på erkännande och svar på deras 

sociala, mentala och andliga nivå (Mohammadipour, Atashzadeh-Shoorideh, Parvizy & 

Hosseini ,2017).  Patienterna påtalade att alla människor är olika och måste behandlas olika, 

och även om patienternas behov, önskemål och resurser var upprätthållna, utgjorde en nära 

etablerad relation med sjuksköterskan en betydande del för dem (Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2012).  Patienterna beskriver vård och kontinuitet i vården som deras individuella 

relationer med olika vårdpersonal. De var mer intresserade av deras personliga relationer 

med personalen än vad som skedde systematiskt på avdelningen (Easley et al., 2016). 

7.1.1 Patienternas önskan om kontinuerlig kontakt 

Det fanns en föreställning redan innan patienterna anlände till sjukhuset, vilken relation som 

skulle komma att infinna sig mellan sjuksköterskan och patienterna. Föreställningen innehöll 

två domäner, den första var att de kommer befinna sig i trygga händer och förväntar sig att 

personalen skulle kunna ge adekvata och kompetenta svar till den specifika vård de kräver. 

Den andra domänen var att patienterna visualiserar en mänsklig relation med 

sjuksköterskan, att de kommer ses som människor, och bli lyssnade på trots att de är 

patienter. Dessa föreställningar är normala antaganden från patienterna menar 

Vandecasteele et al. (2015). Patienterna ansåg att sjuksköterskan borde uppmärksamma 

deras behov för att kunna skapa en relation. När det fanns ett förtroende och en självsäkerhet 

i relationen mellan sjuksköterskan och patienterna upplevdes kontinuitet. Kontinuiteten var 

det centrala för patienterna, att de upplevde respekt och tid från sjuksköterskan, samt att 

sjuksköterskan lyssnade på deras frågor (Valaker et al., 2017). I relationen ville patienterna 

känna ett förtroende för sjuksköterskan som vårdade dem för att upplevelsen av god vård 

skulle infinna sig. Infann sig inget förtroende för sjuksköterskan ifrågasattes även hennes 

professionella förmåga och respekten äventyrades (Easley et al., 2016).  Att kunna lita på 

vårdpersonalen värderades högt av patienterna. Där patienterna upplevde förtroende, 

kompetent och professionell vårdpersonal upplevde patienterna en känsla av tillförlitlighet 

och god vård. När det fanns ett ointresse från vårdpersonalen av att skapa en mänsklig 

relation med patienterna, hotades den goda vården (Mako, Svanäng & Bjerså ,2016). Även 

om patienterna var tillfreds med vårdpersonalens bemötande och vänlighet uttryckte de 

fortfarande ett behov av att etablera en längre relation med vårdpersonalen. Patienterna 

beskrev hur de uppfattade en bristande kontroll som påverkade deras mående om kontinuitet 

av samma vårdgivare uteblev. Den bristande kontinuiteten ökade risken för motsägelsefull 

information, vilket kunde leda till förvirring och misstro hos patienterna. En patient i studien 

menade att förtroendet för vårdpersonalen sviktar när kontinuiteten brister och i samband 

med det dalar även förtroendet för deras profession. Det är lättare att gömma sig bakom en 

fasad och svara att allt är bra när kontinuiteten brister än att besvara frågor om hur man mår 

med en ny person. I närmare relationer mellan patienterna och vårdpersonalen kunde man 

finna att vissa patienter i bristande relationer dolde sin sårbarhet och svaghet samt att de inte 

gav uttryck för sina verkliga behov. Vårdpersonal behövde förbättra sina kunskaper och 

fokusera på erfarenheter och resurser för att tillgodose patienternas individuella behov. 

Kontinuitet och individuella förhållanden mellan vårdpersonal och patienterna kan stödja 
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patienternas självförtroende och stärka deras välbefinnande. En patient uttrycker att hennes 

speciella behov skulle uppfyllts och fångats upp om hon erhållit kontinuitet av en och samma 

sjuksköterska från start. Således poängteras det att kontinuitet skapar möjligheter för 

vårdpersonalen att lära känna patienterna och veta hur de bäst agerar stöd (Pedersen et al., 

2012). Den relationella kontinuiteten hör samman med att patienterna såg ett välbekant 

ansikte och att patienterna uppfattade den relationella kontinuiteten som viktigast under 

svåra tider av förändring eller kris. Även om de inte var oroade över vilken enskild vårdgivare 

de erhöll vid interaktion, påverkades deras vårdupplevelse av vårdgivaren (Brand & Pollock, 

2017). 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienterna benämns som en av nyckelfaktorerna för 

en upplevd god vård. Patienterna beskriver att det var en utmaning för dem att veta vilken 

sjuksköterska som hade ansvaret för dem, och önskade veta vem de skulle vända sig till för 

eventuella frågor. De patienter som erhöll en kontaktperson att vända sig till för 

vårdrelaterade frågor upplevde kontinuitet i vården och bra erfarenheter kring deras 

vårdupplevelse infann sig (Easley et al., 2016). Patienter som välkomnades med ett personligt 

bemötande av en sjuksköterska som presenterade sig med namn och förväntade sig 

patienterna ingav en känsla av välbefinnande hos patienterna från första stund (Pedersen et 

al., 2012). Flera studier (Laird, McCane, McCormack & Gribben 2015, Easley, et al., 2016, 

Pedersen et al., 2013, Brand & Pollock, 2017) styrker att patienterna värderade högt att ha en 

ansvarig och namngiven sjuksköterska. Patienterna önskar en sjuksköterska som fungerar 

som en länk mellan patienterna och all annan vårdpersonal som de möter under vårdtiden på 

avdelningen (Laird et al., 2015). Om vårdgivaren känner till patienterna vid namn upplevde 

patienterna att de etablerat en relation, de sågs som människor, inte som nummer. Detta 

ansåg fler patienter vara viktigt. En patient förklarar att utan relationell kontinuitet fanns 

ingen länk mellan patienterna och vårdpersonalen (Brand och Pollock, 2017). 

