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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Empatisk omvårdnad (EO) är grundpelaren i sjuksköterskans yrkesroll och anger 
hur omvårdnaden ges, genom att känna medlidande, vara närvarande, äkta och vilja innerligt 
väl. EO är en förutsättning för att kunna ge god vård och utgör samtidigt en källa till kraft när 
sjuksköterskan upplever mening och tillfredsställelse av att bidra till medmänniskors 
välmående. EO utmanas av dagens ofta snabbt föränderliga och resultatorienterade 
vårdmiljöer och sjuksköterskestudenters exponering till dessa vårdmiljöer kan bli påfrestande 

när verkligheten inte alltid avspeglar de egna värderingarna. En undran som uppstår är hur 
sjuksköterskestudenter bättre kan förberedas på det kommande yrkeslivet. Syfte: Beskriva 
sjuksköterskestudenters erfarenheter av EO. Metod: Allmän litteraturöversikt med kvalitativ 
ansats. Resultatet från 13 vetenskapliga studier beskrevs i fyra teman. Resultat: 
Sjuksköterskestudenterna visade på god förståelse kring medlidandets betydelse för 

omvårdnad. EO uppfattades vara tidskrävande men väldigt givande för vårdaren. Även små 
gester kan förmedla medlidande. Överlag goda erfarenheter från praktikförlagd utbildning gav 
sjuksköterskestudenterna större förståelse för patienter och deras behov och stärkte viljan att 
hjälpa dem. Handledningen under utbildningen ansågs vara viktig. Slutsats: Utvecklingen av 
empatiska förmågan stöds av välstrukturerad introduktion till vårdmiljöer, kompetenta och 

engagerade handledare, erfarna sjuksköterskor som förebilder samt mentorers och 

medarbetares stöd. 

Nyckelord:  caritas, kraft, litteraturöversikt, medlidande, värderingar 

  



ABSTRACT 

Background: Compassionate care (CC) is the cornerstone of the nurse's professional role and 
states how nursing is given, by feeling compassion, being present, genuine and willingly well. 
CC is a prerequisite for providing good care and at the same time constitutes a source of energy 
when the nurse experiences meaning and satisfaction from contributing to the well-being of 
fellow human beings. CC is challenged by today's often rapidly changing and result-oriented 
care environments and the nursing studens’ exposure to these care environments can become 

stressful when reality does not always reflect their own values. A wonder that arises is how 
nursing students can be better prepared for the upcoming professional life. Purpose: To 
describe nursing students' experiences of CC. Method: General literature review with 
qualitative approach. The results from 13 scientific studies were described in four themes. 
Result: The nursing students showed good understanding of the importance of compassion 

for nursing. CC was perceived to be time consuming but very rewarding for the carer. Even 
small gestures can convey compassion. Overall, good experience from clinical placements 
provided the nursing students with a greater understanding of patients and their needs and 
strengthened their willingness to help them. The guidance during the training was considered 
important. Conclusion: The development of empathic ability is supported by well-structured 

introduction to care environments, competent and committed supervisors, experienced nurses 

as role models as well as mentors and employees’ support. 

Keywords: caritas, compassion, energy, litterature review, values 
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1 INLEDNING 

Mellan Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), klinisk verksamhet och campusförlagd 
utbildning har sedan 2013 drivits ett gemensamt projekt. Personal inom hälso-och sjukvård 

har identifierat och föreslagit ett antal intresseområden i vilka mer kunskaper behövs. Detta 
examensarbete syftar till att vidareutveckla ämnesförslaget 6 ”Compassion energy – att hitta 
kraft i att vårda. Sjuksköterskestuderandes erfarenheter”. Ämnet kommer från forskargruppen 
Care, Recovery and Health på MDH/HVV. Författarens egna upplevelser från bland annat 
verksamhetsförlagd utbildning inspirerade till just detta val av intresseområde. Medan de 

flesta intrycken under sjuksköterskeutbildningen var positiva fanns även några kopplade till 
en inskränkt syn på vårdande hos sjuksköterskestudenter, med mindre hänsyn till människan 
bakom patienten, blivande medarbetare och även till medstudenter. Detta väckte ett intresse 
hos författaren att undersöka sjuksköterskestudenters förståelse kring empatisk omvårdnad 

(EO).  

2 BAKGRUND 

Centrala begrepp för förståelse av EO belyses i detta avsnitt. Vidare lyfts styrdokument och 
sjuksköterskeyrkets värdegrund fram. Utifrån tidigare forskning återges EO ur patientens 

perspektiv samt förutsättningar för hållbar EO och sedan beskrivs  det valda vårdvetenskapliga 

teoretiska perspektivet. Avslutningsvis presenteras problem-formuleringen. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan definieras några av för ämnet centrala begrepp. 

2.1.1 Empati  

Empatisk förmåga handlar om att kunna sätta sig in i hur olika personer uppfattar en situation, 
att se ur andras perspektiv. Det är en del av moralisk känslighet och baseras på en 
grundläggande förmåga att tolka andras reaktioner och känslor (Sandman & Kjellström, 2013). 

