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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När patienter och anhöriga i återhämtningsprocessen upplever att 

sjuksköterskan inte är närvarande, att de är lämnade utan professionellt stöd och har 

bristande kunskap om sin nya livssituation, kan ytterligare lidande uppstå. Samlad kunskap 

kan förtydliga sjuksköterskans erfarenheter av vilka omvårdnadsåtgärder som kan bidra till 

att stödja patienters återhämtning efter upplevd ohälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens återhämtning. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes på tio kvalitativa studier. Dessa analyserades med beskrivande 

syntes. Resultat: I resultatet identifierades tre teman och utifrån dessa sex subteman. Det 

framkom att det var viktigt att ta del av patientens berättelse och lära känna patienten samt 

att arbeta utifrån realistiska omvårdnadsåtgärder och mål anpassade efter den unika 

patientens vilja, behov och resurser. En trygg omgivning runt patienten kunde vara ett stöd 

för återhämtningen, sjuksköterskans förhållningssätt och närvaro samt goda relationer och 

anhörigas delaktighet påverkade förutsättningarna. Personligt stöd i form av rådgivning och 

information samt fysiskt-, socialt-, emotionellt stöd och en anpassning av den fysiska miljön, 

främjade patientens återhämtning. Slutsats: Sjuksköterskans samlade erfarenheter om vilka 

omvårdnadsåtgärder som främjar den unika patientens återhämtning var när 

omvårdnadsåtgärderna var anpassade efter patienten som helhet.  

Nyckelord: Holistisk, Kvalitativ, Litteraturstudie, Omvårdnadsåtgärder, Sjuksköterskans 

erfarenhet, Tidvattenmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: When patients and relatives in the recovery process experience that the nurse 

is absent, left without professional support and lacking knowledge about her new life 

situation, further suffering may occur. Accumulated knowledge can clarify nurse’s experience 

of which nursing interventions that might contribute to patient recovery from illness. Aim: 

To describe nurse experience of nursing interventions that might support patient’s recovery. 

Method: A literature review was conducted on ten qualitative studs. These were analyzed 

with descriptive synthesis. Result: The results identified three themes and from these six 

subthemes. It was found that it was important to take part of the patient's story and get to 

know the patient and to work on the basis of realistic nursing actions and goals tailored to the 

unique patient's needs and resources. A safe environment around the patient will be a 

support for the recovery through the nurse's approach and attendance, and that relations and 

associated relatives affected.  Personal-, physical-, social-, and emotional support; promoted 

patient's recovery. Conclusion: The nurse's overall experience on which nursing 

interventions that promote the unique patient's recovery was adapted to the patient as a 

whole. 

Keywords: Holistic, Literature review, Nurse experience, Nursing interventions, 

Qualitative, Tidal model.  
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1 INLEDNING.  

Ämnet till detta examensarbete “Sjuksköterskan som lots för patientens återhämtning” 

valdes utifrån intresseområde, “Som sjuksköterska och/eller närstående/anhörig stödja 

patienters återhämtning” som fanns som förslag av Mälardalens högskola. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på vårdavdelning reflekterade vi över att patientens vårdtid 

generellt är kort, vilket innebär att när patienten är medicinskt färdigbehandlade förläggs 

patientens resterande återhämtning till hemmet. Patienten kan behöva stöd och verktyg för 

känna trygghet och ges möjlighet till eget ansvar för att självständigt fortsatta sin 

återhämtning. Sjuksköterskan möter dagligen patienter i sitt arbete med strävan att vara ett 

stöd för patientens återhämtning samt lindra patientens lidande, som är ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. 

2 BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer sjuksköterskans roll enligt lagar och riktlinjer beskrivas samt 

begreppen omvårdnadsåtgärder, återhämtning och holistisk omvårdnad, detta för att ge en 

förståelse för det kommande ämnet. Därefter presenteras tidigare forskning ur patient- och 

anhörigperspektivet om omvårdnadsåtgärder som stödjer patientens återhämtning och det 

teoretiska perspektivet. Avslutningsvis presenteras problemformuleringen. 

2.1 Sjuksköterskans roll enligt lagar och riktlinjer 

Sjuksköterskans specifika kompetensområde är omvårdnad. Genom omvårdnad ska 

sjuksköterskan erbjuda åtgärder som ökar människors möjlighet att förbättra, bibehålla eller 

återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Omvårdnaden ska utföras enligt 

gällande lagar, författningar och styrdokument (SSF, 2017). Hälso och sjukvårdspersonal ska 

sörja för att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses samt 

respektera patientens självbestämmande och integritet i omvårdnaden ( Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap.5, 1§). Sjuksköterskan har ansvar för att 

uppmärksamma lidandet hos patienten samt har följande grundläggande ansvarsområden; 

att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (SSF, 2014). 
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2.2 Omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder utformas efter patientens omvårdnadsdiagnos och mål som 

sjuksköterskan ansvarar för. Omvårdnadsåtgärderna är de handlingar eller aktiviteter som 

sjuksköterskan utför för patientens tillfrisknande, säkerhet och välbefinnande, innefattande 

förebyggande, behandlande och hälsofrämjande insatser (Björvell & Thorell- Ekstrand, 

2014). Omvårdnadsåtgärder är handlingar som sjuksköterskan utför och dessa ska omfattas 

av ett helhetsperspektiv på patientens behov, upplevelser och situation för att tillgodose en 

god omvårdnad för patienten (SSF, 2017). 

 

2.3 Återhämtning 

Begreppet återhämtning beskrivs metaforiskt i Tidvattenmodellen som när patienten efter ett 

skeppsbrott återfått sin kraft och kan lämna den trygga hamnen, hissa segel igen och åter 

styra skeppet i kurs mot det nya livet (Barker & Buchanan Barker, 2005). Den engelska 

definitionen av recovery,” funktionell återhämtning” enligt Svensk MeSH är “A partial or 

complete return to the normal or proper physiologic activity of an organ or part following 

disease or trauma”. Den engelska definitionen av rehabilitation,” rehabilitering” enligt 

Svensk MeSH är “Restoration of human functions to the maximum degree possible in a 

person or persons suffering from disease or injury”. Enligt Socialstyrelsens termbank innebär 

rehabilitering insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, 

utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga 

funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Det finns likheter i återhämtning och rehabilitering genom att de strävar mot 

samma mål. I kommande examensarbete har ordet rehabilitering och återhämtning 

jämställts då de orden på engelska har tolkats ha samma innebörd. 

2.4 Holistisk omvårdnad 

Begreppet holism beskrivs som hel och fullständig samt som uppfattningen att helheten är 

primär och att delarna måste förstås utifrån helheten (NE, u.å.). Ett holistiskt synsätt i 

omvårdnaden fokuserar på hela människan i dess samspel med omvärlden, i vilken hela 

människan är mer än summan av dess delar (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

Helhetsperspektivet inom vårdvetenskapen beskrivs som att man utgår ifrån att ta del av 

patientens berättelse innefattande hens värld, situation och behov innan delarna ses var för 

sig för att sedan ses i en ny helhet där en djupare förståelse för patienten kan uppkomma 

(Ekebergh, 2012). Holistisk omvårdnad beskrivs enligt Svensk MeSH som helhetsvård, 

innefattande patientens egna erfarenheter av sjukdomen och dess påverkan på patientens 

förmåga till att vara självständig samt fysiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och 

andliga behov. En holistisk bedömning innebär att sjuksköterskan tar del av patientens 

berättelse och hela värld, hens värderingar, det som varit, det som är och tankar om och hens 

behov i framtiden (Barker & Buchanan Barker, 2005). 
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2.5 Tidigare forskning  

Tidigare forskning presenteras ur patient- och anhörigperspektivet om omvårdnadsåtgärder 

som stödjer patientens återhämtning.  

Patienten uppskattar när sjuksköterskan tog sig tid att lära känna patienten och se varje 

patient som en unik person, det är grundläggande för omvårdnaden att kunna se att varje 

patient har olika behov enligt patientens erfarenhet (Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 

2018). Patientens erfarenhet är att det är en fördel att ha en och samma sjuksköterska som 

vårdkontakt då sjuksköterskan får kunskap om patienten och dennes behov och patienten 

inte behöver upprepa sin historia och förklara flera gånger (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona & Plos, 2007). Enligt patienten kan sjuksköterskans stöd vara en balansgång i 

att varken inge falska förhoppningar eller stänga dörrar för möjligheter i patientens 

utveckling när sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder leder till en känsla av realistisk 

hoppfullhet så är patientens erfarenhet att det även är ett stöd för den emotionella, fysiska 

och sociala återhämtningen. (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 2012).  

I tidigare forskning poängterar patienten vikten av professionellt och personligt bemötande 

från sjuksköterskan, att få bli sedd som den unika patienten. För patienten är det en positiv 

erfarenhet och som ger möjlighet till återhämtning (Bruun-Olsen et al., 2018). När 

sjuksköterskan ser patienten som en unik varelse, lyssnar på, är närvarande och låter 

patienten vara sig själv minskas patientens känsla av ensamhet och ger ett välmående samt 

att det främjar en snabbare återhämtning för patienten (Arakelian, Swenne, Lindberg, 

Rudolfsson & Vogelsang, 2017). Patientens erfarenhet är att återhämtningen påverkas av 

sjuksköterskans förhållningssätt. Patientens egna vilja och deltagande i sin omvårdnad ökar 

när en positiv vårdrelation etableras mellan dem och sjuksköterskan. När patienten upplever 

sig att få förklaringar och erbjuds tröst av sjuksköterskan känner de att deras återhämtning 

har betydelse (Sharp, McAllister & Broadbent, 2016). Patienten beskriver att en bra relation 

mellan patienten och sjuksköterskan är när även icke vårdrelaterade diskussioner kan 

förekomma, vilket ger en mening med allt och en känsla av god omvårdnad, det uppfattas 

som en god vårdande relation där sjuksköterskan inte enbart ser patienten som en diagnos 

eller sjukdom utan som en hel människa (Mako, Svanäng & Bjerså, 2016). “The nurse must 

follow and understand my situation – so to say follow in my footsteps, so I to can be in tune 

with her and we can adapt to each other” (Larsson et al., 2007, s.316), det är en positiv 

erfarenhet för patienten när relationen med sjuksköterskan innehåller flexibilitet, när båda 

parter anpassar sig och det utförs bedömningar utifrån patientens förmågor till egenvård. 

Patienten beskriver att relationen med anhöriga ger dem trygghet och de anhörigas stöd ger 

patienten en känsla av att det finns en mening med livet genom återhämtningsprocessen. 

Patientens erfarenhet är att när anhöriga är involverade i patientens rehabiliteringsarbete så 

får de en förståelse för situationen och de ser varandra i ett nytt ljus vilket även kan stärka 

deras relation (Melin-Johansson, Öhlén, Koinberg, Berg & Jenholt Nolbris, 2015).  

Patientens erfarenhet av personligt stöd för återhämtning är att det kan bidra till möjlighet 

att återanpassa sina förmågor, att återfå sin självständighet och uppleva välmående och få en 

känsla av mening i livet samt att det som har skett hade en mening. Detta hjälper patienten 

att lägga sina sjukdomserfarenheter bakom sig och det öppnade upp för att använda sig av 

nya strategier i livet. Återhämtningen innebär inte att återställas till det som varit tidigare 

utan att istället återanpassa sina förmågor och omvärdera sin livsstil för att finna välmående i 

det vardagliga livet såväl, fysiskt, emotionellt, andligt och socialt (Melin-Johansson et al., 

2015). Patientens erfarenhet är att den fysiska miljön är ett stöd som kan underlätta 



4 

återhämtningsprocessen, när miljön är trygg och personlig, påminner om en hemmiljö samt 

tillät patienten att fokusera på sig själv (Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2015). 