7.1.2 Sjuksköterskans närvaro och förhållningssätt 

Många av patienterna upplevde att vårdpersonalen var för upptagen för att främja en 

personlig relation menar Brand och Pollock (2017) och förklarar att en bred arbetsgrupp i 

deras studie kom att visa sig ha en betydande roll för patienterna i tillhandahållandet av 

relationell kontinuitet. Interaktioner på vårdavdelningar mellan sjuksköterska och patient 

ägde rum frekvent men var relativt korta. Längden på interaktioner associeras inte med 

kvalitén på själva interaktionen, då både positiva och negativa interaktioner kunde utföras på 

kort tid. Men däremot var kontinuerliga interaktioner mellan sjuksköterskan och patienterna 

betydande för välbefinnandet (Barker et al., 2016). Omvårdnadsnärvaron var signifikant 

viktig för patienternas upplevelse av positiv vård och deras välbefinnande. Patienternas 

erfarenheter av sjuksköterskor som närvarande ingav en känsla av lättnad, vården grundades 

då på acceptans och förståelse kring de specifika patienterna och deras situation 

(Mohammadipour et al., 2017). Kommunikation påverkade patienternas vårderfarenhet, 

patienterna ville att vårdpersonalen lyssnade, förklarade och var tillgänglig (Easley et al., 

2016). Det var viktigt att sjuksköterskan tog hänsyn och respekterade patienternas egna 

åsikter och erfarenheter. Vårdpersonal som gjorde det möjligt för patienterna att påverka sin 

egen vård och lyssnade på deras erfarenheter och uppfattningar ledde till att god vård erhölls. 
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Vidare poängteras det att patienterna ville kunna känna förtroende för den vårdpersonal som 

de samtalade med. När en känsla av tillit mellan patienterna och vårdpersonal infann sig 

upplevde patienterna en känsla av pålitlig vård som var tillförlitlig och god (Mako et al., 

2016). Sjuksköterske- och patientinteraktionen handlade om att sjuksköterskan skapade sig 

kunskap om patienterna. Varje patient är unik som människa, därmed kan vissa metoder för 

behandling inte implementeras till alla. Patienterna menar att sjuksköterskan inte enbart var 

en person med teknisk, medicinsk och vårdande kompetens utan även var en person med 

ansvar för målsättning av vård bortom tekniska data så att patienternas välbefinnande 

uppmärksammades och tillhandahölls (Mohammadipour et al., 2017). 

7.1.3 Individanpassad information 

Att erhålla information menade patienterna blev svårhanterligt när vistelse på sjukhuset var 

kort. Patienterna upplevde att vag information ledde till bristande kontinuitet. De upplevde 

själva var tvungna att ta egna initiativ till informationssökning då den information som 

delgavs inte uppfattades som komplett (Valaker et al., 2017). Andra patienter upplevde att de 

tillhandahöll alldeles för mycket information angående sin sjukdom eller situation, och 

önskade att informationen de tillhandahöll skulle varit mer anpassad och specifik för den 

enskilde patientens behov och preferenser (Easley et al., 2016). Kontinuitet i 

informationsdelningen menade patienterna var bristfällig både före, under och efter 

sjukhusvistelse (Valaker et al., 2017). Patienterna ville erhålla individanpassad information i 

olika variationer, skriftlig, verbal och visuell. De uttryckte även att informationen skulle vara 

utformad och delges på ett ärligt sätt. Att anhöriga var delaktiga i informationsutbytet ökade 

även säkerheten för somliga patienter. Patienterna behövde kontinuerlig information 

angående vad som hände under vårdtiden, provresultat, planering och uppföljning, för att 

uppleva välbefinnande (Mako et al., 2016). Patienterna uppfattade informationen de delgavs 

av vårdpersonalen som förvirrande. De ville få information som stärkte deras möjligheter till 

agerande, och att informationen var mer noggrann, strukturerad samt tillhandahölls i steg. 

Kontinuitet i informationsdelning skapade möjligheter för vårdpersonalen att lära känna 

patienterna, och hur de bäst stöttade patienternas förståelse för den information som 

delgavs. Oavsett mängden information upplevde patienterna att det fanns fallgropar, de 

trodde att informationen kunde bli mer framgångsrik om vårdpersonalen guidade 

patienterna genom dess sjukdom och individualiserade informationen och skapade 

möjligheter för användande av andra informationskällor (Pedersen et al., 2012). Även 

patienterna i Easley et al. (2016) indikerade att informationsdelning skulle ske vid rätt tid 

som passade dem.  

7.2 Samordning 

När det brast i kontinuiteten med olika inställningar om vem som bar ansvaret infann sig en 

känsla av otillfredsställelse hos patienterna. Ett pressat schema för sjuksköterskorna på 

avdelningen speglades i hur patienterna upplevde tillfredställelse i den vård de gavs. Även 

om de uppfattade sjuksköterskorna som empatiska och stöttande upplevde de en osäkerhet 

när vården inte var väl samordnad. Speciellt äldre patienter uttryckte att de kände sig 
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sårbara, maktlösa och förvirrade, främst vid utskrivning. Vid utskrivning upplevde många att 

det fanns en avsaknad i ansvarsövertagandet från sjukhus till primärvård eller hemsjukvård 

(Valaker et al., 2017). Kontinuitet i organisationen krävdes för att förhindra otillfredsställelse 

hos patienterna. Det påvisades att om kontinuiteten brister tenderade patienterna att dölja 

sina behov, vilket hindrade upprätthållandet av en relation och att identifiera deras speciella 

behov (Pedersen et al., 2012). Patienterna påverkades av hur upptagna sjuksköterskorna var, 

de beskrev den upptagna sjuksköterskan som standard vård, kontinuerlig kontakt för 

patienterna infanns inte, och vården kunde inte samordnas för patienterna. Vidare framkom 

det att patienterna upplevde att utrusning och övervakning kunde eventuellt ordnas ifall 

omständigheterna krävde det. Inget på vårdavdelningen var iordningställt eller tillgängligt 

innan något avvikande hände.  (Thomsen et al., 2014). Rutinerna på vårdavdelningarna ingav 

förtroende för patienterna, där kontinuiteten var viktig för att veta vad vårdpersonalen på 

vårdavdelningen gjorde. Flexibilitet i organisationen till att anpassa insatserna och 

tillmötesgå patienternas specifika behov, ingav även förtroende (Brand & Pollock, 2017). När 

vården var väl samordnad, vårdavdelningen visste att patienterna ska komma, hade 

iordningsställt salen och tilltalade patienterna vid namn, upplevde patienterna att 

sjuksköterskan var tillgiven sitt arbete, det ingav en känsla av förtroende för sjuksköterskan 

hos patienterna (Laird et al., 2015).   