Denna empatiska förmåga är viktig inom omvårdnad då den möjliggör en individuell vård som 
tar hänsyn till varje enskild människas unika särdrag, ett resultat av olika förutsättningar och 

erfarenheter (Eriksson, 2014).  
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2.1.2 Medlidande  

Medlidande innebär ett känslomässigt engagemang för någon som man anser drabbats av 
något olyckligt och som man vill väl. Även om empati inte ses som ett nödvändigt villkor för 
medlidande finns skäl att tro att det kan bidra till uppkomsten av den (Nilsson, 2013). Denna 
tanke, kopplad till omvårdnad, framkommer i det som Arman (2016) skriver i sin artikel om 
sambandet mellan empati och medlidande, att ”Vägen till medlidande innebär att empatin är 

början till omsorg (concern and care). Den empatiska känslan omvandlas till positiva känslor 

för den andra, den skapar omtanke, omsorg och handling” (Arman, 2016, s. 39). 

2.1.3 Empatisk omvårdnad 

Med empatisk omvårdnad (EO) refereras i det här arbetet till det som i engelsk litteratur 
benämns compassionate care eftersom inget motsvarande svenskt begrepp har hittats av 
författaren. Engelskans ord compassion översätts i Svensk MeSH (Karolinska Institutet 

Universitetsbiblioteket, 2018) till svenskans medlidande, ett ord som bättre återger begreppets 
innebörd, men i detta examensarbete valdes ändå ordet empati för att det rent språkmässigt 
fungerar bättre med EO än exempelvis medlidsam omvårdnad. EO anger hur omvårdnaden 
ges och innebär att vårdaren vill innerligt väl och agerar utifrån en medlidande attityd genom 
att vara närvarande, äkta och medveten om sina handlingar. Omvårdnaden ser till kropp, tanke 

och själ (Horton-Deutsch & Sherwood, 2017). Terry, Newham, Hahessy, Atherley, Babenko-
Mould, Evans, Ferguson, Carr och Cedar (2017) fann i sin studie att den enskilt viktigaste 
förutsättningen för EO var förmågan att se den andra för vad denne egentligen var, en lidande 

medmänniska. 

2.1.4 Personcentrerad vård  

Sjuksköterskeföreningens värdegrund för omvårdnad (2016) framhäver strävan för en 

personcentrerad vård som innebär partnerskap med patienten. Denna personcentrerade vård 
möjliggör patientens självbestämmande och delaktighet som är reglerad i Patientlagen (SFS 
2014:821). EO är en nyckelfaktor i personcentrerad vård, utan den blir patienten endast en 
passiv mottagare av omvårdnad i stället för att bli en deltagare i sin egen omvårdnad (Sharp, 
McAllister, & Broadbent, 2016). Personcentrerad vård är ett bredare begrepp än 

patientcentrerad vård som utgår ifrån patientens sjukdomstillstånd. I början av 2000-talet 
började personcentrerad vård att användas för att lyfta fram personen i sitt sammanhang 
snarare än att sätta sjukdomen i fokus (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2014). Inom 
personcentrerad vård uppmuntras patienten att berätta om sig, sina erfarenheter och 
föreställningar. Med den informationen ökar vårdarens möjlighet att utforma en vård som 

motsvarar patientens önskningar och blir på så vis individuell och respektfull (Snellman, 
2014). Personcentrerad vård bygger på en dialog där patienten görs delaktig i sin vård och 
förutsätter även att patientens anhöriga inkluderas (Eldh, 2014). En väsentlig del av 
personcentrerad vård är även kommunikationen vårdare sinsemellan samt mellan vårdare och 
ansvariga vid vårdinrättningen, vilket ger återkoppling till beslutsfattare och möjliggör 

justeringar i omvårdnaden. Den personcentrerade vården förutsätter ett organisatoriskt 
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klimat som stödjer genom dess kultur, ledning, rutiner och tillräcklig bemanning (Elfstrand 

Corlin, Kajonius, & Kazemi, 2017). 

2.1.5 Compassion energy 

Dunn (2009b) definierar compassion energy som en kraftregenerering ur sjuksköterskans 

förmåga att känna sammanbundenhet med den vårdade. När sjuksköterskan går in i en 
vårdsituation med närvaro, medkänsla och avsikt att minska den vårdades lidande uppstår en 
ömsesidig energi mellan vårdaren och den vårdade som kommer att generera ny kraft och ge 

mening åt vårdandet. 

2.1.6 Compassion fatigue 

Compassion fatigue (CF) ses som motsatsen till compassion energy och beskrivs som en 

emotionell utbrändhet som hindrar sjuksköterskan från att leverera EO  (Dunn, 2009a). CF är 
ett begrepp som behandlats av flertalet forskare och ses som en vårdares nedsatta emotionella 
förmåga till medlidande, till följd av bland annat längre tids upplevd stress i yrket (Henderson 

& Jones, 2017). 

2.1.7 Compassion satisfaction 

Fenomenet compassion satisfaction ses som motsatsen till CF och motverkar denna (Sacco & 

Copel, 2018). I begreppsanalysen gjord av Sacco och Copel (2018) är compassion satisfaction 
”den glädje, mening och tillfredsställelse som personer inom vårdyrket erhåller genom sitt 
bidrag till patienters och anhörigas välmående” (s. 78). Känslor som karaktäriserar 
compassion satisfaction är bland andra välmående, förverkligande, belöning, hopp, 

inspiration och revitalisering. 