Omvårdnadsåtgärder i form av en gradvis stegring av fysiska aktiviteter såväl som socialt 

stöd upplevdes som hjälp för patienten genom den stora omställningen samt bekräftelse att 

patienten var på väg i rätt riktning (Andersson, Falk, Bjerså & Forsberg, 2012). Enligt 

patientens erfarenhet ger information från sjuksköterskan om vad som sker och ska ske i 

omvårdnaden en minskad oro och ökad känsla av trygghet. Informationen och den minskade 

oron ger patienten motivation att ta eget ansvar över sin rehabiliteringsprocess vilket blir ett 

stöd till återhämtning. Patienten önskar information i olika former: i samtal, i skrift och 

visuellt presenterat, separat eller kombinerat. Vissa har erfarenhet av att det är en trygghet 

när även anhöriga tar del av informationen (Mako et al., 2016).  

Patientens erfarenhet av återhämtning är att det innebär att återskapa en vardag, att få ha 

god hälsa och att kunna se en framtid igen. För många av patienterna är det viktigt att få stöd 

för att uppnå förmågan att återfå kraften att anpassa sig till sin nya livssituation samt vinna 

kampen och längtan efter att återfå sina förmågor och sitt tidigare vardagsliv, sin sociala 

status och komma tillbaka till sitt forna jag, en resa mot självständighet. För att återfå 

vardagslivet krävs planering för att anpassa sig till den nya livssituationen. Patienten 

poängterar vikten av professionellt stöd även efter utskrivning. Det ger dem möjligheten att 

diskutera hur de ska hantera symptom och egenvård. Patienter med funktionsnedsättningar 

har erfarenhet av att det är värdefullt att få socialt stöd och motivation i 

återhämtningsprocessen och inte enbart med praktiskt stöd (Andersson et al., 2012).  

Anhöriga förväntar sig att de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför för 

återhämtning ska leda till att patienten blir självständig. Anhörigas erfarenhet av att när 

sjuksköterskan tar del av patientens berättelse och situation då kan sjuksköterskan anpassa 

sig efter patientens behov och då även motivera och maximera patientens medverkan i sin 

egen återhämtning (Tyrrell, Levack, Ritchie & Keeling, 2012).    

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet i examensarbetet utgår från “The Tidal Model”- 

Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan Barker, 2005). Tidvattenmodellen valdes till detta 

examensarbete då den berör återhämtning och sjuksköterskans roll som vägvisare i 

omvårdnaden, att hjälpa människor att ”navigera i stormen”, det mänskliga samspelet (Social 

and Health School - Funen, 2014). Tidvattenmodellen har en filosofisk inriktning på 

omvårdnad och baseras av en holistisk syn och med “enkla och självklara” värderingar som 

att “vara mänsklig” och “hjälpa en annan människa” (Barker & Buchanan Barker, 2005).  

Tidvattenmodellen skapades från början utifrån psykiatrisk omvårdnad och är baserad på 

vad patienten har upplevt som meningsfullt och till hjälp i omvårdnaden och i sin väg till 

återhämtning. Tidvattenmodellen är en enkel modell med högt i tak att utgå ifrån i sitt arbete 

och ger därför utrymme för sjuksköterskans kreativitet att anpassa efter den unika patientens 

behov. Tidvattenmodellen kan även appliceras på patienter som lider av annan ohälsa än 

psykisk ohälsa (Mälardalen University, 2015). Inriktningen att främja patientens 

självständighet och att stödja patienten att hantera svårigheter i livet för att kunna leva 

vidare och återta sitt liv och identitet gör att Tidvattenmodellen kan vara applicerbar i all 

omvårdnad oavsett vilken ohälsa patienten drabbats av (Barker & Buchanan Barker, 2005). 
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The person may need to be guided to a safe haven to undertake repairs, or to recover from the 

trauma (rehabilitation). Only once the ship is made intact, or the person has regained the 

necessery sealegs, can it sail again, aiming to put the person back on the life course (recovery) 

(Barker & Buchanan Barker, 2005, s.10).  

 

Citatet speglar återhämtning från ohälsa och sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att 

komma vidare enligt Tidvattenmodellen. Patienten som ”kaptenen”, och hens expertis om sin 

berättelse, innehållande villkor och livserfarenheter. Sjuksköterskan som ”lotsare” med det 

professionella ansvaret, att verka som instrument, vägledare och stöd för patienten. Stöd för 

”att göra det som måste göras”, möta lidandet för att utvecklas och växa som person (Barker 

& Buchanan Barker, 2005). 

 

Enligt Tidvattenmodellen är personen sin berättelse och berättelsen formar personligheten. 

Berättelsen framkommer ur tre domäner, självdomänen, världendomänen samt 

andradomänen. Självdomänen innefattar hur den inre världen upplevs och hur personen 

bearbetar känslor som livet väcker. I världendomänen reflekteras och betraktas berättelsen 

på ett rationellt sätt i det sammanhang personen lever i. Genom erfarenheter från reflektion 

kan en person skriva om sin berättelse. I andradomänen sker reflektion över andra personer i 

vår omgivning och dess påverkan av den egna berättelsen. För omvårdnad behöver 

sjuksköterskan försöka förstå samspelet mellan dessa tre domäner samt att förstå att 

förhållandet mellan dessa tre domäner är i ständig förändring. Det är genom berättelsen som 

tidigare erfarenheter kan bearbetas och ses i ett nytt ljus. Sjuksköterskan kan stödja 

patienten att utveckla berättelsen och använda sig av den för förändring och att leva vidare 

samt stödja patienten att vara öppen för vilka resurser och verktyg patienten själv besitter för 

att sätta mot rätt kurs. Genom att patienten delar sin berättelse med sjuksköterskan får båda 

kunskap om vad patientens behov och förmågor är och patienten som kommit ”ur kurs” kan 

få stöd att leva vidare och komma i ”rätt kurs” (Barker & Buchanan Barker, 2005). I 

Tidvattenmodellen belyses sex stycken filosofiska vägledande dygder i sjuksköterskans 

hållning utifrån patientens värderingar och uppfattningar om vad som upplevts till stöd i 

omvårdnaden. Genom att sjuksköterskan visar nyfikenhet och är ärligt intresserad för 

patienten som person, mer än själva symptomen, kan sjuksköterskan få ta del av den 

kunskap som patienten besitter som expert på sig själv. Sjuksköterskan ska visa förståelse för 

resursernas makt. Att fokusera på patientens inre och yttre resurser kan öka patientens 

känsla av att behålla kraft för att leva vidare istället för problemen som kan förstärka känslan 

av att vara kraftlös och fråntagen sina möjligheter. Det är av stor betydelse för patienten att 

sjuksköterskan ska våga stå tillbaka med sin kunskap för att visa respekt och ödmjukhet inför 

patientens vilja och önskningar. Som sjuksköterska förmedla till patienten att värdera krisen 

som en möjlighet att stanna till och skapa en förändring i livet. Som sjuksköterska 

gemensamt med patienten sätta rimliga mål och ha med sig att små som stora steg mot 

återhämtning är betydelsefulla för patienten och att alla mål tillhör patienten. I 

omvårdnadsarbetet och dess interventioner ska elegans och enkelhet eftersträvas för att 

främja och åstadkomma upplevelse av förändring (Barker & Buchanan Barker, 2005). 

 

Omvårdnaden enligt Tidvattenmodellen är där samspelet och relationen sker mellan 

sjuksköterskan och patienten och är deras gemensamma resa. Här förespråkas 

förhållningssättet till vårdandet som “caring with” snarare än “caring for”, att som 

sjuksköterska resa med patienten och inte på något sätt leda resan. Fokus är på patienten 

som person och hens berättelse, en person- och familjecentrerad vård som innebär att skapa 

trygghet och stödja den egna kapaciteten till förändring samt dennes resurser och förmågor. 
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Sjuksköterskan ska med fördel stå tillbaka och låta patienten göra meningsfulla och för dem 

passande val i livet. Vårdrelationen beskrivs som en förutsättning för omvårdnaden. 

Omvårdnadsåtgärder sker utifrån att patienten ska återhämta sig och få möjlighet att återta 

sitt liv och sin identitet. Alla ses som personer oavsett sjuksköterska eller patient, och i mötet 

med varandra delas berättelser och erfarenheter vilket berikar åt båda håll. 

Kommunikationen är viktig, där respekten är ömsesidig i berättelser och lyssnandet till 

varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan visar respekt för patientens egen röst och språk 

såväl som i kommunikationen och det som dokumenteras genom vårdförloppet. 

Sjuksköterskan identifierar gemensamt med patienten vad hen tror sig behöva för stöd just 

nu och sedan kan sjuksköterskan stödja patienten i att involveras att hitta vägar att lösa sina 

svårigheter. Som sjuksköterska ska man vara medveten om att man inte alltid kan förutsäga 

hur mötet med patienten blir då hälsa och lidande är oförutsägbara och istället vara öppen 

för vad som krävs för patienten just där och då. Personer är i ständig förändring, påverkad av 

relationer, influenser både inifrån sig själv och från omgivningen. Små förändringar hos 

patienten kan vara oförutsägbara och snabbt förvandlats till stora konsekvenser. Detta bör 

sjuksköterskan vara observant på och stödja patienten att använda sin kunskap och 

erfarenheter för att komma i rätt kurs igen, en sådan empowerment-relation är främjande för 

patientens återhämtning (Barker & Buchanan Barker, 2005). 

2.7           Problemformulering 

Sjuksköterskan bör sträva efter att lindra patientens lidande i den dagliga omvårdnaden.    

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. I Tidvattenmodellen är det mänskliga samspelet centralt i 

omvårdnaden, sjuksköterskans roll som stöd och lots, att hjälpa patienter att ”navigera i 

stormen” och i deras väg till återhämtning. Med utgångspunkt i Tidvattenvattenmodellen kan 

sjuksköterskan finna stöd och möjlighet att utföra tidigare beskrivna grundläggande 

ansvarsområden i omvårdnaden. Tidigare forskning visar att patienten och anhöriga 

upplever att sjuksköterskan ger stöd för patientens återhämtning när sjuksköterskan är 

närvarande och deltagande samt ser patienten som en unik person med unika behov. Det 

främjar patientens möjligheter att återhämta sig. Motsatsförhållandet beskrivs också när 

patienter eller anhöriga upplever att sjuksköterskan inte är närvarande själsligt och fysiskt, 

vilket då kan skapa ett ytterligare lidande. Med stöd i tidigare forskning kan det finnas ett 

behov av att samla kunskapen om och förtydliga sjuksköterskans erfarenheter av vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att stödja patienters återhämtning i samband med 

ohälsa. Förhoppningen med examensarbetet är att den samlade kunskapen kan bidra till 

ökad förståelse inom området för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan stödja 

patientens återhämtning. 
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4  METOD 

Examensarbetet baseras på en kvalitativ litteraturstudie (Axelsson, 2016). En induktiv ansats 

har använts i examensarbetet där resultat analyserats fram från kvalitativa studier utifrån 

observationer av mönster som förekommer av fenomen relaterat till examensarbetets syfte 

(Polit & Beck, 2012). Det inhämtade materialet bestående av bearbetade vetenskapliga 

artiklar analyserades med hjälp av en analysmetod med beskrivande syntes beskriven enligt 

Evans (2002). Inom området omvårdnad kan det vara av vikt att använda sig av studier med 

kvalitativ ansats då de kan beskriver erfarenheter av vården. Studier med kvalitativ ansats 

fokuserar på att tolka och skapa mening i människors uppfattning av omgivningen och ge en 

förståelse av människan i dess sammanhang (Forsberg & Wengström, 2015). En beskrivande 

syntes innebär beskrivande av kvalitativa studier som analyseras och sammanställs med 

minimal omtolkning av studierna (Evans, 2002).  

4.1 Urval och datainsamling 

Insamling av data har skett genom sökning av artiklar på databaserna CINAHL Plus, Pub 

Med samt MEDLINE. Dessa databaser valdes för att de är inriktade mot och har ett stort 

utbud av artiklar med omvårdnads- och vårdvetenskapligt innehåll (Axelsson, 2016). 