 

7.2.1 Tid för patienten 

Patienterna som upplevt brister i kontinuiteten så som felanpassningar i systemen eller 

vårdprocesser rapporterades få en ökad känsla av sårbarhet.  När kontinuitet inte uppfylldes 

på grund av dålig bemanning kände sig patienterna isolerade (Laird et al., 2015). Att ständigt 

bli introducerad för nya sjuksköterskor menade patienterna bidrog till osäkerhet i hur 

informationen bibehölls mellan vårdpersonalen.  Främst framkom det att patienternas 

uppfattning om arbetsbelastningen hos vårdpersonalen var stor (Thomsen et al. (2014). I 

flera studier (Mohammadipour et al., 2017, Mako et al., 2016, Brand & Pollock, 2017) 

framkommer det att patienterna upplevde att vårdpersonalen saknade tid för att främja en 

kontinuerlig relation till patienterna. Om vårdpersonalen inte hade möjlighet eller tid för 

patienterna, men kunde förklara varför, uppfattade patienterna i större utsträckning att de 

var tillfreds med det och såg det som god vård (Mako et al., 2016). Patienterna förklarade att 

några extra minuter av sjuksköterskornas tid skulle lösa upplevda problem som de erhöll och 

att den lilla extra tiden skulle ge dem möjlighet att klara sig själva i större utsträckning då 

frågor kunnat besvaras (Mohammadipour et al., 2017). Patienterna uppskattade när 

vårdpersonalen tog sig tid för att samtala, när patienterna erbjöds att samtala på samma nivå 

som sjuksköterskan upplevde patienterna att de sågs som människor och inte som objekt 

(Mako et al., 2016). 

7.2.2 Vårdmiljöns betydelse för patienten 

En familjär vårdmiljö ingav en känsla av tillhörighet hos patienterna och bidrog till att 

patienterna kände sig som hemma, som en tillhörande del av familjen på vårdavdelningen. 
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Miljön på vårdavdelningen och sjuksköterskans förhållningssätt gav en försäkran om 

trygghet och en känsla av tillhörighet som ansågs som viktiga.  Sjuksköterskans 

förhållningssätt och förklaringsprocess minskade patienternas sårbarhet i vården. Effektiv 

vårdpersonal ingav ett förtroende hos patienterna. Patienterna menade att vårdpersonalen 

och sfären som rådde på vårdavdelningen inbringade en känsla av frihet, att patienterna 

skulle erhålla den bästa medicinska vård som går och det gav patienterna en befriande 

känsla. Sjuksköterskor som gav vård i en avslappnad miljö, med respekt, värdighet och 

kontinuerligt integrerade med patienter gav patienterna en uppfattning om att de var på rätt 

ställe under rådande omständigheter (Laird et al., 2015). Vårdpersonalens attityd påverkade 

patienternas upplevelse av god vård, patienterna vill känna sig omhändertagna, med 

kontinuerlig kontakt(Laird et al., 2015 ; Mako et al., 2016). Patienterna uppfattade god vård 

när snabb hjälp och bedömning av problem hanterades, effektiv och snabb vårdpersonal 

ingav en känsla av säkerhet och kontinuitet på vårdavdelningen (Mako et al., 2016). 

8 DISKUSSION 

Under det här avsnittet diskuteras den valda metoden, styrkor och svagheter behandlas. 

Avsnittet fortsätter därefter med en resultatdiskussion med reflektion kring tidigare 

forskning, den vårdvetenskapliga teorin samt tankar och förslag till fortsatt forskning. 

Diskussionen fortlöper därefter med en etikdiskussion innehållandes reflektion och avslutas 

med en slutsats. 

8.1 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras val av metod och analysprocessen liksom aktuella kvalitetskriterier för 

kvalitativa studier: trovärdighet, giltighet och överförbarhet.  

Till detta examensarbete valdes Evans (2002) beskrivande syntes som analysmetod. Då syftet 

var att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskekontinuiteten. Däremot upplevde 

examensarbetesförfattarna en nackdel med Evans (2002) metod att uppvisa enskilda 

patienters upplevelser. Och det diskuterades i huruvida andra kvalitativa metoder för detta 

examensarbete hade kunna genomförts. Ett exempel på en annan kvalitativ metod är att 

intervjua patienter om deras upplevelse av vård, hur de upplevde sjuksköterskekontinuiteten, 

och hur deras välbefinnande påverkades. Detta är dock tidskrävande och inte tillämpligt i ett 

examensarbete på C-nivå. Intervjuer erfordrar godkännande från en etisk kommitté samt 

godkännande från de patienter som deltar. Därför ansåg examensarbetesförfattarna att en 

litteraturstudie var lämpligast, då denna metod svarar an på studiens syfte. Giltigheten 

bedöms vara god i detta examensarbete, högre giltighet diskuterades kunnat uppnås om 

djupgående intervjuer valts som metod för datainsamlingen.  
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Däremot ser examensarbetesförfattarna även fördelar med Evans (2002) metod, som 

möjliggör att identifiera nya fynd utifrån analys av redan bearbetat material. Evans (2002) 

belyser att i den beskrivande syntesen bör författarna vara observanta på att egna åsikter inte 

speglas i resultatet, och att det därför är av stor vikt att alltid ha syftet i åtanke. Därför har det 

material som behandlats i detta examensarbete beskrivits i ett textnära tillvägagångssätt för 

att utesluta egna tolkningar. Då engelska inte är examensarbetesförfattarnas förstaspråk kan 

resultatet ha påverkats av brister i översättningen från engelska till svenska och feltolkningar 

av textens helhet kan förekomma. 

För att trovärdighet i kvalitativa studier skall uppnås beskriver Polit och Beck (2012) fyra 

kriterier som skall uppnås: tillförlitlighet, pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Första 

kriteriet: tillförlitlighet handlar om att resultatet från tidigare studier överensstämmer med 

sanningen och att egna tolkningar av data inte beskaffats. Då examensarbetesförfattarna är 

två som genomfört datainsamling och analys, stärks tillförlitligheten. Även Henricson (2012) 

belyser att trovärdigheten stärks när insamling och analys genomförts gemensamt.  

Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier kunde artiklar som svarade på studiens syfte 

hittas. Wallengren och Henricson (2012) poängterar att det ökar kvalitén att använda sig av 

inklusions- och exklusionskriterier. Det var en process att finna korrekta artiklar som inte var 

föråldrade eller inaktuella. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt till de artiklar som examensarbetet ska använda sig av. Detta belyser även 

Karlsson (2012) och menar att tillförlitligheter i en källa kan ifrågasättas då berättelsernas 

ändamål kan vara svårbedömda. Därför har enbart primärkällor används till detta 

examensarbete. De artiklar som valts ut är vetenskapligt granskade, har genomgått peer 

review, samt genomgått en kvalitetsgranskning av examensarbetesförfattarna.  Det 

källkritiska förhållningssättet stärker även examensarbetets trovärdighet. Resultat artiklarna 

består av artiklar publicerade mellan 2013-2018. Att inte ha föråldrade artiklar kan anses 

som en styrka, då äldre artiklar hade kunnat ge vilseledande föreställningar i resultatet 

jämförelsevis med hur kontinuiteten idag beskrivs. Begränsningen på när artiklar publicerats 

kan också ses som en svaghet i denna metod, då viktig information uteblir i och med när 

publiceringstiden begränsas.  