2.2 Styrdokument 

Omvårdnad är sjuksköterskornas ansvarsområde. Riktlinjer för hur hälso- och sjukvårds-

verksamhet ska organiseras och bedrivas framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
medan Patientlagen (SFS 2014:821) ska stärka och tydliggöra patientens ställning inom sjuk- 
och hälsovården. Av bägge dessa lagar framgår att vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) anger att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Patienten har rätt till omfattande information kring sin 
vård och ska beredas delaktighet i dess utformning så långt som möjligt, vilket även ska gälla 
närstående när så är lämpligt. Socialstyrelsens handbok för vårdgivare kring bemötandet av 
patienten (Socialstyrelsen, 2015) uppger att en god vård är individfokuserad. Det ska bygga på 
människors lika värde och ska genomföras i samråd och med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Det lyfter fram respekt, samordning, kommunikation samt 
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fysiskt och känslomässigt stöd. Handboken pekar även på belägg för att bemötande, 

information och delaktighet har positiva effekter på vårdresultat. 

2.3 Sjuksköterskeyrkets värdegrund 

Utövandet av omvårdnad med caritativ förhållning baseras inte på lagkrav, utan är ett 
professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskeyrket vilar på denna grundsten som är av en 
moralisk och etisk karaktär. ICN, International Counsil of Nurses, anger internationella etiska 

koder för sjuksköterskor och bland koderna anges att en sjuksköterska ska uppvisa 
professionella värden såsom respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Svensk sjuksköterskeförening följer ICN och 
kompletterar dessa koder med föreningens Värdegrund för omvårdnad i vilken beskrivs att 
”reflektion över gemensamma värden i strävan att bli medveten är en form av träning för att 
hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid liv” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s. 4). Omvårdnaden innehåller en sakaspekt och en 
relationsaspekt. Sjuksköterskan ska utföra den konkreta vårdhandlingen utifrån ett gott 
bemötande och därmed fokusera inte bara på att handlingen utförs, utan även hur den utförs 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Statens medicinsk-etiska råd bjuder in till reflektion 
och självgranskning i sin bok Människosynen. Det omfattar människovärde och mänskliga 

rättigheter och belyser olika sätt att se på människan, vilket i allra hög grad påverkar 
förhållningssättet gentemot både patienter och medarbetare inom vården (Statens medicinsk-

etiska råd, 1994).  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan anges tidigare forskning kring EO utifrån två dimensioner. För att bättre förstå 
situationer då EO kan sägas ha uppstått återges patientens uppfattning och upplevelse. Vidare 

belyses vårdarens förutsättningar och hinder för att kunna leverera EO på längre sikt. 

2.4.1 EO ur patientens perspektiv  

I en studie i Wales från år 2010 undersöktes patientens syn på huruvida de kände sig vara 
centrala för distriktssköterskors omvårdnad. Av resultatet framgick att patienterna förväntade 
sig mer omsorg och empati av sjuksköterskan än av läkaren. En sjuksköterska skulle vara 
följsam, empatisk, ha bra intuition och kommunikationsförmåga. Patienterna värdesatte den 
tid som sjuksköterskan tog på sig för att stanna till och småprata för att bygga upp en relation 

och försöka ta reda på vilka problem som fanns, men uttryckte att detta motarbetades av 
sjuksköterskornas pressade scheman och att tidsaspekten bidrog till att de kände sig 
marginaliserade i stället för att vara i centrum (Rapport, Doel, Hutchings, Jones, Culley & 
Wright, 2014). En annan studie kring äldre patienters erfarenhet av dagsbesök på sjukhus i 
skotska landsbygden visade på stor nöjdhet med vårdpersonalen, främst sjuksköterskorna. 

Patienterna upplevde första välkomnandet som mycket gott. De uppfattade gott samarbete 
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mellan vårdpersonalen och kände sig även inkluderade i denna gemenskap. I studien beskrev 
patienterna att de upplevde sjuksköterskorna som trevliga och öppna och att de gav av sig 
själva genom exempelvis prat om egna hobbyn. Trots att de uppfattades ha väldigt mycket att 
göra tog de sig tid att ge patienten uppmärksamhet, ställa frågor och återkoppla med 

information. De äldre patienterna kände sig behandlade som individer och delaktiga i sin vård 
(Adamson, Pow, Houston, & Redpath, 2017). Beståndsdelarna i en empatisk och 
personcentrerad vård på äldreboende, en vårdmiljö där kontakten med vårdare är mer intim 
och regelbunden, ansågs vara kännedom om vem patienten var och vad som var viktigt för 
denne samt förståelse för hur denne kände sig. Det kom i uttryck från patientens sida som det 

viktiga i småsakerna, som att veta vilken sida denne föredrog att ligga på, känna till att 
personen gärna vill bli tvättad på ett visst sätt eller föredrog att förvara något på en specifik 
plats i rummet. Det handlar om att vårdpersonalen ger det lilla extra (Dewar & Nolan, 2013). 
Även Bramley och Matiti (2014), som intervjuade personer i samband med tillfälliga 
sjukhusvistelser, fann att patienterna uppfattade ett empatiskt förhållningssätt utifrån små 

gester. Patienterna värdesatte tid som avsattes av sjuksköterskorna, men var införstådda med 
tidspressen på vårdavdelningen och menade att även en så enkel gest som hur de tittade på en 

eller lade en hand på axeln kunde förmedla medkänsla utan någon större tidsåtgång. 