Vid sökning i databaser användes kombinationer av de primära sökorden för att få sökträffar 

med relevans, ”nurs”, “nursing”, ”nursing role”, ”nursing skills”, “role”, ”experience”,” 

perception”, “hope”, ”rehabilitation”, “rehabilitative”, ” recovery”. För att hitta artiklar med 

böjningsformer av de primära sökorden har trunkering (*) används. Genom trunkering av 

sökordet ”nurs” med ”*” framkom artiklar med böjningsform av ordet.  För att koppla 

samman sökord har boolesk sökteknik använts, AND mellan sökord för att hitta artiklar där 

en kombination av två sökord används (Friberg, 2012). För utförligare beskrivning och 

kombinationer av sökorden, se Bilaga A, Sökmatris. För att underlätta sökning av relevanta 

källor kan inklusions- och exklusionskriterier användas (Friberg, 2012). Inklusionskriterier 

var att artiklar skulle svara an mot examensarbetets syfte samt vara vårdvetenskapliga, vara 

skrivna på engelska, publicerade mellan 2008–2018 samt vara peer-reviewed. På grund av 

svårigheter att finna relevanta artiklar för examensarbetets syfte utökades 

publiceringsintervallet till artiklar mellan 2005–2018. Med denna utökade sökning 

genererades ytterligare en artikel som uppfattades svara an mot syftet. Artiklar från 

artikelsökning i databasen PubMed kontrollerades sedan i Ulrichweb för att säkerställa att de 

uppfyller peer reviewed. Databasen MEDLINE användes för att se om denna databas med 

inriktning på artiklar inom vårdvetenskap skulle tillföra några fler träffar. Utöver sökning i 

databaser gjordes sekundärsökningar av artiklar. Med sekundärsökning kan artiklar utöver 

de artiklarna funna i sökning i databaser tillföras, sökning gjordes genom att studera redan 

sökta artiklars referenslistor (Friberg, 2012). Vid sökning i referenser i artikel hittades en 

artikel som uppfattades relevant för syftet, artikel nummer tre, se Bilaga B, Artikelmatris. Vid 

sökning i databaser efter material till analys lästes artiklarnas titel. I de artiklar vars titel 

motsvarade examensarbetets syfte lästes abstract för att ytterligare kontrollera hur innehållet 

svarade an mot syftet. Artiklar som uppfattades svara an mot syftet lästes i helhet för att 

kontrollera studiernas relevans för examensarbetet. 

 

För att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten gjordes en kvalitetsgranskning, vilken följde 

mall för kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012), se Bilaga C, Kvalitetsgranskningfrågor. 
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Granskning gjordes för att exkludera artiklar som uppfattades hålla låg vetenskaplig kvalitet 

samt inkludera artiklar med medel till hög vetenskaplig kvalitet. 14 artiklar från 

datainsamlingen som uppfattades svara an mot syftet genomgick kvalitetsbedömning. 

Artiklarna lästes och kvalitetsbedömdes var för sig, sedan jämfördes och diskuterades 

resultatet. I kvalitetsgranskningen användes 14 frågor, frågorna är besvarade med 

bedömning låg, medelhög eller hög kvalitet. För att bedöma resultat valdes att ge 

svarsalternativen ett värde; 1 för låg, 2 för medelhög och 3 för hög. Summan för varje artikel 

räknades ut och procentsats beräknades. Artiklar med minst 80% av poängen anses vara av 

hög kvalitet, 60–79% har medelhög kvalitet och artiklar under 60% låg kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2015). 12 av artiklarna bedömdes vara av hög och medelhög vetenskaplig 

kvalitet samt innehålla etiskt resonemang. En artikel valdes bort då den helt saknade etiskt 

resonemang, en artikel valdes bort då den fick låg poäng i kvalitetsgranskning. Två artiklar 

valdes bort efter granskning då de efter en mer noggrann kontroll inte uppfattades svara an 

mot examensarbetets syfte. De tio valda artiklarna till examensarbetet presenteras i 

Artikelmatris. 

 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysmetoden bygger på fyra steg enligt Evans (2002). Utifrån examensarbetets 

intresseområde inleddes det första steget i arbetet med sökningar i databaser av relevanta 

artiklar till examensarbetet och som stämde med syftet och inkluderingskriterier. De artiklar 

som innehöll perspektiv utöver andra än sjuksköterskans granskades särskilt och bedömdes 

sedan att de var användbara då det var tydligt ur vilket perspektiv resultaten presenterades. I 

steg två lästes varje artikel ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Artiklarna numrerades 

1–10. Sedan identifierades nyckelfynd i varje artikel som valdes ut och listades för varje 

artikel. I det tredje steget skrevs samtliga nyckelfynd ut på papper med artikelnumrering och 

som sedan klipptes itu till lappar med enskilda nyckelfynd. Nyckelfynden jämfördes, 

skillnader och likheter identifierades. Nyckelfynden placerades sedan ut under tre teman som 

framkom under analysarbetet. Därefter identifierades subteman ur de teman som 

framkommit. Teman och subteman namngavs med en bokstav, nyckelfynden listades 

därefter med artikelnummer och bokstav för tillhörande tema och subtema. Sedan 

kontrollerades överensstämmelser mellan teman och subteman som framkommit. Se tabell 1 

för exempel på nyckelfynd, tema och subtema. I det fjärde och sista steget jämfördes 

överensstämmelsen mellan varje tema och artiklarnas resultat. Sedan beskrevs syntesen 

utifrån teman och subteman med stöd av citat från artiklarna. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Nurse informants believed that keeping 

patients’ spirits up enhanced their 

rehabilitation. 

  

En trygg hamn 

Att vara närvarande för 

patienten 

The main factors were the relationship with 

the patient and knowing the patient. 

Att främja relationer 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Grunden till forskningsetik ligger i forskarens etiska ansvar. I detta ansvar ligger att 

forskaren ansvarar för att forskningen håller god kvalitet och är moraliskt acceptabel. För att 

material ska anses vara vetenskapligt krävs det att materialet genomgått peer review, vilket 

är beaktat vid insamling av data till examensarbetet. Hänsyn har tagits till att inte förvränga, 

fabricera material som används till examensarbetet (CODEX, 2017).  

Under examensarbetets gång med denna litteraturstudie har etiska överväganden gjorts 

kontinuerligt. Ett kriterium i kvalitetsgranskning var att artiklar som valdes till 

litteraturstudien hade ett etiskt godkännande eller att det först ett etiskt resonemang 

(Forsberg & Wengström, 2015).  Artiklarna till examensarbetet är översatta från engelska till 

svenska, med hjälp av lexikon och Google Translate, medveten försiktig översättning för att 

undvika tolkningsfel. Examensarbetet refereras enligt APA-manualen. Det har eftersträvats 

att med tydligt angivna referenser möjliggöra för att läsaren att lätt kunna hitta primärkällan 

samt att det funnits en strävan att tolka källor på ett ärligt och rättvist sätt (Eriksson, 2015). 

6  RESULTAT 

Utifrån analysen av valda artiklar och funna nyckelfynd som svarar mot syftet att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens 

återhämtning, har följande teman identifierats “Patienten som expert”, “En trygg hamn” och 

“Lotsa patienten”, utifrån dessa presenteras sex subteman. I tabell 2 presenteras teman och 

subteman. 
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Tabell 2: Resultat i form av teman och subteman 

Tema Subtema 

Patienten som expert Att ta del av patientens berättelse 

Att involvera patienten i realistiska 

omvårdnadsåtgärder och mål 

 En trygg hamn Att vara närvarande för patienten 

Att främja relationer 

Lotsa patienten Att stödja patienten fysiskt och praktiskt 

Att stödja patienten socialt och emotionellt 

6.1 Patienten som expert  

 

I litteraturstudien framkom sjuksköterskans erfarenheter av att patientens 

återhämtningsprocess främjades när omvårdnadsåtgärder anpassades utifrån den unika 

patientens behov. Genom att sjuksköterskan lärde känna patienten och tog del av patientens 

berättelse kunde hen få ta del av den kunskapen som patienten besitter som expert på sig 

själv och sina behov. Det framkom även att återhämtningen gynnades av när patienten 

involverades i omvårdnadsåtgärder och mål sattes som var realistiska och anpassade efter 

patientens behov, resurser och förmågor. 

6.1.1 Att ta del av patientens berättelse 

Under omvårdnadssituationer gavs patienten möjlighet att i en privat atmosfär dela med sig 

av sin berättelse, innefattande sina känslor och upplevelse av situationen som sjukdomen 

eller traumat fört med sig samt deras behov, som följande citat speglar ” That’s usually when 

they tell you the things that they forgot to tell you before … or when they tell you they’re upset 

about such-and-such a thing” (Bennett, 2017, s.12). I samtalet med patienten fick 

sjuksköterskan en förståelse för patientens berättelse (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005). 

Sjuksköterskans erfarenhet var att i arbetet med patienten fanns det möjlighet att ta del av 

berättelsen och hen fick lära känna patienten som person (Pryor, 2009). Sjuksköterskan såg 

att en viktig del av hens roll var att ha en holistisk syn på identifierandet av patientens behov 

som kom av patientens berättelse, och kanske främst se de känslomässiga och psykiska 
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behoven före de fysiska (Burke & Doody, 2012). Utifrån sjuksköterskans förståelse för 

återhämtningsprocessen samt kunskapen om patienten som person och hens berättelse, 

valdes och anpassades omvårdnaden för att i så stor utsträckning som möjligt främja 

patientens återhämtning. Genom att sjuksköterskan kontinuerligt utvärderade patientens 

möjligheter och potential, då de är i ständig förändring, dag för dag eller beroende på 

omgivning, så kunde omvårdnadsåtgärderna anpassas efter individens behov och förmåga 

just vid aktuellt tillfälle (Pryor, 2009). Att ha kunskap om patienten och hur långt patienten 

kommit i sin återhämtning var grundläggande för hur sjuksköterskan guidade patienten 

genom rehabilitering (Loft, Poulsen, Esbensen, Iversen, Mathiesen & Martinsen, 2017). Det 

var även viktigt att sjuksköterskan hade en holistisk syn när patienten skulle återanpassas 

och vidare återhämta sig i hemmet. Genom patientens berättelse fick sjuksköterskan 

förståelse för patientens sociala liv, emotionella behov, hobbys och arbete som patienten 

hade innan livssituationen förändrades (Portillo & Cowley, 2011). Kunskapen om patientens 

tidigare liv möjliggjorde enligt sjuksköterskan det viktigaste, att hjälpa att bevara personen 

som den var innan livssituationen förändrades (Pryor, 2009).  

 

6.1.2 Att involvera patienten i realistiska omvårdnadsåtgärder och mål  

Sjuksköterskans erfarenhet var att när patienten var medveten om sina behov och kunde 

sätta det i relation till realistiska mål hade det en positiv inverkan på återhämtningen (Kvigne 

et al., 2005). När sjuksköterskan informerade patienten om återhämtningsprocessen, 

engagerades och motiverades patienten att vara involverad i den gemensamma resan i 

arbetet med rehabilitering vilket underlättade återhämtningsprocessen (Pryor, 2009). 