De artiklar som valdes ut svarade alla på examensarbetets syfte och var av kvalitativ ansats, 

med undantag för en artikel som var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. För denna 

artikel har enbart den kvalitativa delen av resultatet behandlats. Samtliga artiklar som valdes 

var skrivna på engelska, och studierna har bedrivits i olika länder. Liknande resultat 

återfinns i artiklarna trots att de genomförts i olika delar av världen, detta breddar 

examensarbetes perspektiv. I de utvalda studierna framkommer det att religion eller 

kulturella skillnader inte avspeglat deras upplevelse av sjuksköterskekontinuiteten betydelse 

för patienternas välbefinnande vilket ökar överförbarheten. Polit och Beck (2012) skriver att 

överförbarheten i en studie ökar om resultatet kan användas i andra grupper eller 

sammanhang.  

Utöver de inklusions- och exklusionskriterier som valdes för att finna artiklar, valdes 

relevanta sökord till syftet, en bekräftelse på att sökorden var relevanta gavs då flertalet 

artiklar påvisar likartade resultat. 
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Analysarbetet för detta examensarbete påbörjades med att samtliga artiklar noggrant lästes 

flertalet gånger, genom upprepad läsning erhålls en känsla för texten som helhet och viktiga 

resultat urskiljs (Evans, 2002). Polit och Beck (2012) påvisar att trovärdigheten i en studie 

stärks när två eller flera oberoende personer är överens om innehållet. Innehållet ska 

överensstämma med den information som läsarna uppgett. Även Henricson (2012) påvisar 

att upprepad läsning stärker studiens syfte, då det öppnar upp för diskussion i syfte att 

minimera påverkan av individuella erfarenheter och synsätt. Vid den upprepade läsningen 

väcktes frågor för diskussion och examensarbetesförfattarna kunde i och med detta diskutera 

artiklarnas relevans för syftet och urskilja nyckelfynd. När teman i analysarbetet skulle bildas 

påvisades ett problem, till en början att alldeles för många teman bildades, detta krävde en 

djupare analys och att nyckelfynd strukturerades om. Efter flera diskussioner mellan 

examensarbetesförfattarna blev det slutgiltiga två teman, ett tema med tre subteman och ett 

tema med två subteman. Detta var ett krävande analysarbete som tog mycket tid, men var 

nödvändigt för att skapa en god grund i resultatet och att bygga vidare på i resultat- och 

diskussionsdelen. En fördel med Evans (2002) analysmodell är att resultatet blir 

lättöverskådligt för den som läser med teman som huvudrubrik och subteman som 

underrubriker. Strukturen gjorde det även lätt för examensarbetesförfattarna att få en 

överblick över allt det material som skulle bearbetas. Med Evans (2002) metod minimeras 

även risken för bortfall av data och tillförlitligheten säkerställs på grund av ett säkert 

arbetssätt.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

De mest centrala fynden från resultatet kommer i detta avsnitt att diskuteras i relation till det 

vårdvetenskapliga perspektivet och tidigare forskning från bakgrunden.  

Begreppet kontinuitet var överraskande stort, då examensarbetesförfattarna i sina 

tankebanor före examensarbetet påbörjades hade en tanke om att begreppet enbart 

behandlade kontinuitet av samma sjuksköterska/vårdpersonal. Men med tiden uppdagades 

det för examensarbetesförfattarna att kontinuitets begreppet är ofantligt mycket större än 

vad man kan tänka sig.  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskekontinuitetens betydelse för 

patientens välbefinnande. Resultatet visade att det fanns en föreställning hos patienterna 

redan innan de anlände till sjukhuset, vilken relation de skulle erhålla till sjuksköterskan. 

Även Meleis (2011) poängterar i sin övergångsteori att vårdtiden för patienterna börjar redan 

innan de anländer till sjukhuset. Den föreställning som påvisades i resultatet var att 

patienterna kommer befinna sig i trygga händer hos sjuksköterskan som upprätthöll en 

kontinuerlig personlig relation till dem som patienter. Sjuksköterskans förhållningssätt har 

en betydande roll i hur vården upplevdes för patienterna menar Smith-Strøm et al. (2016). 

Resultatet påvisade även att den kontinuerliga kontakten möjliggjorts med hjälp av 

sjuksköterskans närvaro. Ett antagande av examensarbetesförfattarna var att 

sjuksköterskans bemötande har en viktig roll i mötet med patienterna, och spelar en 
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avgörande roll i uppbyggnaden av en personlig relation. Det framställs i resultatet att 

patienterna ville tillgå en namngiven sjuksköterska och att kontinuerlig kontakt med 

sjuksköterskan som bar ansvar för patienterna som en av nyckelfaktorerna för välbefinnande 

hos patienterna. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) kan det 

utläsas att vården ska personcentreras i den mån det går, för att tillgodose patientens unika 

behov. Den personcentrerade vården ska utgå ifrån varje unik människas hela livssituation. 

Det är i likhet med vad Uhrenfeldt et al. (2015) skriver, att ett bra bemötande bidrar till att 

patienterna inte blir objektifierade till symptom, utan ses som en unik människa med 

problem, behov och begär.  

I resultatet uppmärksammades att omvårdnadsnärvaro var signifikant viktigt för 

patienternas upplevelse av positiv vård. Det påvisades att sjuksköterskor som var närvarande 

ingav en känsla av lättnad, då vården grundades på acceptans till patientens situation. 

Wiklund (2003) menar att där patienterna möts med respekt och vänlighet från 

sjuksköterskan, stärks patienternas positiva känslor. Vidare i resultatet påvisades det att 

patienterna upplevde att sjuksköterskan var i en nyckelposition för att uppmärksamma deras 

behov och för att kunna skapa en vårdande relation. Det antas av examensarbetesförfattarna 

vara en etisk princip att sjuksköterskan ska vara närvarande i mötet med patienten för att 

kunna inleda en vårdande relation, uppmärksamhet till stunden här och nu och inte på nästa 

patient. Och så långt det är möjligt upprätthålla relationell kontinuitet i vårdandet. 

Det som litteraturstudien visade tydligt var att kontinuerlig kontakt med samma 

sjuksköterska var viktigt för patienterna. Kontinuitet av samma sjuksköterska kan stödja 

patienterna och stärka välbefinnandet. Patienternas mående påverkades negativt när 

kontinuitet av samma vårdgivare uteblev. Bristande relationer kunde leda till att patienterna 

dolde sina verkliga behov. Kommunikationen anser examensarbetesförfattarna ha en stor 

betydelse för hur relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklas. Miller et al. 