2.4.2 Förutsättningar och hinder för hållbar EO  

Forskare inom omvårdnad har på senare tid vidhållit att det empatiska inslaget i vården fått 
stå tillbaka till följd av en mer pressad och resultatorienterad vårdmiljö (van der Cingel, 2014). 

Wood (2016) fokuserar på blivande sjuksköterskors uppfattning kring EO och hävdar att 
sjuksköterskestudenter avidealiseras. Innan utbildningen har de en idealistisk syn av vad en 
sjuksköterska gör, med omsorg som central aspekt, men detta övergår under utbildningens 
gång till en mer teknisk syn på sjuksköterskans uppgifter med fokus på sjukdomen. Vid slutet 
av utbildningen betonas en upplevd tidsbrist och vikten av tidseffektivitet (Wood, 2016). 

Wiklund Gustin (2017) menar att känna medlidande är att våga och tillåta sig komma nära 
lidande. Det är krävande av sjuksköterskan samtidigt som det även kan utmanas av 
sjukvårdssystemet och en ”reality-shock” (Wiklund Gustin, 2017, s. 429) kan uppstå då 
sjuksköterskan slits mellan viljan att göra gott och kraven från kollegor och organisationen. 
Vidare menas att känslan av att de egna idealen kring vårdande inte kan efterlevas orsakar 

sjuksköterskan ett lidande och det blir viktigt med tid, stöd och egenvård för återhämtning. 
Uteblir detta under en tid dräneras sjuksköterskan på energi vilket i dess yttersta form kan 
resultera i CF. Att visa medkänsla för sig själv hjälper till att återställa energin och möjliggöra 
en fortsatt EO. Enligt Wiklund Gustin (2017) behöver sjuksköterskan även vara snäll mot sig 
själv och föra en inre dialog om att det är tillåtet att reagera som man gör och ha insikt om det 

mänskliga i reaktionerna på livets svårigheter. Accepterande i stället för utvärderande av sig 
själv ger sjuksköterskan självkänsla, trygghet och säkerhet. Utlösande faktorer till CF som 
framkom i en metasyntes av Nolte, Downing, Temane och Hastings-Tolsma (2017) var hög 
arbetsbörda, underbemanning, diffus ledning, dåligt med information samt stöd på 
arbetsplatsen och problem med att balansera det privata med arbetet. I studien av Wu, Singh-
Carlsson, Odell, Reynolds och Su (2016) om sjuksköterskor inom onkologi uppfattades 

sammanhållningen på arbetsplatsen och en hälsosam arbetsmiljö spela en viktig roll i 
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motverkandet av CF. Deras studie talade för att äldre och mer erfarna sjuksköterskor löpte 
mindre risk att drabbas av CF. Bland faktorer som ansågs skapa arbetsrelaterad stress som kan 
leda till CF var försämrad och minskad kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och 
anhöriga (Giarelli, Denigris, Fischer, Maley, & Nolan, 2016). En annan faktor ansågs i samma 

studie vara en hög personalomsättning med för låg erfarenhet hos de nyanställda samt brist på 
följsamhet hos tillfällig personal. Sjuksköterskorna i studien fick dock låga poäng för tecken på 
emotionell utbrändhet vilket förklarades med att de negativa upplevelserna vägdes upp av den 
tillfredsställelse som arbetet gav. Deltagarna utövade egenvård i form av bland annat 
reflektion, samt betonade vikten av en balans mellan arbetslivet och privatlivet. Av Peters 

(2018) begreppsanalys framgick att CF var resultatet av kronisk exponering för andras lidande, 
medkänsla, hög stressnivå samt yrkesmässigt slitage i brist på professionell gränsdragning och 
egenvård. Alla sjuksköterskor riskerar att drabbas av CF. Det är ett tillstånd som är svårt att 
bryta och kan resultera i att sjuksköterskan lämnar yrket. Förebyggande sker genom utbildning 
kring fenomenet på både individ- och organisationsnivå, mentorskap och kunskap kring 

gränsdragningar, egenvård och självmedvetenhet (Peters, 2018). 

2.5 Vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet 

Examensarbetet utgår ifrån vårdteoretikern Katie Erikssons caritasmotiv inom vårdande. 

”Ytterst har allt vårdande sitt ursprung i kärleks- och barmhärtighetstanken som därmed 
framträder som grundmotivet, caritas, även i dagens vårdande” (Eriksson & Matilainen, 2002, 

s. 9). 

Caritas betyder människokärlek och barmhärtighet. Caritasmotivet inom vård definierar 
Eriksson (1990) som att vårdaren vill förmedla tro, hopp och kärlek genom ansning, lek och 
lärande. Caritativ vård innebär att genom dessa hjälpa människan med det hon behöver. För 
detta krävs en öppen världsbild samt en öppen kunskapssyn, att försöka förstå. Frankl menar 
att människokärleken består i att vårdaren möter en annan människa och accepterar henne, 

inte enbart hur hon är utan även som den hon kunde eller borde bli (Frankl, i Eriksson, 1990). 
Detta caritasmotiv, som ses som ett inre och otvunget motiv, ställer Eriksson (1990) mot ett 
yttre och inte otvunget motiv, ett ytligare intresse för att göra sin uppgift. Dessa två motstridiga 
motiv har fört en kamp under historiens gång och det ursprungliga motivet (Caritas) har 
omformats och glömts bort. Ur ett historiskt perspektiv talar Eriksson (1990) om utvecklingen 