Sjuksköterskan beskrev att återhämtningsprocessen inkluderade patientens delaktighet, där 

mål och stegen i utvecklingen kunde vara små men ändå betydande för den unika patienten 

(Loft et al., 2017). Utifrån att sjuksköterskan uppmärksammade patientens psykiska mående, 

om de var ledsna eller glada, förkrossade eller såg möjligheter i framtiden, samt om de var 

aktiva eller passiva, gjordes en bedömning. Utifrån bedömningen av patientens mående 

sattes realistiska omvårdnadsåtgärder in så att de fick de bäst anpassade åtgärderna för 

stunden. Varje patient är unik vilket innebar olika behov av omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskan behövde vara lyhörd för den unika patientens begränsningar och respektera 

dem (Kvigne et al., 2005). Ett kännetecken för sjuksköterskans funktion och roll var att de 

ständigt var steget före, de koordinerade omvårdnaden, planerade och hade en övergripande 

roll i återhämtningsprocessen.”It’s so important to tell them what we’re doing before we do 

it” (Loft et al., 2017, s. 4911), citatet speglar vikten av att vara tydlig för att patienten ska ha 

möjlighet att involveras i processen. Genom att involvera patienten, ge patienten förståelse 

och möjlighet till anpassning till den nya livssituationen, var enligt sjuksköterskan erfarenhet 

en del av det holistiska synsättet på omvårdnad som främjade återhämtning. Centralt för 

sjuksköterskan var att göra patienten medveten om dennes begränsningar samt bedöma 

nivån av patientens acceptans över livssituationen och realistiska synsätt (Portillo et al., 

2011). För att behålla patientens engagemang och involvera patienten genom hela 

återhämtningsprocessen krävdes samarbete, där patientens resurser kombinerades med 

realistiska omvårdnadsåtgärder för återhämtning. En faktor som hade en främjande effekt 

för engagemanget var en tidig utskrivningsplanering. Förberedelsen inför utskrivning väckte 

många känslor, både förväntningar och oro. Enligt sjuksköterskan hade patienten även behov 

och kände sig hjälpt av att få ett planerat utskrivningsdatum. Det fungerade som ett mål samt 

gav en realistisk bild över tiden som oftast krävdes för att organisera för de stödinsatser som 
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kunde behövas för fortsatt återhämtning i hemmet (Bennett, 2017). Att vara patientfokuserad 

var centralt i omvårdnaden. För att uppnå detta bör man sätta realistiska mål gemensamt 

med patienten för att det ska kännas meningsfullt för dem (Burke & Doody, 2012).  

6.2  En trygg hamn  

Skapandet av trygg omgivning som stöd för patientens återhämtning framkom som en viktig 

aspekt i analysen. När sjuksköterskan var närvarande för patienten genom sitt 

förhållningssätt och fysiska närvaro samt att i arbetet främja relationer med både patienten 

och anhöriga, medverkade det till att främja och skapa förutsättningar för patientens 

återhämtning. 

6.2.1 Att vara närvarande för patienten 

Sjuksköterskans erfarenhet var att återhämtning troligast kunde ske när sjuksköterskorna 

hade samma grundvärderingar i sitt arbete och när det var synligt för patienten. En positiv 

attityd och bestämdhet var en viktig del i omvårdnaden. Enligt sjuksköterskan uppskattade 

patienten en positiv attityd både till deras möjlighet till återhämtning samt i bemötandet. När 

både sjuksköterskan och patienten höll en positiv attityd var det möjligt att upprätthålla ett 

gott terapeutiskt förhållande. I arbetet var även humor viktigt för både sjuksköterskan och 

patienten ”It lifts you both really. You get on with your job better, you’re happier at work” 

(Bennett, 2017, s.513). Att hålla humöret upp förbättrade rehabilitering. Många beskrev hur 

det bidrog till att skapa en trygg atmosfär som uppmuntrade patienter till att vara positiva 

och glada. Sjuksköterskan beskrevs använda en mängd olika strategier för att få patienten att 

skratta (Pryor, 2010). Att använda sig av ett flexibelt förhållningssätt var en av flera strategier 

sjuksköterskan använde sig av för att maximera patientens återhämtning. Att vara glad och 

lättsam eller allvarlig var en mix som sjuksköterskan använde sig av i sitt arbete. En 

sjuksköterska beskrev sina val av förhållningssätt som att vara allvarlig när det handlade om 

att utbilda, glad när patienten upplevdes kämpa med sig själv (Pryor, 2009). Enligt 

sjuksköterskan var den holistiska synen på vården att vara närvarande genom att respektera 

patienten, motivera patienten i omvårdnaden samt till kommunikation. Holistisk omvårdnad 

innebar att beröra, visa medkänsla och uppmuntran för patienten, tonläget i 

kommunikationen, samt att vara en förebild för anhöriga (Van der Riet, Dedkhard & 

Srithong, 2012).  God rehabilitering, som möjliggjorde återhämtning, var beroende av 

professionalism enligt sjuksköterskan. Sjuksköterskans erfarenhet var att ett professionellt 

förhållningssätt i relation till patienten var viktigare för en god rehabilitering än påverkan av 

sjukvårdens resurser. Att ha god rehabiliterande och professionell förståelse kunde också 

bero på hur entusiastisk den enskilda sjuksköterskan var i sin roll (Loft et al., 2017). 

Sjuksköterskans närvaro för patienten fanns i omvårdnaden, i arbetet med patienten och i 

miljön där hon mötte patienten (Van der Riet et al., 2012). Sjuksköterskan beskrev sin 

erfarenhet av hur brist på tid påverkade kvaliteten på omvårdnaden, patienten behövde ges 

tid för att utföra vardagliga rutiner i sin nya livssituation (Loft et al., 2017; Van der Riet et al., 

2012). När sjuksköterskan var närvarande för patienten med uppmuntran, motivation samt 

kände medlidande förändrades patientens attityd vilket var positivt för den gemensamma 

resan mot återhämtning. Enligt sjuksköterskans berättelser inverkade deras närvaro även 

positivt för patientens sömn (Van der Riet et al., 2012). Sjuksköterskans erfarenhet visar att 

deras närvaro samtliga dagar i veckan från det patienten anländer, koordinering och 
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medverkan i patientens omvårdnad var en viktig grund för patientens återhämtning (Burke & 

Doody, 2012; Loft et al., 2017). 

6.2.2 Att främja relationer 

Sjuksköterskan menade att hens arbete med patienten utgjordes av mötet och relationen 

genom hjärtat, handen och tillit (Van der Riet et al., 2012). Det viktigaste i omvårdnaden var 

relationen med patienten, att lära känna patienten på ett djupare plan för att bättre förstå 

patientens oro och känsla av hopp, var främjande för relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Detta skapade en meningsfull relation för återhämtning, vid en tidpunkt när 

patienten var som mest sårbar (Burke & Doody, 2012).  

I always keep in mind who they are, where they have come from, and what they want to 

happen. I always ask them: “How do you think you are doing? What do you want? Is there 

anything you feel that isn’t happening that should be happening?” (Burke & Doody, 2012, 

s.35).  

Omvårdnadsaktiviteter gav möjlighet för sjuksköterskan och patient att prata, vilket var en 

viktig del i att bygga en god relation mellan patient och sjuksköterskan (Bennett, 2017). 

Sjuksköterskans erfarenhet var att en god kommunikation kunde vara den bästa kunskapen 

för att främja relationen, för samlande av information, bedömning av patienten i daglig vård 

eller arbetet i teamet i omvårdnaden för patientens återhämtning (Burke & Doody, 2012). För 

att hjälpa patienten och anhöriga genom den tidiga fasen av återhämtning behövde 

sjuksköterskan bygga en relation med patienten och anhöriga. Detta utgjorde en bas för det 

fortsatta arbetet (Bennett, 2017). Relationen mellan sjuksköterskan, patienten och dess 

anhöriga bör bygga på ett samarbete för att nå bästa resultat. För att skapa samarbete 

krävdes det att sjuksköterskan utförde pedagogiska insatser vilka ständigt utvärderades från 

alla perspektiv för bästa effekt (Burke & Doody, 2012).  

I suppose the challenges are about teaching and enabling the person and their family to go 

from their present state to a position where they can cope. Quality of life is what it’s all about 

and, whatever their potential is, I hope to meet it and you’re always trying to take every 

opportunity for teaching (Burke & Doody, 2012, s.36).  

Sjuksköterskan fokuserade tydligt på att underlätta resan genom rehabilitering, även när det 

fanns potentiella utmaningar för återhämtning. Med en bra relation påverkade dessa inte 

patientens och anhörigas förtroende för sjuksköterskan. I själva verket var det styrkan i dessa 

relationer som gjorde det möjligt för sjuksköterskor att bistå och kompensera vid den 

frustration som kan uppkomma. Det var viktigt att patienterna och anhöriga inte tappade 

förtroendet för sjuksköterskan då det kunde uppstå ytterligare känslomässiga utmaningar på 

resan mot återhämtning (Bennett, 2017). Sjuksköterskans erfarenhet var att det var viktigt 

att främja relationen med anhöriga för att uppmuntra och motivera patienten i 

omvårdnaden. Motivation sågs som nyckel till att patienten gör framsteg i sin återhämtning 

(Van der Riet et al., 2012). Att bygga en relation mellan sjuksköterskan och anhöriga var 

viktigt för båda parter. Anhöriga fick en personlig kontakt, kunskap om vem de skulle tala 

med, det var också en bra källa till information om patientens hemmiljö och dagliga rutiner 

samt anhörigas tankar om situationen (Burke & Doody, 2012; Salzmann-Erikson, Lagerqvist 

& Pousette, 2016). Sjuksköterskan bedömer patientens holistiska behov och livsval, vilket 

ansågs vara ryggraden i holistisk återhämtning. Det fanns också ett behov av att bedöma 

familjesituationen för att hitta en balans mellan överbeskyddande och mindre involverade 
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anhöriga. Sjuksköterskans erfarenhet var att anhöriga kan uppmuntra patienten att vara 

aktiv samt att träffa andra människor (Portillo et al., 2011). Sjuksköterskans erfarenhet var 

att det var främjande för relationen mellan patienten och anhöriga när även anhöriga tog del 

av rådgivning hur de skulle hantera olika situationer samt i efterhand ges möjlighet att 

diskutera och reflektera med sjuksköterskan om hur det hade gått (Kvigne et al., 2005). Det 

ansågs även viktigt att kontinuerligt ha kontakt med anhöriga för att förklara vårdplanen och 

ta del av deras åsikter, speciellt när det handlar om långvariga vårdkontakter (Burke & 

Doody, 2012). 

6.3 Lotsa patienten  

 

I analysen framkom att patientens återhämtning främjades när sjuksköterskan lotsade 

patienten genom att dela med sig av stöd anpassat efter patienten som person. 

Sjuksköterskan gav stöd för hela patienten, möjliggjorde för patienten att återta de fysiska 

och praktiska funktionerna, socialt stöd för att bibehålla nätverk samt emotionellt stöd 

innefattande motivation och bekräftelse. 

6.3.1 Att stödja patienten fysiskt och praktiskt 

Sjuksköterskan gav stöd till patienten genom att guida och hjälpa att komma ihåg funktioner 

i det dagliga livet (Kvigne et al., 2005). Sjuksköterskan såg patientens egenvård och 

självständighet som syftet med rehabilitering. För uppnå och underlätta detta syfte använde 

sjuksköterskan omvårdnadsåtgärder som omfattade den fysiska omgivningen som bidrog till 

skapandet av en fysisk miljö som var främjande för patientens fysiska och praktiska 

rehabilitering (Pryor, 2010). Genom att försiktigt vänja patienten till rehabiliteringen, där 

patienten gör det den har förmåga till just nu och genom att gradvis minska hjälpen till 

patienten kunde sjuksköterskan stödja patienten till egenvård (Pryor et al., 2009). Den 

fysiska miljö, bemanning och hur rehabiliteringen var organiserad beskrevs som faktorer 

som hindrade eller gjorde det möjligt att ge en bra återhämtning (Loft et al., 2017). 

Sjuksköterskans praktiska och fysiska stöd till patienten fokuserade också på hur livet 

hemma ska hanteras genom att tillsammans med patienten reflektera över olika situationer 

som kan uppstå i hemmet (Kvigne et al, 2005). Sjuksköterskans erfarenhet var att det var 

viktigt att ge patienten tid. Med att ge tid menas att som sjuksköterska ha händerna på 

ryggen och inte hjälpa patienten med sådant hen kan klara av själv. Resan från ohälsa genom 

rehabilitering till återhämtning kan inte skyndas på. Som en sjuksköterska uttryckte: “It’s a 

different way of thinking” vilket betyder att stödet är att inte göra och hjälpa patienten för 

mycket (Pryor, 2010, s.125). Sjuksköterskan motiverade patienten att vara mer självständig i 

sina egenvårdsaktiviteter och därmed underlättades vägen till återhämtning (Pryor, 2009). 