(2009) menar att kommunikation identifieras som ett integrerat inslag av positiva 

erfarenheter av kontinuitet. Examensarbetesförfattarna anser att kommunikation bör vara en 

självklarhet i och med yrket som sjuksköterska, dock framkommer det i resultatet att 

sjuksköterskan inte har tid för kommunikation utöver de få kommunikationstillfällena som 

ges vid standard vård. I resultatet framkom det att patienterna ville att sjuksköterskan 

lyssnade, förklarade och var tillgänglig. Sjuksköterskor som möjliggjorde för patienterna att 

påverka sin egen vård och tog till sig det patienterna sa gjorde att god vård upplevdes. 

Patientlagen (2014:821) stärker patienternas rätt till delaktighet i vården. Ett antagande av 

examensarbetesförfattarna är att lagen framtagits för att det uppdagats brister i patienternas 

delaktighet i vården, att brister i patienternas delaktighet förekommer redovisas även i 

resultatet.  

Flertalet av fynden påvisade att informationen som patienterna gavs uppfattades som 

svårhanterlig, förvirrande eller överflödig. En önskan om att erhålla individanpassad 

information förelåg hos ett stor antal av patienterna i resultatet. Ett antagande av 

examensarbetesförfattarna är att given information från vårdgivare kan anses vara 

övermäktig då den ska delges en bred patientgrupp och inte en specifik individ. Saultz (2003) 

belyser att varje patient vill erhålla korrekt och relevant information. Vilket kan antas som en 

etisk princip av examensarbetesförfattarna i dagens informationssamhälle där patienterna i 
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större grad själva kan förse sig med information om sitt hälsotillstånd. Det sätter således 

större krav på hälso- och sjukvården att ständigt uppdatera sig på den information som 

delges patienterna, och främja kontinuitet i informationsöverföringen. Vidare i resultatet så 

presenterades det att patienterna i större grad sökte reda på information om de ansåg att 

informationen var bristfällig. Det framkom även att den information patienterna erhöll, 

skulle erhållas i olika variationer, skriftlig, verbal eller visuell. Miller et al. (2009) påvisar att 

när det brister i informationskontinuiteten övertar anhöriga till patienterna den 

ansvarstagande rollen, då de anser det som nödvändigt för att patienternas hälsa inte ska 

drabbas på grund av utebliven information. En tolkning av examensarbetesförfattarna är att 

kommunikation är ett viktigt verktyg i vården och för informationsdelningen och 

kontinuiteten mellan patienten och sjuksköterskan.  

Det framkom i resultatet att samordning krävdes från vården för att förhindra 

otillfredsställelse hos patienterna. Det framkom att patienter kände av sjuksköterskornas 

pressade schema, äldre patienter kände sig sårbara och maktlösa när det brast i den styrande 

kontinuiteten.  Ett antagande av examensarbetesförfattarna är att patienterna ofta har en 

föreställning om att vården ska vara väl samordnad, och patienterna förvånas över huruvida 

den faktiska bemanningen ser ut på en vårdavdelning idag. Pu och Chou (2016) menar att 

kontinuitet i vården är en förutsättning för att ett gott förhållande mellan patient och 

vårdgivare skall fungera tillfredställande.   

Ett av fynden från resultatet var att patienterna uppfattar sjuksköterskans tidsbrist och 

beskrev att när en sjuksköterska var upptagen utför de enbart standardiserade vårdinsatser. 

Meleis (2011) skriver att tid är en viktig domän i sjuksköterskans process, att tid för samtal 

och observation behövs för att förstå patienten och dennes livssituation. Denna förståelse 

menar Meleis (2011) inte kan infinna sig utan tid för samtal och observation. Således är 

examensarbetesförfattarna helt överens med tidigare resultat, att tid är något som behövs för 

patienterna, och ges i alldeles för låg utsträckning, för att kunna upprätthålla kontinuitet i 

vården. Något som antas vara svårt för vården att uppfylla, då personaltätheten av 

sjuksköterskor uppskattas vara lägre idag än tidigare. Tätheten tror sig 

examensarbetesförfattarna bero på omstruktureringar för att minska totala vårdkostnaderna. 

Omstruktureringarna i vården antar examensarbetesförfattarna medföra att kontinuiteten 

äventyras och stor belastning läggs på de få sjuksköterskor som arbetar. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2016:1298) skall vården samordnas av organisationen så den tillgodoser 

hög patientsäkerhet och god kvalité på vården. Tid för samtal är något som efterfrågas i hög 

grad från flera håll, både av patienter och anhöriga vilket framkom i resultatet. Ett antagande 

av examensarbetsförfattarna är att kontinuiteten i större utsträckning skulle upplevas högre 

och nå högre välbefinnande hos patienterna, om mer tid fanns för sjuksköterskan att 

integrera med patienterna.     

Vidare i resultatet framkom det att en familjär miljö bidrog till en positiv känsla hos 

patienterna och att sjuksköterskans förhållningssätt var viktigt, för upprätthållandet av 

kontinuitet i vården. Det belyser även Smith-Strøm et al. (2016) som menar att 

sjuksköterskans förhållningssätt speglar patienternas upplevelser. Även Edvardsson och Wijk 

(2009) poängterar att miljön har en betydande roll för patienternas upplevelse av vård. En 

reflektion av examensarbetesförfattarna är att ett professionellt och värdigt förhållningssätt 
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är underförstått i sjuksköterskeprofessionen, då arbetet innebär att möta, samverka och 

hjälpa patienter för att främja hälsa och motverka ohälsa, men tidsbristen påverkar 

förhållningssättet och gör det närmast omöjligt att förhålla sig professionellt och 

personcentrerat.  

8.3 Etikdiskussion 

Förförståelse har under studiens gång undvikits genom ett öppet sinne och objektivitet till 

innehållet. Med hjälp av transparens och spårbarhet har analysprocessen och resultat 

presenterats (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets material har i huvudsak bestått av 

publikationer på engelska, vilket kan ha medfört viss begränsning då engelska inte är 

examensarbetesförfattarnas modersmål. Därmed har särskild noggrannhet tillämpats vid 

översättning av materialet. Enligt Friberg (2017) föreligger det en risk för feltolkningar vid 

översättningar, det var därför av stor vikt att försöka översätta texten så korrekt som möjligt 

när fynd lyftes ut för att senare beskrivas på svenska. Vidare ansågs det viktigt att ta ställning 

till det analyserade materialets etiska förhållningssätt utifrån resultat och diskussion. Under 

examensarbetets gång, särskilt vid framställande, då upplevelser belystes skedde 

kontinuerliga diskussioner för att ge en så textnära återspegling som möjligt. Det etiska 

förhållningsättet fastslås ytterligare genom referering enligt APA (American Psychological 

Association) riktlinjer för referenshantering så att en god hantering genomsyrade hela 

arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga forskningsetiska principer som framgår under 

etiska överväganden har tagits i beaktan. Examensarbetet baseras på material av hög 

moralisk standard, då de vetenskapliga artiklarna genomgått peer reviewed och granskats i 

en kvalitetsgranskning av examensarbetesförfattarna och inget material i examensarbetet har 

förvrängts eller plagierats (Codex, 2017). 