av vårdtraditionen som två trender i pendelrörelse. Den katolska trenden som dominerade 
runt förra sekelskiftet och som anser att kyrka och vård hänger ihop. Den framhäver den 
andliga dimensionen, barmhärtighetstanken och helhetssynen på människan. Den nu rådande 
”reduktionistiska, tekniska och rationella vård” kommer ur den amerikansk-engelska profana 
trenden som ser vården som frikopplad från kyrkan och har en naturvetenskaplig betoning 
(Eriksson, 1990, s. 33). Vården präglas av dessa två traditioner och Eriksson frågar sig om vi 

nu inte står inför en ny syntes, en förening av dessa två traditioner. Talande för denna syntes 
är ”huvud-hand-hjärta modellen” som formats i vårdandets idéhistoria. Den har styrts av inre 
och yttre förutsättningar och visar på formningstesen där formen följer idé, substans och ethos 

(Eriksson & Matilainen, 2002). 
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HUVUD 

”det sanna” 

 

 

 

 

   HAND            HJÄRTA 

          ”det sköna”         ”det goda” 

Figur 1: Huvud-hand-hjärta modellen  

Huvud står för tänkandet, visionärskap och förmågan att tillgodogöra sig det teoretiska och 
vetenskapliga. Hjärta står för etiken, kärleken och ett kall. Handen står för det estetiska, 

utförandet och vårdandets konst som ger utövandet en helhet (Eriksson & Matilainen, 2002, 

s. 17). 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskans roll är att vårda i både praktisk och emotionell bemärkelse med höga krav på 
kompetens och engagemang. Utmaningen är däremot stor för sjuksköterskor i dagens ofta 
snabbt föränderliga och resultatorienterade vårdmiljöer där bland annat tid till EO kan anses 
saknas. Hög personalomsättning, brist på resurser och diffus ledning kan vara bidragande 

orsaker till CF hos sjuksköterskor. Blivande sjuksköterskors exponering till vårdmiljöer i vilka 
EO har fått stå tillbaka för en sjukdomsorienterad vård kan bli påfrestande. Det finns risk att 
verkligheten inte avspeglar de egna värderingarna kring EO samt den medhavda värdegrunden 
från sjuksköterskeutbildningen. Vikten av att öka den empatiska omvårdnaden har på senare 
tid betonats internationellt. I strävan efter förändringar bör blivande sjuksköterskor hamna i 

fokus och forskning bedrivas för att förstå länken från djupa personliga värderingar, till 
utbildning och praktik samt vidare till yrkesutövning. Därmed blir det viktigt att klargöra hur 
den empatiska förmågan kan stärkas under utbildningens gång för en bättre förberedelse på 
det kommande yrkeslivet. Genom att undersöka sjuksköterskestudenters förståelse av och 
erfarenheter kring EO är förhoppningen att bidra till ökad insikt kring övergången från teori 
till praktik. Den teoretiska och praktikförlagda utbildningen kan på så sätt bättre samordnas 

och utformas för att ge blivande sjuksköterskor goda förutsättningar att utveckla och bibehålla 

EO. 

Vårdandets 
ethos och 

idémönster 
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3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av EO. 

4 METOD 

Allmän litteraturöversikt såsom beskriven av Friberg (2017) är vald modell för detta 

examensarbete. Den lämpar sig bra för mindre specifika problemområden samt för att 
införskaffa mer kunskap inom området och träna på analysförmågan. Det ger en beskrivande 
sammanställning av fynden i ämnet, utan tolkning eller syntetisering. Modellen ger studenten 
möjlighet att träna sina färdigheter i vetenskapligt strukturerat arbetssätt och kritiskt 
tänkande utan att behöva utföra empirisk forskning som inom detta område och på denna nivå 

kan vara svår att genomföra. I detta avsnitt beskrivs tillvägagången vid litteratursökning, urval 
och datainsamling av vetenskapliga artiklar samt analysprocessen.  Slutligen behandlas etiska 

överväganden. 

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget var en litteraturavsökning inom området för att få en överblick, vilket Friberg 
(2017) kallar helikopterperspektiv. Sökningen gjordes i CINAHL Plus genom att söka på 
nyckelorden compassion energy, compassionate care och nursing. Sökresultatet var brett och 
resulterade i en inblick i exempelvis varför mycket av forskningen uppstått, definitioner och 

fördjupningar i begrepp, ur vems perspektiv det forskats, oftast använd metod och geografisk 
fördelning. Denna process gav även bra träning i att redan utifrån söklistan förstå vad som kan 
vara en vetenskaplig artikel om en studie eller endast en artikel i en tidskrift eller journal, 
utifrån antalet sidor och författare. Steg två var att hitta optimala kombinationer av sökord 
samt att avgränsa till sjuksköterskestudenter. Sökning har gjorts via Mälardalens Högskolas 

portal i tre databaser, utifrån olika kombinationer av sökord samt boolesk sökning som 
innebär sökning genom operatorer (AND/OR) eller fraser genom situationstecken (Karolinska 
Institutet Universitetsbiblioteket, 2017). Vilka funktioner och kombinationer av ord som har 
använts vid respektive sökning framgår här nedan samt av bilaga A. Sökning av artiklar gjordes 
på engelska. För att hitta bra sökord på engelska har Svensk MeSH (Karolinska Institutet 

Universitetsbiblioteket, 2018) använts för översättning från svenska. Vidare har hjälp tagits av 
sammanställningen över svenska upplevelsebegrepp översatta till engelska sökord att 
användas i CINAHL Plus och PubMed (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2013). 
Arbetet skedde i två omgångar resulterande i sökningar nr 1-8 under hösten 2017 samt 

sökningar 9-10 i slutet av 2018.   