Sjuksköterskor beskrev att omvårdnaden utfördes för att hjälpa patienten att bli så 

självständig som möjligt. För att uppnå detta så riktade sjuksköterskorna sina åtgärder mot 

att stödja patienten att återfå sin förmåga att klara de basala och praktiska uppgifterna i det 

dagliga livet. När patienten kände sig redo så påbörjades träning att med nya tekniker utföra 

praktiska uppgifter utifrån sina nya förutsättningar. Detta krävde att man noga planerade för 

och kontinuerligt tränade funktioner (Kvigne et al, 2005). Enligt sjuksköterskan användes tre 

nivåer av fysiskt stöd i arbetet för att främja återhämtning för patienten “att utföra åt 

patienten”, ”vara i närheten och stödja vid behov” samt ”inte hjälpa alls”. ”Att vara i närheten 
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och stödja vid behov” var det vanligaste stödet som patienten fick av sjuksköterskan. Detta 

stöd gjorde att patienten kunde känna sig mer säker då sjuksköterskan var nära om hen var i 

behov av hjälp och det var ett stöd för patientens självförtroende (Pryor, 2009).   

Sjuksköterskans erfarenhet var att rådgivning kunde vara ett stöd för patienten att möta livet 

och eventuella problem, att anpassa sig till den nya livssituationen och att hitta nya sätt att 

relatera till andra (Portillo et al., 2011). Genom att patienten gavs information och råd fick 

patienten verktyg att hantera sin situation och förståelse för vad som ska ske i den 

kommande omvårdnaden (Salzmann-Erikson et al., 2016). Enligt sjuksköterskans erfarenhet 

kunde det vara till hjälp och stöd för patienten att få denna information skriftligt eller i 

broschyrer (Pryor, Walker, O'Connell & Worrall-Carter, 2009; Portillo et al., 2011). Det fanns 

erfarenhet av att patienten hade lättare att ta till sig skriftlig än verbal information då de 

hade möjlighet att spara informationen och titta tillbaka på den i efterhand (Portillo et al., 

2011). 

6.3.2 Att stödja patienten socialt och emotionellt 

Enligt sjuksköterskan var ett syfte med rehabilitering att främja patientens egenvård och 

självständighet, för att uppnå detta anpassades den sociala omgivningen som stöd. 

Sjuksköterskan skapade en omgivning för patienten som uppmuntrade till att vara aktiv och 

självständig i vägen mot återhämtning. Detta innefattade att ge tid, hålla patientens humör 

uppe, skydda patienten mot generande situationer samt att göra miljön mer hemlik. Enligt 

sjuksköterskans erfarenhet ansågs det främjande för återhämtningen att ge ett socialt stöd 

för patientens självständighet genom att skapa en hemlik miljö, motivera patienten att 

använda sina egna kläder, äta i sällskap med andra och återuppta vardagsaktiviteter (Pryor, 

2010). Flera sjuksköterskor talade om vikten av att socialisera med andra, sociala aktiviteter 

är vägen tillbaka till det normala livet (Kvigne et al., 2005; Pryor, 2010). I det gemensamma 

rummet kunde patienterna dela sina erfarenheter med varandra, vilket kunde vara ett socialt 

stöd på vägen till återhämtning var en erfarenhet sjuksköterskan hade (Van der Riet et al., 

2012). För att skapa en främjande miljö för återhämtning visade sjuksköterskorna 

patienterna att det var positivt att uppmuntra och hjälpa andra, vilket gjorde att även 

patienterna började ta ansvar för att hålla andra patienter vid gott mod. ”They do encourge 

each other a lot. You can hear them calling out of there bed to the next, ´Come on, you know 

you can do it´.´They´re amazing.” (Pryor, 2010, s. 126). 

Att lida av ohälsa, ett trauma eller sjukdom, kan ofta förknippas med oro, vilket kan vara 

psykiskt plågsamt för patienten. Sjuksköterskans erfarenhet var att patienterna tenderade att 

bli mer oroliga på natten vilket påverkade sömnen och patientens återhämtning negativt. 

 Miljön betonades som avgörande för patienternas möjlighet att sova. Som strategi förklarade 

sjuksköterskan att de försökte skapa lugn och ro runt patienten genom åtgärder som att de 

började varje nattskift med att introducera sig till patienten, samordnade nattliga rutiner så 

de inte skulle störa patienten samt en medveten rumsplacering av patienter. Sjuksköterskan 

menade att det var viktigt att föra en dialog med patienten gällande störande moments 

påverkan på sömnen, med tanke på patientens återhämtning. Störande och stressande 

moment kunde involvera användning av datorer, tv och telefoner under natten (Salzmann-

Erikson et al., 2016).   
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You should probably turn it off and relax and sleep, so that you have the strength for the next 

day’s examinations or transport. Maybe sit down and take it easy... Speak calmingly instead 

and try to wind things down (Salzmann-Erikson et al., 2016, s.362).   

Sjuksköterskans samtal med patienten kunde ge patienten en lugnande och positiv effekt 

gällande patientens sömn och därmed återhämtningen (Salzmann-Erikson et al., 2016). 

Sjuksköterskan ansåg att en del av hens centrala roll i omvårdnaden mot återhämtning var 

emotionellt stöd samt att uppmuntra patienten (Van der Riet et al., 2012). ” If the patient 

expresses that she wants to talk about... (her situation), then we do it. We have no manual of 

how to communicate...” (Kvigne et al., 2005, s.902). Citatet syftar på där kommunikation 

sker efter patientens önskan och villkor. Det fanns tillfällen då det var viktigt att ägna tid till 

att lyssna in det emotionella behovet av stöd enligt sjuksköterskans erfarenhet, “Better than 

all the medicine that you can give them” (Bennett, 2017, s.14). När sjuksköterskan fokuserade 

på att ge stöd för patientens empowerment, så stöds patienten till att bestämma över sin egen 

hälsa, sitt välmående och ta sina egna beslut utifrån vad de själva känner är rätt (Burke & 

Doody, 2012). Från att patienten initialt saknade hopp och självförtroende i samband med 

sin förändrade livssituation och förändrade förmågor så var sjuksköterskans erfarenhet att i 

arbetet för att återta sina förmågor ge emotionellt stöd, innefattande medkänsla, motivation 

och uppmuntran, medverkade till att patienten blev gladare och fick en förändrad sin syn på 

livet. Sjuksköterskan menade att det var av vikt att ge emotionellt stöd och fokusera på de 

emotionella aspekterna hos patienten, “Hjärtat kommer först”(Van der Riet et al., 2012). 

Sjuksköterskans erfarenhet var att emotionellt stöd som att motivera patienten att vara 

självständig, att ge bekräftelse samt hjälpa patienten att lära sig från sina egna misstag var 

även viktiga (Pryor et al., 2009). Motivation var nyckeln till framgång. Patienten kände sig 

bättre och fick förtroende för sjuksköterskan när hen motiverade och uppmuntrade patienten 

(Van der Riet et al., 2012). Vissa patienter kunde ha behov av mer motivation för att förstå 

vikten av omvårdnaden (Kvigne et al., 2005). Empowerment ansågs viktigt att ha i åtanke 

eftersom omvårdnad kunde utan tanke på patientens autonomi utgöra en risk för patienter 

med nedsatt funktionsförmåga, och istället för att bli självständiga göra dem beroende av 

stöd (Burke & Doody, 2012). Sjuksköterskans erfarenhet var att det gav en positiv inverkan 

på patientens återhämtning när de gav bekräftelse och uppmärksammade framsteg hos 

patienten (Kvigne et al., 2005). När patienten påmindes av hur långt de har kommit med 

återhämtning hjälpte det patienten att se sin egen förbättring. Genom att målmedvetet ge 

emotionellt stöd till patienten som innefattade empati, uppmuntran och positiv feedback, 

kunde patientens hopp och ork att fortsätta sin resa mot återhämtning upprätthållas. “You 

have to give a little bit of yourself don’t you? […] Let them know that you’re human” (Bennett, 

2017, s.13), en sjuksköterska menade att genom att dela med sig av sitt liv så främjade det 

patientens återhämtning.       

I sjuksköterskans samordnande roll för att stödja att patienten fick rätt stöd efter utskrivning 

kallades även andra professioner samt anhöriga. Sjuksköterskorna besökte patienten i 

hemmet tillsammans med andra professioner för att göra bedömningen av vad patienten 

hade för behov efter utskrivning. Inför detta kallades patienten, nära anhöriga och 

vårdpersonal till att träffas och gemensamt planera den nya situationen i hemmet (Kvigne et 

al., 2005). För att patienten skulle få ett bredare utbud på omvårdnadsstöd kunde 

sjuksköterskan samarbeta och ta hjälp av kollegor för att komplettera varandra i arbetet för 

att maximera patientens återhämtning (Pryor, 2009). 



17 

7 DISKUSSION 

Nedan presenteras en diskussion gällande examensarbetets metodförfarande samt en 

etikdiskussion. Därefter följer en diskussion där examensarbetets resultat diskuteras mot 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. 

7.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva de erfarenheter sjuksköterskan har av åtgärder som 

främjar patientens återhämtning. Som metod valdes litteraturstudie med deskriptiv, 

beskrivande syntes (Evans, 2002). Inledningsvis valdes metoden litteraturöversikt då tanken 

var att inkludera datamaterial i form av kvalitativa och kvantitativa studier i examensarbetet. 

Efter sökningar i databaser efter artiklar som svarade på syftet hittades enbart kvalitativa 

artiklar vilket medförde att val av metod omvärderades. Kvalitativa studier utformas för att 

ge klarhet i ett fenomen vilket gör kvalitativa studier lämpliga att utgå ifrån då syftet var att 

beskriva sjuksköterskans erfarenhet (Dahlborg Lyckhage, 2012). Genomförandet av 

examensarbetet hade kunnat utföras med annan kvalitativ metod, exempelvis intervjuer, 

vilket kunde ha resulterat i en djupare bild av sjuksköterskans erfarenheter i nuläget och i 

Sverige, dessutom få svar utifrån frågor specifika för vårt syfte. På grund av att intervjuer är 

tidskrävande valdes inte detta alternativ. Att sammanställa analyserat material till en 

litteraturstudie kan ge ett mer omfattande datamaterial, bredare perspektiv på återhämtning 

utifrån flertalet diagnoser, vårdinrättningar, hem och länder. Vilket kan ge en positiv 

inverkan på en studies överförbarhet och trovärdighet. En studies överförbarhet är beroende 

på hur väl urval, datainsamling, analys är beskriven, vilket utgör grunden för hur väl 

resultatet kan överföras till en annan population eller situation. Hur hög trovärdigheten en 

studie har är beroende av nivån av överförbarhet och giltighet (Polit & Beck, 2012).  