9 SLUTSATS 

Att specificera kontinuiteten till en dimension hade möjliggjort tydligare fynd i de specifika 

delar av kontinuitet som har betydelse för välbefinnandet. Men examensarbetarförfattarna 

upplevde det svårt att hitta tillräckligt med forskning i patientperspektiv angående en 

specifik del av kontinuitet och valde att försöka sammanställa kontinuiteten i större 

perspektiv, då kontinuitetsbegreppen sammanlänkas med varandra. Ett exempel på detta är 

den relationella kontinuiteten som går hand i hand med den informella kontinuiteten. 

Patienter vill att vårdrelationen med sjuksköterskan är personlig och att den information som 

de delges skall vara individanpassad. Forskningen visar att alla former av kontinuitet är 

viktiga variabler i det vårdande mötet och vårdavdelningar bör studera hur det kan bedriva 

kontinuitetsfrågan bättre för sina patienter. Sjuksköterskan bär ett ansvar för hur vården 

samordnas och utformas utifrån patienternas behov. 



25 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Resultatet visar att det behövs fortsatt forskning inom ämnet kontinuitet med fokus på 

patienternas upplevelser av välbefinnande för att kunna förbättra patientsäkerheten och 

patienttillfredsställelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

11 REFERENSLISTA 

Barker, H., Griffiths, P., Mesa-Eguiagaray, I., Pickering, R., Gould, L., & Bridges, J. (2016). 

Quantity and quality of interaction between staff and older patients in UK hospital 

wards: A descriptive study. International Journal of Nursing Studies (62),  100-107 

doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.07.018 

Brand, S., & Pollock, K. (2017). How is continuity of care experienced by people living with 

chronic kidney disease? Journal of Clinical Nursing, 153-161 doi: 10.1111/jocn.13860 

Codex. (2017). Regler och riktlinjer för forskning: Oredlighet i forskning. Hämtad 2018-03-

07 från  http://www.codex.vr.se/etik6.shtml  

Easley, J., Miedema, B., Carroll, J. C., O’Brien, M., Manca, D. P., & Grunfeld, E. (2016). 

Patients’ experiences with continuity of cancer care in Canada Results from the 

CanIMPACT study. Canadian Family Physician,(62), 821-827. 

Edvardsson, D., & Wijk, H. (2014). Omgivningens betydelse för hälsa och vård. I A.-K. 

Edberg, & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder- Hälsa och ohälsa (s. 75-100). 

Lund: Studentlitteratur. 

Erikson, M. G. (2015). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i 

beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen (5:e uppl.). Stockholm: Liber. 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data. Australian 

Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. 

Finansdepartementet. (2008). Kommuner och landsting– organisation, verksamhet och 

ekonomi. Stockholm: Finandepartementet. Hämtad 2018-02-12 från 

http://www.regeringen.se/49bb40/contentassets/8c871d82f9414d4b8e81b9954f568

3ff/kommuner-och-landsting---organisation-verksamhet-och-ekonomi 

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, I. T. (2009). Patientcentrering och dess risker. I H. Marianne, & U. Runesson 

(Red.), Den lärande patienten (s. 171-213). Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M. (2012). Diskussionen. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod (s. 

471-479). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig (s. 95-113). 

Lund: Studentlitteratur. 

Lafferty, J., Rankin, F., Duffy, C., Kearney, P., Doherty, E., McMenamin, M., & Coates, V. 

(2011). Continuity of care for women with breast cancer: A survey of the views and 



27 

experiences of patients, carers and health care professionals. European Journal of 

Oncology Nursing, (15), 419-427 doi:10.1016/j.ejon.2010.10.010 

Laird, E. A., McCance, T., McCormack, B., & Gribben, B. (2015). Patients’ experiences of in-

hospital care when nursing staff were engaged in a practice development programme 

to promote person-centredness: A narrative analysis study. International Journal of 

Nursing Studies, (52), 1454–1462 doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.05.002 

Lawton, M. P. (1983). The Varities of Well-being. Experimental Aging research. Aging 

research, 9(2), 65-72 doi: 10.1080/03610738308258427 

Mako, T., Svanäng, P., & Bjerså, K. (2016). Patients’ perceptions of the meaning of good care 

in surgical care: a grounded theory study. BMCNursing. doi:10.1186/s12912-016-

0168-0  

Meleis, A. I. (2011). Theoretical nursing : development and progress (Vol. 5). Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins. 

Miller, A. R., Condin, C. J., McKellin, W. H., Shaw, N., Klassen, A. F., & Sheps, S. (2009). 

Continuity of care for children with complex chronic health. BMC Health Services 

Research, 9(242), doi:10.1186/1472-6963-9-242 

Mohammadipour, F., Atashzadeh-Shoorideh, F., Parvizy, S., & Hosseini, M. (2017). An 

explanatory study on the concept of nursing presence from the. Journal of Clinical 

Nursing, (26) 4313–4324. doi: 10.1111/jocn.13758   

Nam, Y. S., Cho, K. H., Kang, H.-C., Lee, K.-S., & Park, E.-C. (2016). Greater continuity of 

care reduces hospital admissions inpatients with hypertension: An analysis of 

nationwide healthinsurance data in Korea, 2011–2013. Health Policy, 120 (6), 604–

611. doi: 10.1016/j.healthpol.2016.04.012 

Nygren Zotterman, A., Skär, L., Olsson, M., & Söderberg, S. (2016). Being in togetherness: 

meanings of encounters within primary. Journal of Clinical Nursing,(25), 2854–

2862. doi:10.1111/jocn.13333 

Pavlish, C., Brown-Saltzman, K., & Fine, A. (2015). A Culture of Avoidance: Voices From 

Inside Ethically Difficult Clinical Situations. Clinical Journal of Oncology Nursing,19 

(2), 159-165 doi: 10.1188/15.CJON.19-02AP 

Pavot, W., & Diener, D. E. (2004). Finding on subjective well-being: Applications to public 

policy, clinical interventions and education. I I. P. (Red.), Positive psychology in 

practice (ss. 679–709). New Jersey: Wiley. 

Pedersen, B., Koktved, D. P., & Nielsen, L. L. (2012). Living with side effects from cancer 

treatment – a challenge. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 715–723 

doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01085.x 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 



28 

Pu, C., & Chou, Y.-J. (2016). The impact of continuity of care on emergency room use in a 

health. Annals of Epidemiology, 26(3), 183-188 doi: 

10.1016/j.annepidem.2015.12.007 

Renholm, M., Suominen, T., Turtiainen, A.-M., Puukka, P., & Leino-Kilp, H. (2013). 