Sökkriterierna i CINAHL Plus (sökning nr 1-2): basic search valdes för en fritextsökning där 
alla sökord ska återfinnas med sökning i hela artikeltexten, endast publiceringar mellan 2008-
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01-01 och 2017-11-30, Peer Reviewed valdes för att endast omfatta publiceringar som 
sakkunnig forskare granskat vilket är det främsta bedömningskriteriet för vetenskaplig 
kvalitet, samt Journal Subset: Europe för geografisk avgränsning av journaler. Major Heading 
valdes, vilket är en grupperingsfunktion inom sökresultatet utifrån CINAHL Plus ämnesord 

och artikelns huvudfokus. En sökning på annan kombination av sökord visade mindre 
variation i artiklar än vid ändring av Major Heading vid samma sökord, därför valdes den 

senare metoden för att sondera efter ytterligare bra rubriker och relevanta nyckelord. 

Sökkriterierna i CINAHL Plus (sökning nr 3-4): advanced search för stöd med operatorerna 

AND, alla sökord ska återfinnas, Peer Reviewed. 

Sökkriterierna i Medline (sökning nr 5-6): advanced search, artiklar på engelska, sökning 5 
inga tillval, vid sökning 6 bockades rutan i för Suggest Subject Terms för att få hjälp med förslag 

på sökord och fraser vartefter sökordet skrevs in, sökning med tillvalet AB Abstract till höger 
om orden ’compassionate care in nursing’ och ’students’ för sökning i artiklarnas 
sammanfattning, samt med tillvalet TX All Text till höger om orden ’qualitative research study’ 

för sökning i hela texten, artiklar efter januari 2008. 

Sökkriterierna i PubMed (sökning nr 7): advanced search, MeSH Terms som är PubMeds 
ämnesord, med sökning i abstrakten, efter artiklar med fulltext, publicerade senaste 10 åren, i 
journalerna MEDLINE och Nursing journals, trunkering av ett av sökorden via *-symbol efter 
ordet student för att inkludera ordets samtliga ändelser - som vid MeSH Terms-sökningen 

innebar student samt students (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, Att kombinera 

sökord, 2017). 

Sökkriterierna i PubMed (sökning nr 8): advanced search, publicerad senaste 10 åren, 

trunkering av två av orden. 

Sökkriterierna i CINAHL Plus (sökning nr 9): sökningen skulle fånga upp artiklar som kunde 
ha tillkommit sedan sökningen året innan, advanced search för stöd med operatorerna AND, 

Peer Reviewed, publicerad mellan januari 2017 och december 2018. 

Sökkriterierna i CINAHL Plus (sökning nr 10): sökningen skulle fånga upp kvantitativa 
artiklar, advanced search för stöd med operatorerna AND och OR, Peer Reviewed, publicerad 
mellan januari 2009 och december 2018, det första försöket med sökorden ’compassionate 
care AND nurs* student* AND quantitative’ gav endast fyra träffar varav inga artiklar valdes, 

det andra försöket vid vilket av databasen föreslagna sökord användes, är det som redovisas i 

bilaga A. 

Urvalsprocessen vid sökningen var att först fånga upp relevanta artiklar genom titeln, artikelns 

nyckelord och antalet sidor och läsa dessa artiklars sammanfattning. Sedan lästes 
resultatdelen på de mer lovande artiklarna och slutligen hela artikeln för de mest lovande. Vid 
den slutliga sorteringen behölls de artiklar som bäst svarade på studiens syfte. En del av 
artiklarna var endast sammanfattningar eller hänvisningar till en undersökning, i dessa fall 
hittades den ursprungliga studien via relaterade artiklar. Artikel nr 1 valdes ut till analysen på 

detta sätt. Studier inom området som återgav värderingar hos sjuksköterskestudenter hade till 
övervägande del kvalitativ ansats. Till analysen har 11 kvalitativa samt 2 mixed method (både 
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kvantitativ och kvalitativ del) forskningsrapporter om sjuksköterskestudenter valts ut. 
Fackgranskningen av en artikel inför publicering i en vetenskaplig tidskrift är ingen garanti för 
att den är vetenskaplig eller håller hög kvalité, varför en egen kvalitetsgranskning behöver 
göras. Till denna granskning av valda artiklar användes Fribergs (2017) förslag på 

granskningsfrågor för kvalitativa och kvantitativa studier. Frågorna sammanfattas i bilaga B 
med förklaring till bedömning via poäng och resultatet från granskningen framgår i 
artikelmatrisens första kolumn i bilaga C. De artiklar som inte visade tydlighet eller saknade 

rätt struktur eller relevans för detta examensarbete valdes bort. 