Sökningar efter artiklar gjordes i tre olika databaser som kan bidra till att öka 

examensarbetets giltighet. Sökord med vårdvetenskaplig inriktning användes i sökningar för 

att hitta artiklar som svarade mot examensarbetets syfte. För att öka den vetenskapliga 

kvaliteten valdes artiklar som genomgått peer review. Övriga inklusionskriterier innefattade 

artiklar skrivna på engelska, ur sjuksköterskans perspektiv samt publicerade under 

tidsspannet 2008–2018. På grund av svårigheter att finna artiklar utökades tidsspannet till 

2005–2018 då det fanns artiklar som var relevanta. För examensarbetet syfte ansågs 

artiklarna från det äldre tidsspannet fortfarande vara aktuella och relevanta för ämnet. Några 

av studierna utgick från fler perspektiv än enbart sjuksköterskans. Dessa användes då det 

inte var några svårigheter att urskilja vad som var sjuksköterskans erfarenhet. Giltighet 

uppstår genom att förhålla sig objektiv till datamaterialet och förmedlar det som deltagarna 

uppgett i studien (Polit & Beck, 2012). Några av de valda studierna hade återkommande 

författare vilket kan ses som en svaghet då det kan innebära att en specifik författares 

förförståelse och perspektiv överväger. Även urvalet av deltagare i studierna var därmed 

återkommande vilket kan ge ett smalare utbud av erfarenheter. En styrka kan vara att 

studierna är utförda i olika länder och delar av världen, Australien, Danmark, England, 

Irland, Norge, Spanien, Sverige och Thailand. Styrkan kan ligga i att erfarenheter från 

sjuksköterskan i olika kulturer ger ett bredare perspektiv samt att det ökar överförbarheten 

men kanske främst i Västvärlden.  Det kan vara en svaghet att det saknas artiklar från övriga 

delar av världen. Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt mall för kvalitativa 

studier för att kontrollera dess vetenskapliga kvaliteten (Friberg, 2012). Bedömningen av 
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kvalitet gjordes utifrån gemensamma diskussioner och jämförelser av kvalitetsbedömning för 

att minimera risken för felbedömning och bristande erfarenhets påverkan på resultatet. I 

kvalitetsgranskningen och valet av artiklar beaktades huruvida den innehöll ett etiskt 

resonemang eller ej. Från kvalitetsgranskningen valdes de artiklar som sedan skulle 

användas för analys. Genomförande av datainsamling och analys har noga beskrivits under 

arbetets gång för att inte viktiga delar i arbetet skulle falla bort eller förvanskas, vilket kan ge 

en ökad styrka för examensarbetets överförbarhet (Polit & Beck, 2012). Analysen har gjorts 

stegvis enligt Evans (2002). Det valda artiklarnas resultat lästes flera gånger för att få 

förståelse och minska risken för feltolkning. Nyckelfynd som svarade an mot examensarbetet 

syfte söktes i artiklarna för att sedan sorteras in under teman och subteman. Detta med 

strävan att inte omtolka texten. I början av arbetet med att sortera till teman gjordes en 

alltför djupgående indelning av nyckelfynden. Under diskussion sågs likheter i ett bredare 

perspektiv, ur vilka teman uppstod och vidare subteman. Problemet kan ha uppstått på 

grund av bristande erfarenhet av analysarbete. Detta kan även vara orsak till att det uppstod 

svårigheter att finna täckande benämningar på teman och subteman. En styrka kan vara att 

examensarbetet skrevs på plats med möjlighet till diskussioner under arbetets gång vilket 

ökar giltighet och trovärdigheten med den minskade risken för feltolkningar. Under 

examensarbetets gång har det funnits svårigheter att hitta en klar definition av begreppet 

återhämtning samt att skilja det från begreppet rehabilitering så även i översättning från 

engelska till svenska då begreppet rehabilitering har används som beskrivning av 

återhämtning i artiklar. Detta är något som har beaktats och eftersträvats för att inte 

förvanska den innebörd som artiklarna har haft. Under diskussion om insamlat material så 

har denna svårighet hanterats genom att lägga fokus på att det ur datamaterialet som 

används till examensarbetet är en åtgärd utförd av sjuksköterskan med mål att nå 

återhämtning för patienten. I resultat har citat använts för att styrka resultatet. Enligt Polit & 

Beck (2012) kan giltighet stärkas när ursprungliga citat återges. 

7.2 Etikdiskussion 

I strävan efter redlighet i skrivandet av examensarbetet diskuterades egna åsikter och 

förkunskaper. Detta för att i så stor omfattning som möjligt lägga dessa åt sidan för att inte 

förvränga eller fabricera material. Det bedömdes inte ha uppkommit några etiska problem 

under arbetet med examensarbetet. Material till litteraturstudien kontrollerades att 

genomgått peer review för att få expert-granskat material samt att de innehöll etiska 

resonemang. Artiklarna refererades till enligt APA-manualen för att möjliggöra spårbarhet 

till ursprungsartiklar. Detta säkerställer en god kvalitet samt gör det möjligt för andra att 

skapa en uppfattning om examensarbetets kvalitet (CODEX, 2017). En svaghet kan vara att 

examensarbetets författare inte hade engelska som modersmål. Samtliga nyckelfynd 

översattes från artiklarna, från engelska till svenska, delvis med hjälp av lexikon och Google 

Translate. När nyckelfynd var svåra att översätta, diskuterades innebörden och översattes i 

sin helhet till svenska alternativ användes citat på originalspråket. Citaten har presenterats 

på originalspråk och i sin helhet för att inte förlora eller förändra innebörden samt refererats 

med sidhänvisning enligt APA-manualen. Diskussion av texters innebörd som helhet 

användes även som strategi när det rådde osäkerhet av större delar av artiklarnas betydelse 

för att minska risken för att förvränga resultat samt strävan att hålla god kvalitet. Under 

examensarbetets gång har det eftersträvats att minska risken för feltolkning genom 
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kontinuerliga övervägande, diskussion samt kontroll av primärkällor vid oklarheter eller 

osäkerhet av innebörd, betydelse eller etiska frågeställningar. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån de tre teman som framkom under analys. 

7.3.1 Patienten som expert 

I tidigare forskning framkommer det att patienten värdesätter att bli sedd som den unika 

patienten genom att sjuksköterskan har ett professionellt och personligt bemötande samt att 

det skapar möjlighet till deras återhämtning från ohälsa (Bruun-Olsen et al., 2018). Genom 

att sjuksköterskan visar nyfikenhet och är ärligt intresserad av patienten som person kan 

sjuksköterskan få ta del av den kunskap som patienten besitter enligt Tidvattenmodellen. 

Omvårdnadsåtgärder sker utifrån att patienten ska återhämta sig och få möjlighet att återta 

sitt liv och sin identitet (Barker & Buchanan Barker, 2005). Enligt anhörigas erfarenhet kan 

sjuksköterskan anpassa omvårdnadsåtgärder efter patientens behov samt motivera och 

maximera patientens egen medverkan till återhämtning efter att sjuksköterskan tog del av 

patientens berättelse och situation (Tyrrell et al., 2012). I resultatet av sjuksköterskans 

erfarenheter framkom det att patienter ofta tog tillfället i akt och delade med sig av sina 

känslor, upplevelser och behov av stöd i omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan fick genom 

att ta del av patientens berättelse en förståelse för patientens situation. Tillsammans med 

sjuksköterskans professionalism och kunskapen om patienten som person kunde 

omvårdnadsåtgärder anpassas för att förbättra möjligheterna för patientens återhämtning.  

Enligt Tidvattenmodellen är personen sin berättelse och experten på sin berättelse, patienten 

är ”kaptenen” på resan mot återhämtning efter ohälsa och det sjuksköterskans ansvar att 

hjälpa patienten att komma vidare. Berättelsen omfattar patientens upplevelse av den inre 

världen och de känslor som livet väcker, det sammanhang personen lever i samt andra 

personer i vår omgivning och dess påverkan. Sjuksköterskan behöver förstå att berättelsen är 

i ständig förändring för att kunna anpassa omvårdnaden. Då hälsa och lidande är 

oförutsägbara behöver sjuksköterskan vara öppen för vad som krävs för patienten just där 

och då (Barker & Buchanan Barker, 2005). I resultatet framkom att sjuksköterskan 

kontinuerligt behövde utvärdera patientens möjligheter och potential, då de var i ständig 

förändring. Kunskapen om hur långt patienten kommit i sin återhämtning ansågs 

grundläggande för hur sjuksköterskans omvårdnad genom rehabilitering utfördes. Enligt 

Tidvattenmodellen identifierar sjuksköterskan gemensamt med patienten vad hen tror sig 

behöva just nu. När patienten delar sin berättelse med sjuksköterskan får båda kunskap om 

vad patientens behov och förmågor är och patienten som kommit ”ur kurs” kan få hjälp att 

leva vidare och komma i ”rätt kurs”. Tillsammans bör de sätta realistiska mål och ha med sig 

att små som stora steg mot återhämtning är betydelsefulla för patienten samt att alla mål 

tillhör patienten (Barker & Buchanan Barker, 2005). Resultatet visar att sjuksköterskans 

erfarenhet är att patientens återhämtning kan gynnas av realistiska omvårdnadsåtgärder och 

mål som är baserade på patientens resurser och förmågor, vilket innebär att sjuksköterskan 

behöver vara lyhörd och respektera patientens begränsningar. Patientens delaktighet var 

betydande i återhämtningsprocessen. Enligt Tidvattenmodellen kan sjuksköterskan hjälpa 
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patienten att utveckla berättelsen och använda sig av den för förändring och för att leva 

vidare samt att vara öppen för och se vilka resurser och verktyg patienten själv besitter för att 

sätta rätt kurs. Resultatet visade att även om mål och stegen i patientens utveckling kunde 

vara små så var de ändå betydande för den unika patienten. Tidigare forskning visar att 

patientens erfarenhet är till hjälp för återhämtningen när omvårdnadsåtgärder ger en känsla 

av realistisk hoppfullhet, där varken falska förhoppningar eller dörrar stängs för patientens 

möjligheter (Tutton, et al., 2012). Sjuksköterskan ska visa förståelse för resursernas makt. 

Genom att fokusera på patientens inre och yttre resurser kan patientens känsla av att behålla 

kraft för att leva vidare förstärkas istället för att ha fokus på de problem som finns. När fokus 

är på problemen kan känslan av att vara kraftlös och fråntagen sina möjligheter förstärkas 

enligt Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan Barker, 2005). 

7.3.2 En trygg hamn  

Sjuksköterskans erfarenhet var att deras förhållningssätt medverkade till och skapade 

förutsättningar att skapa en främjande och trygg miljö för patientens återhämtning. 

Resultatet visade att sjuksköterskans syn på holistisk vård var att visa patienten respekt i den 

professionella omvårdnaden. Det professionella förhållningssättet där omvårdnaden utfördes 

i relation till patienten var av stor vikt för patientens återhämtning.  Den holistiska 

omvårdnaden innebar även att beröra, kommunicera, visa medkänsla samt att vara en 

förebild. Enligt tidigare forskning är även patientens erfarenhet att återhämtningen påverkas 

av sjuksköterskans förhållningssätt. Patientens egna vilja och egen strävan mot återhämtning 

påverkas positivt när vårdrelationen är god och inger en känsla av trygghet samt när 

patienten upplever sig att få förklaringar och erbjuds tröst av sjuksköterskan samt känner att 

deras återhämtning är betydelsefull (Sharp et al., 2016). I Tidvattenmodellen belyses sex 

stycken filosofiska vägledande dygder i sjuksköterskans hållning: att visa nyfikenhet , visa 

förståelse för resursernas makt, visa respekt och ödmjukhet inför patientens vilja och 

önskningar,  värdera krisen som en möjlighet att stanna till och skapa en förändring i livet, 

respektera att alla mål tillhör patienten samt att i omvårdnadsarbetet och dess interventioner 

ska elegans och enkelhet eftersträvas för att främja och åstadkomma upplevelse av 

förändring för patienten (Barker & Buchanan Barker, 2005). Enligt tidigare forskning är 

patientens erfarenhet att en snabbare återhämtning kan ske när sjuksköterskan är 

närvarande, lyhörd och ser patienten som en unik person då de känner sig mindre ensamma 

och får en ökad känsla av trygghet och välmående (Arakelian et al., 2017). Resultatet visar att 

sjuksköterskans närvaro för patienten fanns i överallt i omvårdnaden, själslig och fysisk 

närvaro, till hands för patientens olika behov alla dagar i veckan. När sjuksköterskan var 

närvarande för patienten med sitt medlidande, motiverade och uppmuntrade patienten, 

kunde patientens attityd förändras vilket främjade deras gemensamma resa mot 

återhämtning. Sjuksköterskans erfarenhet var att brist på tid var negativt för kvaliteten på 

omvårdnaden av patienten. Enligt Tidvattenmodellen har sjuksköterskan ett ansvar att 

hjälpa patienten att komma vidare genom att finnas som stöd och utgöra en del av den trygga 

hamnen där patienten kan möta lidandet, samla kraft för den fortsatta resan genom 

återhämtning för att sedan återta sitt liv. Omvårdnaden är där samspelet och relationen sker 

mellan sjuksköterskan och patienten och är deras gemensamma resa (Barker & Buchanan 

Barker, 2005). Enligt Tidvattenmodellen beskrivs vårdrelationen som en förutsättning för 

omvårdnaden. I mötet med varandra delas berättelser och erfarenheter berikas åt båda håll 

vilket fördjupar relationen. Kommunikationen är viktig, där respekten är ömsesidig i 

berättelser och i lyssnandet (Barker & Buchanan Barker, 2005). I tidigare forskning beskrev 
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patienten att en bra relation mellan patienten och sjuksköterskan är där diskussion kan 

innefatta såväl vardagliga som vårdrelaterade ämnen, där sjuksköterskan inte såg patienten 

som en diagnos eller en sjukdom (Mako et al., 2016). En flexibel och anpassningsbar relation 

mellan patienten och sjuksköterskan var en positiv erfarenhet för patienten (Larsson et al., 

2007). Resultatet visar att det viktigaste för att skapa en meningsfull relation för 

återhämtning enligt sjuksköterskan var att lära känna patienten på ett djupare plan för att 

möjliggöra en god relation, vilket var till hjälp att förstå patientens oro och känsla av hopp. 