Continuity of care in day surgical care – perspective of patients. Scandinavian 

journal of caring sciences, 28(3), 706–715 doi: 10.1111/scs.12099 

Saultz, J. W. (2003 ). Defining and measuring interpersonal continuity of care. Portland: 

Department of Family Medicine. 1 (3), 134-143 doi: 10.1370/afm.23 

SFS. (2014:821). Patientlag. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2018-03-05 från 

http://www.lagrummet.se  

SFS. (2016:1298). Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2018-03-05 från 

http://www.lagrummet.se  

SFS. (2017:30). Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2018-03-05 från 

http://www-lagrummet.se  

Smith-Strøm, H., Iversena, M. M., Grauea, M., Skeiec, S., & Kirkevolda, M. (2016). An 

integrated wound-care pathway, supported by telemedicine, andcompetent wound 

management—Essential in follow-up care of adultswith diabetic foot ulcers. 

International Journal of Medical Informatics, (94), 59-66 doi: 

10.1016/j.ijmedinf.2016.06.020 

Socialstyrelsen. (2009). Utmaningar för svensk hälso- och sjukvård inför 2010-talet. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2018-01-23 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

72/Documents/Utmaningar%20f%C3%B6r%20svensk%20h%C3%A4lso-

%20och%20sjukv%C3%A5rd%20inf%C3%B6r%202010%20talet.pdf  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017a). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 2018-03-09 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b). Personcentrerad vård. Hämtad 2018-01-19 från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2

016.pdf 

Svenska Akademin. (2015). SAOL. Hämtad 2018-02-04 från 

https://svenska.se/tre/?sok=kontinuitet&pz=1 den  

Svenska Akademins ordbok. (2009). Svenska Akademins ordbok. Stockholm: Norstedts. 



29 

Thomsen, T., Vester-Andersen, M., Vedel Nielsen, M., Waldau, T., Møller, A., Rosenberg, J., . 

. . Appel Esbensen, B. (2014). Patients' experiences of postoperative intermediate care 

and standard surgical ward care after emergency abdominal surgery: a qualitative 

sub-study of the Incare trial. Journal of Clinical nursing, 24(9-10) 1280-1288 doi: 

10.1111/jocn.12727 

Tobon, J. I., Reid, G. J., & Brown, J. B. (2015). Continuity of Care in Children’s Mental 

Health: Parent, Youth. Community Ment Health J, 51(8), 921–930 doi: 

10.1007/s10597-015-9873-5 

Uhrenfeldt, L., & Høybye, M. (2015). Care interaction adding challenges to old patients’. 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,(10) doi:  

10.3402/qhw.v10.28830 

Valaker, I., Norekvål, T. M., Råholm, M.-B., Nordrehaug, J., Rotevatn, S., & Fridlund, B. 

(2017). Continuity of care after percutaneous coronary intervention: The patient’s 

perspective across secondary and perspective across secondary and. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 16(5), 444–452 doi: 10.1177/1474515117690298 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat. I 

M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från idé till (s. 481-495). Lund: 

Studentlitteratur. 

Vandecasteele, T., Debyser, B., Van Hecke, A., De Backer, T., Beeckman, D., & Verhaeghe, S. 

(2015). Patients’ perceptions of transgressive behaviour in care relationships. Journal 

of Advanced Nursing, 71 (12), 2822–2833doi: 10.1111/jan.12764 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2018-03-06 från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

 

 

 

  

 



 1  

BILAGA A SÖKMATRIS 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal träffar/ Antal 

lästa titlar 

Antal lästa Abstract Antal lästa artiklar Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal Valda 

CINAHL Plus 

 

2018-01-29 

Nurse-patient 

Relations 

Abstract Available; 
Publication Year: 
2016-2018,  Peer 
Reviewed; English 
Language; Age 
Groups: All Adult 

357 12 6 3 1 

CINAHL Plus 

2018-03-05 

Continuity of 
Patient Care 
 

Published Date: 

2016-2018, Peer 

Reviewed Journals, 

Language: English, 

Abstract Available, 

English Language, 

Academic Journals, 

all adult 

272 7 3 1 1 

CINAHL Plus 

 

2018-03-07 

Patient perception 

ward care 

Abstract Avalible 

Publication Year: 

2015-2018 

Peer Reviewed; 

English Language 

148 13 7 2 1 

CINAHL Plus 

2018-03-07 

Patient experience 

of care AND ward 

nurses 

Abstract Avalible 

Publication Year: 

2015-2018 Peer 

Reviewed; English 

Language 

211 19 12 5 4 

PubMed 

2018-03-05 

patient perspective 

OR experience AND 

well-being  AND 

nurse continuity 

NOT midwif* 

Published Date: 

2017-2018 

 

39 4 2 2 2 

PubMed 

2018-03-05 

Nurse AND 

continuity AND 

well-being AND 

patient AND 

experience 

Abstract 

Published date: 

2012-2017 

153 22 10 7 1 

 

http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=Continuity%20of%20Patient%20Care&sid=7d460b5c-1b00-4a40-98c3-03414d8e5212%40sessionmgr104&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=Continuity%20of%20Patient%20Care&sid=7d460b5c-1b00-4a40-98c3-03414d8e5212%40sessionmgr104&vid=10
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNINGSTABELL  

 

Artiklar Finns ett tydligt 

problem 

formulerat? 

Finns ett tydligt 

syfte 

formulerat? 

Finns en tydlig 

datainsamling 

beskriven? 

Finns en tydlig 

metod beskriven? 

Är deltagarna 

tydligt 

beskrivna? 

Finns en tydlig 

dataanalys 

beskriven? 

Svarar 

resultatet på 

syftet? 

Finns en 

diskussion kring 

metoden? 

Finns en 

diskussion kring 

resultatet? 

Förs några 

etiska 

resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS  

Författare / År /Databas Titel  Titel SyfS  Syfte MM Metod R       Resultat 

1. Barker, Griffiths, Mesa-Eguiagary, 

Pickering, Gould, Bridges 

CINAHL Plus 

2016 

International Journal of Nursing Studies 

Quantity and quality of interaction 

between staff and older patients in 

UK hospital wards: A descriptive 

study 

 

Att mäta kvalitén på mötet 

mellan patient och personal 

för att identifiera faktorer 

som hör samman med 

negativa 

interaktionsvärderingar. 

 

Observationer av 
interaktioner med 133 
patienter som 
deltagare. 

Kontinuitet av vårdbesök och tid, 
ökade välbefinnandet för 
patienterna. 

2.Brand, Pollock 
  
PubMed 
 
2015 
 
Journal of Clinical Nursing 

 

How is continuity of care experienced 
by people living with chronic kidney 
disease? 

Att utforska patienternas 
uppfattning om kontinuitet i 
vård på sjukhus hos 
njursjuka patienter. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer med 13 
deltagare. 