4.2 Analys och genomförande 

De olika stegen för att analysera studierna är enligt Friberg (2017) att förstå varje studies 
helhet, söka likheter och skillnader mellan studierna samt göra en sammanställning utifrån 
fynden. Se Figur 2 för en översikt av processen i detta arbete. Varje studie lästes igenom flera 

gånger för att förstå innehållet och sammanhanget och en översiktstabell som framgår av 
artikelmatrisen i bilaga C skapades. Även en sammanfattning på en till två sidor gjordes för var 
och en av artiklarna utifrån samma indelning som rubrikerna i artikelmatrisen, men 
utförligare och även innehållande nyckelord för studien. Detta benämns av Friberg (2017) som 
en reduktion av data. I takt med att sammanfattningarna togs fram började likheter framträda. 

Separata noteringar gjordes i ett arbetsdokument för att inte tappa bort dessa fynd inför nästa 
steg som var att hitta likheter och skillnader. Till de separata noteringarna användes 
artiklarnas numrering för att få bättre översikt. Noteringar gjordes även kring reflektioner som 
senare kunde användas till diskussionen av artiklarnas metod och resultat. Sökandet av 
likheter och skillnader mellan studierna avsåg syften, metodologiska tillvägagångssätt och 

analysgång. Vidare söktes efter likheter och skillnader i studiernas resultat. I enlighet med 
denna modell av en kvalitativ studie presenterades fynden från analysen som teman under 
rubriker som fanns lämpliga för att sammanfatta dem. De olika stegen i processen upprepades 
dels på grund av arbetets tidsspann, men även för en återgång från de egna 

sammanfattningarna till artikeln för detaljer och kontroll ifall något missats eller missförståtts. 

4.3 Etiska överväganden 

En etisk motivering av en studie uppfylls genom de tre villkoren att den handlar om väsentliga 

frågor, har god vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 
2013). Väsentligheten i den valda frågeställningen understöds av att ämnet för examensarbetet 
tagits fram av forskargruppen vid MDH/HVV som prioriterat område för undersökning. 
Behovet för praktisk tillämpning stöds även av tidigare forskning, som låg till grund för 
problemformuleringen. God vetenskaplig kvalité har eftersträvats av författaren till detta 
examensarbete genom inhämtning samt tillämpning av kunskap kring hur forskningsarbete 

bedrivs samt examensarbete utformas. Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats vid 
återgivning av de analyserade studiernas resultat för att utesluta egna tolkningar och 
värderingar, såsom beskrivet av Polit och Beck (2017).  Viktigt var att belysa och följa lagar och 
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föreskrifter, inte minst forskningsetiken. Enligt CODEX (2017) styrs allt forskningsarbete av 
många uttalade och outtalade normer som talar om vad god vetenskap är. Oavsett 
ämnesområde gäller som praxis i allt gott vetenskapligt arbete och även ett examensarbete att 
känna till förhållningssätt i forskningsetiken. En viktig aspekt av etik är att inte plagiera genom 

att skriva vilseledande, utan genomgående vara tydlig kring varifrån uppgiften hämtats. Detta 
säkerställdes av examensarbetets författare genom att bemästra APA referenssystemet för att 
referera till källor eller tydligt ange när det är författarens egna tankar som framförts (Friberg, 
2017). En god etisk standard hos de vetenskapliga artiklar som detta arbete grundat sig på 
kontrollerades genom sökning i av lärosätet erkända databaser, urval bland fackgranskade 

artiklar och egen kvalitetskontroll omfattande etiskt resonemang samt hänvisning till 
etikprövning i artiklarna. En etisk aspekt utgjordes av valet av litteraturstudie som modell då 
det ansågs vara på rätt nivå för ett examensarbete. En mer komplicerad studie med exempelvis 
utförande av intervjuer skulle möjligen inte ha rättfärdigats utifrån undertecknades kunskaper 

inom forskning (Friberg, 2017).  

5 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader avseende syfte, metod och resultat för de 
analyserade artiklarna. Framkomna likheter och skillnader i artiklarnas resultat beskrivs 

genom de fyra teman: att vara empatisk och känna medlidande, uttryck av EO, den 

praktiknära utbildningens roll samt att få stöd och handledning. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Av de tretton analyserade artiklarna hade tre stycken flera syften (Dobrowolska, Slusarska, 
Zarzycka, McGonagle, Pawlikowski & Cuber, 2014; Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-
Jones, 2016). Fyra av artiklarna hade syfte att belysa sjuksköterskestudenters förståelse av 
eller värderingar kring EO (McSherry, Bloomfield, Thompson, Nixon, Birch, Griffiths, Fisher 
& Boughey, 2017; Dobrowolska et al., 2014; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips, Cooper, 

Rosser, Scammell, Heaslip, White, Donaldson, Jack, Hemingway & Harding, 2015). Tre av 
artiklarna hade syfte att utforska sjuksköterskestudenters förståelse av en specifik målgrupp 
inom omvårdnad, som förståelse av palliativ vård (Watts, 2014) och sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av och/eller attityd till äldre vårdtagare (Brown & Bright, 2017; Hammar, 
Holmström, Skoglund, Meranius & Sundler, 2017). Syftet för nio av artiklarna var att 

undersöka erfarenheter eller inslag i utbildningen som kan ha påverkat 
sjuksköterskestudenters professionella värderingar och kunskap kring EO (Adamson & Dewar, 
2015; Coatsworth, Hurley & Miller-Rosser 2017; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; 
Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Brown, Nolan & Davies, 2008; 
Hofmeyer, Toffoli, Vernon, Taylor, Klopper, Coetzee & Fontaine, 2018; Bailey & Hewison, 