Relationen mellan sjuksköterskan, patienten och dess anhöriga bör bygga på ett samarbete 

samt god kommunikation för att nå bra resultat. Sjuksköterskans erfarenhet var att en god 

kommunikation kunde vara den bästa kunskapen, för samlande av information, för 

bedömning av patienten i daglig vård och för arbetet i teamet, i omvårdnaden för att främja 

patientens återhämtning. I en god relation påverkas inte patientens och anhörigas förtroende 

för sjuksköterskan av eventuella utmaningar utan kan istället stärka relationen ytterligare 

där sjuksköterskan kan fortsätta vara en trygghet i en svår tid. Sjuksköterskans erfarenhet är 

att det är viktigt att anhöriga får ta del av patientens omvårdnad, i rådgivning, diskussioner 

och reflektion, för att främja relationen och därmed patientens väg mot återhämtning. När 

sjuksköterskan hade en god kontakt med anhöriga kunde det vara en bra källa till 

information om patientens hemmiljö och dagliga rutiner samt anhörigas tankar om 

situationen. Sjuksköterskans erfarenhet var att det kunde vara positivt när anhöriga 

uppmuntrande patienten att vara aktiv samt att träffa andra människor. I tidigare forskning 

beskriver patienten relationen med anhöriga och deras närhet kan ge dem trygghet och en 

känsla av att det finns mening med livet genom återhämtningsprocessen. Anhöriga som 

medverkade i patientens rehabiliteringsarbete fick en förståelse för situationen och de såg 

varandra i ett nytt ljus vilket även stärkte deras relation (Melin-Johansson et al., 2015). 

Personer påverkas av relationer och influenser från sin omgivning enligt Tidvattenmodellen. 

Centralt för Tidvattenmodellen är att ge en person- och familjecentrerad omvårdnad vilket 

innebär att trygghet skapas (Barker & Buchanan Barker, 2005). 

7.3.3 Lotsa patienten  

Ur resultatet framkom sjuksköterskans erfarenheter av deras fysiska stöd för patientens 

fysiska och praktiska funktioner. Sjuksköterskan menade att det fanns tre nivåer av fysiskt 

stöd i arbetet för att främja återhämtning för patienten “att utföra åt patienten”, ”vara i 

närheten och stödja vid behov” samt ”inte hjälpa alls.” Att vara i närheten och stödja vid 

behov” var det stöd som användes mest. Att vara i närheten och stödja gjorde att patienten 

kunde känna sig säker, vilket blev ett stöd för patientens självförtroende. I tidigare forskning 

beskrev patienten att omvårdnadsåtgärder i form av en gradvis stegring av fysiska aktiviteter 

såväl som socialt stöd hjälpte patienten samt bekräftelse att patienten var på väg i rätt 

riktning mot återhämtning (Andersson et al., 2012). Enligt Tidvattenmodellen förespråkas 

att förhållningssättet till vårdande som “caring with” snarare än “caring for”, där 

sjuksköterskan reser med patienten som lots och inte på något sätt leder resan (Barker & 

Buchanan Barker, 2005). 

I resultatet av analysen framkom att när sjuksköterskan delade med sig av sin kunskap och 

gav patienten personligt stöd i form av rådgivning och information, främjade det patientens 

återhämtning. Sjuksköterskan såg att det var till hjälp och stöd för patienten när rådgivning 

och informationen gavs skriftligt. Tidigare forskning visade att patienten som får information 

från sjuksköterskan om vad som sker och ska ske i omvårdnaden upplever en minskad oro 

och en ökad känsla av att ha verktyg för att hantera situationen självständigt vilket även 
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skapade motivation att ta eget ansvar över sin rehabiliteringsprocess. Patienten önskade 

information i olika former och gärna att anhöriga medverkade när informationen gavs, i 

samtal, skrivet och visuellt presenterat, separat eller kombinerat (Mako et al., 2016). Enligt 

Tidvattenmodellen verkar sjuksköterskan som ”lots” med det professionella ansvaret, som 

instrument, vägledare och stöd. Stöd för patienten ”att göra det som måste göras”, möta 

lidandet för att utvecklas och växa som person (Barker & Buchanan Barker, 2005).  

Genom sjuksköterskans stöd för patientens empowerment fann patienten styrka till egna 

beslut utifrån vad som känns rätt. Enligt Tidvattenmodellen är fokus på en personcentrerad 

vård som innebär att skapa trygghet och stödja patientens egna kapacitet till förändring samt 

dennes resurser och förmågor. Sjuksköterskan ska med fördel stå tillbaka och låta patienten 

göra meningsfulla och för dem passande val i livet. När patientens empowerment främjas 

gynnas även patientens återhämtning, där sjuksköterskan är observant på och stödjer 

patienten att använda sin kunskap och erfarenheter för att komma i rätt kurs igen (Barker & 

Buchanan Barker, 2005). I tidigare forskning framkommer att patienters erfarenhet av 

personligt stöd för återhämtning är att det kan bidra till möjlighet att återanpassa sina 

förmågor, att återfå sin självständighet, uppleva välmående och få en känsla av mening i livet 

samt att det som skett hade en mening. Patienten kan genom att få personligt stöd ges 

möjlighet att lägga sina sjukdomserfarenheter bakom sig och börja använda sig av nya 

strategier i livet. Med återhämtning menas att återanpassa sina förmågor och omvärdera sin 

livsstil för att finna välmående i det vardagliga livet såväl, fysiskt, emotionellt, andligt och 

socialt (Melin-Johansson et al., 2015). Enligt tidigare forskning beskrev patienten att deras 

erfarenhet av återhämtning är att de ges möjlighet att återskapa en vardag, god hälsa samt se 

en framtid igen. Patienten önskar stöd för sin förmåga och kraft att komma tillbaka till en 

vardag och ett självständigt liv. Patientens erfarenhet är att det är värdefullt att få ett 

holistiskt stöd i återhämtningsprocessen vilket innebär både fysiskt, socialt och emotionellt 

stöd (Andersson et al., 2012). Resultatet visade att sjuksköterskans emotionella stöd 

innefattande motivation och bekräftelse. Sjuksköterskans erfarenhet var att det var av stor 

vikt att ägna tid till att lyssna in det emotionella och att det skapade en känsla av att 

sjuksköterskan hade förståelse vilket hade en lugnande effekt på patienten som var 

främjande för återhämtningen. Enligt Tidvattenmodellen kan sjuksköterskan förmedla till 

patienten att se krisen som en möjlighet att stanna till och skapa en förändring i livet (Barker 

& Buchanan Barker, 2005). Motivation sågs som nyckeln till framgång. Stöd som motiverade 

och bekräftade samt uppmuntrade patienten att lära av sina misstag ansågs viktiga. 

Patientens erfarenhet är att den fysiska miljö runt dem kan underlätta 

återhämtningsprocessen, när miljön känns anpassad och personlig, påminner om en 

hemmiljö samt är tillåtande för patienten att fokusera på sig själv (Persson et al., 2015). I 

resultatet framkom att den fysiska miljö kunde bestå av faktorer som hindrade eller gjorde 

det möjligt att ge en bra återhämtning. Den omgivande fysiska och sociala miljön anpassades 

för patienten för att ge de bästa förutsättningarna. Det ansågs främjande för patientens 

återhämtning att vara i en hemlik miljö. Tidvattenmodellen baseras av en holistisk syn på 

omvårdnad och med “enkla och självklara” värderingar som att “vara mänsklig” och skapa 

förutsättningar för att “hjälpa en annan människa” (Barker & Buchanan Barker, 2005). 
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8 SLUTSATS 

Återhämtning från ohälsa kan inte komma utan rehabiliterande åtgärder på resan. 

Sjuksköterskan kan med sin erfarenhet och kunskap stödja patienten med 

omvårdnadsåtgärder som främjar patientens återhämtning. Sjuksköterskans samlade 

erfarenheter om vilka omvårdnadsåtgärder som främjar patientens återhämtning var riktade 

mot patienten som helhet. Inte enbart omvårdnadsåtgärder som skulle stödja patientens 

synliga funktionsnedsättningar eller bortfall av förmågor, utan även stöd för behoven bortom 

det som uppkommit i den förändrade livssituationen. Utifrån den unika patienten valdes och 

anpassades realistiska omvårdnadsåtgärder och mål efter situationen och personen som 

expert på sig själv, dennes vilja, önskningar, behov och resurser. Sjuksköterskans färdigheter, 

värderingar och bedömningar påverkade omvårdnaden, det var avgörande för vilken kunskap 

som delas med patienten, bemötandet som patienten fick och de omvårdnadsåtgärder som 

valdes, och om de var främjande för patientens återhämtning. Omvårdnadsåtgärderna kunde 

innefatta allt från en praktisk anpassning av miljön till att sitta ner och lyssna, samt att vara 

närvarande för patienten. Sjuksköterskans omvårdnad som lots för att skapa förutsättningar 

för patientens maximala återhämtning var holistisk, omvårdnadsåtgärderna var inriktade på 

att se och involvera den unika personen, möjliggöra för patientens självständighet, skapa 

trygghet och möta dennes behov här och nu om det så bestod i att stödja fysiskt, praktiskt, 

socialt eller emotionellt. 

9 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I sjuksköterskans arbetsområde där situationen i dagsläget kan påverkas av personalbrist och 

med ett ökande antal äldre med behov av omvårdnad kan vidare forskning behövas för att 

klarlägga sjuksköterskans arbetsområde. Detta skulle kunna leda till en bättre effektivitet i 

arbetsgruppen och en ökad kontinuitet och patientsäkerhet i omvårdnaden. Struktur och 

tydlighet i rollfördelning, vem gör vad, vem har vilket ansvar, vad behöver göras för 

patientens bästa, så kan det förbättra möjligheter och förutsättningar till utförandet av 

omvårdnadsåtgärder som främja patientens återhämtning. 

Det kan även förekomma brister i överföring mellan landsting och kommunen som skulle 

kunna gynnas av strukturering och tydlighet för att överbrygga dessa hinder, öka förståelse 

och samarbete mellan olika vårdkontexter. 
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BILAGA A SÖKMATRIS 

Datum.              
Databas. 

Sökord. Begränsningar. Antal 
träffar. 

Lästa abstrakt med 
utgångspunkt från 
artikelns titel. 

Artiklar lästa 
med 
utgångspunkt 
från abstrakt. 

Artiklar valda för 
vetenskaplig 
kvalitetsgranskning. 

Artiklar 
valda för 
analys. 