Man finner att alla tre 
kontinuitetsbegreppen relationell 
kontinuitet, 
informationskontinuitet och 
styrande kontinuitet påverkar 
patientens upplevelse av vård 
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3.Easley, Miedema, Carroll, O’Brien, 
Manca, Grunfeld 

 
CINAHL Plus 
2016 

 
Canadian Family Physician 

Patients’ experiences with continuity 
of cancer care in Canada 

Utforska patienternas 
perspektiv på erfarenheter av 
kontinuitet I cancervård I 
Kanada 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
telefonintervjuer. 38 
personer deltog i 
studien. 

 

God kommunikation, positiva 
relationer och information är 
viktig för att öka och förbättra 
kontinuiteten i vården. En god 
kontinuitet i vårdandet gav 
uppfattningen om god kvalité och 
ett ökat välbefinnande hos 
patienterna. 

4. Laird, McCance, McCormack, Gribben 
 
CINAHL Plus 
 
2015 
 

International Journal of Nursing Studies 

Patients’ experiences of in-hospital 
care when nursing staff were engaged 
in a practice development 
programme to promote person-
centredness: A narrative analysis 
study 
 

Syftet var att belysa 
erfarenheterna från de 
behandlade patienter på 
vårdavdelningar under 
interventionsfasen av ett 
program för att utveckla 
personcentreradvård. 

Kvalitativ ansats med 
narrativa intervjuer 
som ljudinspelades 
med fyra månaders 
intervaller och 
transkriberas och 
analyserades. 26 
patienter deltog i 
studien. 

När vården är väl samordnad och 
den relationella kontinuiteten 
fungerar väl, uppleves vården som 
god och det ökar välbefinnandet 
hos patienterna. Patienterna 
upplever att den styrande 
kontinuiteten behöver vara väl 
fungerande för upplevelse av 
välbefinnande skall infinna sig.  

5. Mako, Svanäng, Bjerså 

2016 

BMC Nursing 

Patients’ perceptions of the meaning 
of good care in surgical care: a 
grounded theory study 

Syftet med denna studie var 
att undersöka patienternas 
uppfattningar av betydelsen 
av god vård inom 
vårdinrättning. 

Kvalitativ ansats med 
djupgående intervjuer 
av 13 patienter. 

Man finner att relationell och 
informationskontinuitet är 
avgörande för patienternas 
upplevelse välbefinnande på 
vårdavdelning.  
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6.  Mohammadipour, Atashzadeh-

Shoorideh, Parvizy, Hosseini  

2017 

CINAHL Plus 

 

 

An explanatory study on the concept 

of nursing presence from the 

perspective of patients admitted to 

hospitals. 

 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskenärvaron 
betydelse från ett 
patientperspektiv på sjukhus 
i Iran.  

Kvalitativ 
Exploratorisk 
induktiv studie med 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer.12 personer 
deltog i studien. 

Patienter vill att sjuksköterskan 
ska ha full fokus på dem som 
enskilda individer i vårdmötet. 
När närvaro av sjuksköterskan 
fanns upplevde många patienter 
ett ökat välbefinnande. 

7. Pedersen,  Koktved , Nielsen  

CINAHL Plus 

2013  

Scandinavian Journal of Caring Sciences 

Living with side effects from cancer 

treatment- A challenge to target 

information 

 

Syftet med denna studie var 
att undersöka patienternas 
erfarenheter av hur 
biverkningar från kemoterapi 
och strålbehandling påverkar 
vardagen samt 
informationsbehoven för att 
klara dessa biverkningar.  

Kvalitativ intervjustu
die inom en 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
referensram. Nio 
patienter deltog i 
studien. 

I studien redovisas att det 
individuella förhållandet 
mellan sjuksköterska och patient 
kan stärka deras välbefinnande. 
En patient uttrycker att hon tror 
att kontinuiteten av samma 
sjuksköterska hade kunnat ge 
henne ett bättre välbefinnande och 
hjälp med hennes speciella behov.  

8.  Thomsen, Vester-Andersen, Nielsen,  
Waldau, Møller, Rosenberg, Hylander 
Møller, Brønnum Nystrup, Appel 
Esbensen 

CINAHL Plus 

2014 

Journal of Clinical nursing. 

Patients' experiences of postoperative 
intermediate care and standard 
surgical ward care after emergency 
abdominal surgery: a qualitative sub-
study of the Incare trial.  
 

Att få kunskap om 
patientupplevelser av 
postoperativ vård på en 
intensivvårdsenhet och 
standard postoperativ vård 
på en kirurgisk avdelning 
efter akut magoperation.  

 

En kvalitativ studie 
med individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer. 18 
patienter deltog i 
studien. 

 

Man finner att patienter vill att 
vården ska personcentreras för att 
tillgodose deras behov, samt att 
kontinuiteten upplevs betryggande 
och ökar välbefinnandet för 
patienterna.  
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9.Valaker,  Norekvål,  Råholm,  Nordreha

ug,  Rotevatn,  Fridlund 

CINAHL Plus  

2017 

European Journal of Cardiovascular 
Nursing 

Continuity of care after percutaneous 
Coronary intervention: The patient´s 
perspective across secondary and 
primary care setting 

Syftet var att undersöka hur 
patienter som genomgår PCI 
behandling upplever 
kontinuitet I vården mellan 
akutintag, vårdavdelning och 
hemgång. 

 

En induktiv design 
med djupintervjuer av 
22 patienter vid 6-8 
veckor efter PCI 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienterna upplevde en bristande 
kontinuitet på grund av vaga 
förklaringar om vem som bar 
ansvaret för dem. Patienter 
upplevde att välbefinnandet blev 
lidande av den bristande 
informationskontinuiteten. 

 

10. Vandecasteele, Debyser, Van Hecke, 
De Backer, Beeckman, Verhaeghe  
CINAHL Plus  
2015  

The Journal of Advanced Nursing  

Patients' experiences of postoperative 
intermediate care and standard 
surgical ward care after emergency 
abdominal surgery: a qualitative sub-
study of the Incare trial. 

Att få kunskap om 
patientupplevelser av 
postoperativ vård på en 
intensivvårdsenhet och 
standard postoperativ vård 
på en kirurgisk avdelning 
efter akut magoperation. 

En kvalitativ studie 
med individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer. 20 
patienter deltog i 
studien. 

Man finner att patienter vill att 
vården ska personcentreras för att 
tillgodose deras behov, samt att 
kontinuiteten upplevs betryggande 
och ökar välbefinnandet för 
patienterna.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valaker%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norekv%26%23x000e5%3Bl%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%26%23x000e5%3Bholm%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordrehaug%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordrehaug%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotevatn%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fridlund%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28111970
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