2018-04-10          
Pub Med 

nurse AND role 
AND 
experience 
AND recovery 

Abstract 
Available, Full 
text, 2005–
2018, English 

116 13 4 1 0 

2018-04-10          
Pub Med 

nurs* AND 
rehabilitative 

Abstract 
Available, Full 
text, 2005–
2018, English 

146 21 6 1 1 

2018-04-10          
Pub Med 

nurs* AND 
hopes AND 
recovery 

Abstract 
Available, Full 
text, 2005–
2018, English 

96 
 

29 7 1 0 

2018-04-10         
CINAHL 
Plus 

nurs* AND role 
AND 
rehabilitation 

Abstract 
Available, Peer 
Reviwed, 2005–
2018, English 

123 49 15 7 6 

2018-04-10         
CINAHL 
Plus 

nurs* AND 
rehabilitative 

Peer Reviwed, 
2005–2018, 
English 

47 15 0 0 0 

2018-04-10         
CINAHL 
Plus 

nurs* 
W1(experience) 
AND recovery 

Peer Reviwed, 
2005–2018, 
English 

58 10 2 2 
 

1 

2018-04-10         
CINAHL 
Plus 

nursing role 
AND rursing 
skills AND 
rehabilitation 

Peer Reviwed, 
2005–2018, 
English 

79 28 7 1 1 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

Artikel-  
nummer 

Författare. Årtal. 
Tidskrift. Land. 

Titel Syfte Metod. Antal 
deltagare. 

Resultat Kvalitet. Etisk 
bedömning. 

 
1. 

 
Bennett, B. 
 
2016. 
                              
British Journal of 
Neuroscience 
Nursing.  
 
England. 

 
A culture of 
caring: how 
nurses 
promote 
emotional 
wellbeing 
and aid recovery 
following a 
stroke. 

 
Syfte att utforska 
hur kunskap om 
den 
känslomässiga 
upplevelsen av 
stroke kan 
användas av 
sjuksköterskor för 
att förbättra sin 
roll samt använda 
kunskapen till 
information. 

 
Kvalitativ ansats. 
Etnografisk studie. 
Intervjuer av nio 
sjuksköterskor. 
 
 
 

 
Till skillnad från att fokusera på den 
negativa känslomässiga upplevelsen 
av stroke, har denna forskning belyst 
att genom att erkänna och stödja 
patienternas personliga styrkor och 
strategier så kan sjuksköterskor 
använda sig av målmedvetna 
strategier som fokuserar på positiva 
känslor och förbättra 
återhämtningen. 

 
Medelhög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 

 
2. 

 
Burke, K G., & 
Doody, O.     
 
2011.   
 
Nursing Older 
People.  
 
Irland.                                 
 
 

 
Nurses’ 
perceptions of 
their role in 
rehabilitation of 
the older 
person. 

 
Syftet med 
studien var att 
utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
deras roll i äldre 
personers 
återhämtning. 

 
Kvalitativ ansats 
Fenomenologisk 
studie.  
Intervjuer av nio 
sjuksköterskor. 
 
 
 
 

 
Sjuksköterskor har en viktig roll i 
rehabilitering (deras kompetens, 
kunskap och utbildning inom 
omvårdnad och arbeta 
evidensbaserat.) 
Viktigt för patient och familj med 
vårdgivarens engagemang i 
vårdmålen, att maximera patientens 
potential för optimal 
livskvalitet (minska trötthet och 
förbättra ADL och QOL hos 
patienter).  
 
 
 
 
 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 



 2  

 
3. 

 
Kvigne, K., 
Kirkevold, M & 
Gjengedal, E.    
 
2005.  
 
Journal of Clinical 
Nursing.  
 
Norge. 
 

 
The nature of 
nursing care 
and 
rehabilitation of 
female stroke 
survivors: the 
perspective of 
hospital nurses. 
 

 
Att utforska 
omvårdnad och 
rehabilitering av 
kvinnor som 
överlevt stroke, 
beskrivet av 
sjuksköterskor. 

 
Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
studie med 
feministiskt 
perspektiv. 
Intervjuer av 14 
sjuksköterskor.  
  
 

 
Sjuksköterskorna fokuserade 
primärt på funktionella och 
praktiska aspekter av kvinnornas 
situation. De utförde 
rehabiliteringen huvudsakligen från 
det professionella perspektivet mer 
än från patientens perspektiv samt 
från en omedveten och primärt 
könsneutralt perspektiv. Resultatet 
visade att sjuksköterskorna utförde 
omvårdnaden i första hand utifrån 
praktiska åtgärder för att den främja 
fysiska funktionen och praktiska 
möjligheter. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 

 
4. 

 
 
Loft, M I., Poulsen, 
I., Esbensen, B A., 
Iversen, H K., 
Mathiesen, L L & 
Martinsen, B. 
 
2017. 
 
Journal of Clinical 
Nursing.  
 
Danmark. 
 
 

 
Nurses and 
nurse assistants 
beliefs attitudes 
and actions 
related to role 
and function in 
an inpatient 
stroke. 

 
Syfte att utforska 
sjuksköterskor 
och 
undersköterskors 
övertygelser, 
attityder och 
åtgärder i deras 
arbete på en 
stroke-
rehabiliterings 
avdelning. 

 
Kvalitativ ansats 
Hermeneutik 
studie, 
semistrukturerade 
intervjuer, 
observationer och 
noteringar. 
Åtta sjuksköterskor 
och sex 
undersköterskor. 
 
 

 
Denna studie bidrar med att 
presentera sjuksköterskors 
upplevelse av sjuksköterskans 
stödjande roll och funktion på en 
rehabiliteringsavdelning. I studien 
samlades de insatser som framkom 
av sjuksköterskornas åsikter och 
attityder angående rehabilitering-
även deras egen roll och funktion- 
dessutom hur de senare påverkar 
deras handlingar i daglig praxis. Tre 
huvudkategorier med underliggande 
underkategorier identifierades i 
studien: (i) vikten av 
professionalism, (ii) strävan efter 
synlighet, (iii) betydelsen av 
strukturen. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 
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5. 

 
Portillo, M C & 
Cowley, S.  
 
2010.   
 
Journal of Clinical 
Nursing.  
 
Spanien. 

 
Working the 
way up in 
neurological 
rehabilitation: 
the holistic 
approach of 
nursing care. 

 
Syfte att utforska 
sjuksköterskans 
roll i omvårdnad 
och 
rehabilitering. 

 
Kvalitativ ansats.  
Action research. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
37 sjuksköterskor, 
40 patienter och 
40 anhöriga. 
 
 

 
Några förbättrade 
omvårdnadsstrategier föreslogs och 
undersöktes i studien, främjande av 
acceptans och anpassning av 
sjukdomen genom utbildning, 
utveckling av utskrivningsplanering 
samt planering av känslomässiga och 
sociala val baserade på bedömning 
av individuella behov och resurser 
hemma. Flera av attributen i en 
sjuksköterskas avancerade roll i 
rehabiliteringsgrupper innefattar 
hantering av icke-fysiska aspekter av 
omvårdnaden. 

 
Hög, 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 

 
6. 

 
Pryor, J. 
 
2009.    
 
International 
Journal of Older 
People Nursing.  
 
Australien. 
 

 
Coaching 
patients to 
self‐care: a 
primary 
responsibility of 
nursing. 

 
Syfte att utforska 
den process som 
sjuksköterskan 
använder för att 
vägleda och 
stödja patienter 
att aktivt 
återuppta 
egenvård. 

 
Kvalitativ ansats 
Grounded teori 
studie. Intervjuer 
och observationer. 
37 sjuksköterskor, 
18 
undersköterskor. 
 
 
 
 
 
 

 
För att underlätta övergång från 
akutvårdspatient till patient som 
rehabiliterar sig använder sig 
sjuksköterskorna av en tre-fas 
process som kallas för coachning av 
patienter till egenvård. De tre 
faserna var: för långsamt in 
patienten i en rehabilitering, 
maximera patientens ansträngning 
och ge gradvis förändrad assistans. 
Att coacha patienter till egenvård är 
en viktig teknik och aktivitet för 
rehabiliteringsomvårdnad. Patienter 
under olika omständigheter skulle 
gynnas av att sjuksköterskor 
använder coaching-färdigheter i 
interaktionen patient-sjuksköterska. 
 
 
 

 
Hög.  
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 
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7. 

 
Pryor, J.  
 
2010.  
 
Rehabilitation 
Nursing.  
 
Australien. 
 

 
Nurses Create a 
Rehabilitative 
Milieu. 

 
Hur 
sjuksköterskor 
skapar en 
rehabiliterande 
miljö.   

 
Kvalitativ ansats 
Grounded teori 
studie. Intervjuer 
och observationer. 
37 sjuksköterskor, 
18 
undersköterskor. 
 
 
 

 
Resultaten av studien tyder på att 
termen rehabiliterande miljö kan 
referera till ett flertal strategier 
sjuksköterskan använder sig av för 
att skapa en rehabiliterande miljö. 
Strategierna sjuksköterskan 
använder sig av inkluderar de 
identifierade i den här studien och 
flera andra. Huvudsakliga strategier 
att ge tid, använda humor, skydda 
patienter samt att uppmuntra 
patienter att umgås med varandra. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 

 
8. 

 
Pryor, J.,Walker, 
A., O’Connell, B & 
Worrall-Carter, L.   
 
2009.    
 
Clinical 
Rehabilitation.  
 
Australien. 
 

 
Opting in and 
opting out: a 
grounded theory 
of nursing’s 
contribution to 
inpatient 
rehabilitation. 

 
Syfte att skapa en 
grounded teori 
över vad 
sjuksköterskan 
bidrar med till en 
patients 
rehabilitering, 
från ett 
perspektiv av 
sjuksköterskor 
som jobbar med 
rehabilitering. 
 
 
 

 
Kvalitativ ansats 
Grounded teori 
studie. Intervjuer 
och observationer. 
37 sjuksköterskor, 
18 
undersköterskor. 
 
 
 

 
Det primära som sjuksköterskor 
bidrar med i rehabilitering av 
patienter i sjukhusvård är att hjälpa 
dem till egenvård. Sjuksköterskorna 
valde att bidra till patientens 
rehabilitering när beslutet baserades 
på personen och dennes särskilda 
sammanhang. Medan 
systembaserade problem innebar en 
distansering från sjuksköterskorna. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 
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9. 

 
Salzmann-Erikson, 
M., Lagerqvist, L & 
Pousette, S.  
 
2016.  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.  
 
Sverige. 
 

 
Keep calm and 
have a good 
night. nurse’s 
strategies to 
promote 
inpatients sleep 
in the hospital 
environment. 

 
Syftet med 
studien var att 
utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
strategier för att 
främja patienters 
sömn. 

 
Kvalitativ ansats.  
Naturalistisk 
studie.  
Intervjuer av åtta 
sjuksköterskor. 
 
 
 

 
Sjuksköterskor använder olika 
strategier för att främja patienters 
sömn. Att förbättra patientens sömn 
har en stor betydelse för patientens 
återhämtning. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 

 
10. 

 
Van der Riet, P., 
Dedkhard, S & 
Srithong, K.   
 
2011. 
 
Journal of Clinical 
Nursing.  
 
Thailand. 
 

 
Complementary 
therapies in 
rehabilitation 
nurses' 
narratives. Part 
1. 

 
Syfte att 
dokumentera 
berättelser från 
sjuksköterskor 
om upplevelse av 
komplimenterand
e terapier vid ett 
rehabiliteringscen
ter. 

 
Kvalitativ ansats. 
Narrativ studie. 
Intervjuer med 
narrativ 
beskrivning av sex 
sjuksköterskor. 
 
 
 

 
Resultat visar på två starka teman: 
sjuksköterskors professionella 
landskap och förändringar i 
strokepatienternas förkroppsligande. 
Dessa två teman var sammanflätade 
i diskursen om sjuksköterskor som 
deltar i och möjliggör en holistisk 
vård, vilket påverkar utvecklingen av 
patientens återhämtning signifikant. 

 
Hög. 
Innehåller 
etiskt 
resonemang. 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR  

Examensarbetets artiklar har kvalitetsgranskats enligt förslag på frågor vid granskning av 

kvalitativa studier (Friberg, 2012). 

Frågor till granskning av kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?   

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

• Hur är metoden beskriven?   

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?   

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

• Vad visar resultatet?   

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?   

• Vilka argument förs fram?   

• Förs det några etiska resonemang?   

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?   

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