2014). 
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5.2 Likheter och skillnader i metod 

Av tretton artiklar hade 11 kvalitativ metod och två mixed method. Fyra av artiklarna 
behandlade endast en del av en större studie som pågick under ett år (Watts, 2014) respektive 
ungefär tre år (Adamson & Dewar, 2015; Brown, Nolan & Davies, 2008; Phillips et al., 2015). 
I samtliga artiklar var målgruppen sjuksköterskestudenter, men Dobrowolska et al. (2014) 
inkluderade även läkarstudenter i sin undersökning och Baldacchino (2010) inkluderade även 

barnmorskestudenter. Urvalet skedde ändamålsenligt i de studier som undersökte 
erfarenheter från specifika deltaganden, såsom Baldacchino (2010) som baserade urvalet på 
de studenter som deltagit i pilgrimsresa med sjuka som en del av sin praktik, Coatsworth et al. 
(2017) som gjorde urvalet bland studenter som hade deltagit i ett volontärsarbete i Nepal samt 
de två studier som utvärderade effekten av specifika inslag i sjuksköterskeutbildningen 
(Hofmeyer et al., 2018; Bailey & Hewison, 2014). Ett bekvämlighetsurval gjordes av Phillips et 

al. (2015) då de gjorde sitt urval till studien vid två skolor varav den ena var deras 
verksamhetsområde. Likaså gjordes i sju studier bekvämlighetsurval av deltagare vid 
universitetet vid vilket någon eller några av författarna var verksamma (McSherry et al., 2017;;  
Adamson & Dewar, 2015; Watts, 2014; Dobrowolska et al., 2014; Brown & Bright, 2017; 
Lyneham & Levett-Jones, 2016; Hammar et al., 2017). En av studierna, som var del av en större 

undersökning, hade ett bredare urval som gjordes från fyra engelska sjuksköterske-skolor 
(Brown, Nolan & Davies, 2008). Samtliga studier gjorde urvalet bland studenter utan 
sjuksköterskelicens, utom Coatsworth et al. (2017) som även inkluderade studenter som redan 
hade sjuksköterskelicens och i en studie i vilken denna kriterie inte framgick (Brown, Nolan & 
Davies, 2008). Flera av studierna hade urvalskriterium utifrån ett tidsperspektiv, hur långt in 

i sina sjuksköterskestudier deltagarna befann sig. Watts (2014) hade en närstående examen 
som inklusionskriterium för att säkerställa mesta möjliga erfarenhet av praktikförlagd 
utbildning. Dobrowolska et al. (2014) gjorde urvalet av sjuksköterskestudenter dels från första 
årskurs före första praktik och dels från tredje årskurs efter praktik. Phillips et al. (2015) gjorde 
undersökningen precis inför starten av sjuksköterskestudierna, innan studier påverkat 

deltagarnas värderingar medan Lyneham & Levett-Jones (2016) genomförde intervjuerna på 
den sista dagen av studenternas slutliga praktik. I en studie inkluderades endast de elever som 
deltagit i en specifik praktikförlagd studie vars fokus var inom äldrevård (Brown & Bright, 

2017).  

Insamling av data för den kvantitativa delen skedde i båda mixed method studierna genom 
enkätfrågor, Bailey och Hewison (2014) använde Frommelts femgradiga FATCOD-skala med 
30 frågor kring attityd till omvårdnad av patienter i livets slutskede och Hammar et al. (2017) 
använde sig av tre frågor från Multifactorial Attitudes Questionnaire (MAQ) enkäten med 5-
poängs Likertskala för undersökning av attityd kring omvårdnad av och kommunikation med 

äldre. Enkät med öppna frågor användes i tre av de kvalitativa artiklarna (Dobrowolska et al., 
2014; Brown & Bright, 2017; Hofmeyer et al., 2018) samt för den kvalitativa delen i båda mixed 
method artiklarna (Bailey & Hewison, 2014; Hammar et al., 2017). I fyra av artiklarna erhölls 
data från individuella intervjuer (Coatsworth et al., 2017; Watts, 2014; Lyneham & Levett-
Jones, 2016; Phillips et al., 2015) och i tre av artiklarna från gruppintervjuer eller fokusgrupper 

(McSherry et al., 2017; Baldacchino, 2010; Brown, Nolan & Davies, 2008). I studien av Brown 
och Bright (2017) inhämtades data även från reflektiva inlämningsuppgifter skrivna vid fyra 
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tillfällen som en del av kursen och i undersökningen med studenterna som reste med på 
pilgrimsfärd med de sjuka (Baldacchino, 2010) från reflektiv dagbok förd under resan samt 
inlämnad skriftlig uppgift efter hemkomst. I en artikel utgjordes data av, som en del av 
utbildningen, utvärderingen av ett inlärningsverktyg via lärosätets läroplattform samt gavs 

studenterna möjlighet att delta i en lärarledd online diskussionsforum (Adamson & Dewar, 
2015). Samtliga angav att det vid intervjuer och fokusgrupper ställdes semistrukturerade 
frågor utom i två artiklar, i fokusgruppen ställde Baldacchino (2010) fyra frågor och i en studie 
framgick inte vilka typer av frågor som ställdes (Brown, Nolan & Davies, 2008). För samtliga 
intervjuer och fokusgrupper angavs att intervjuerna spelades in och transkriberades, utom av 

Brown, Nolan och Davies (2008). I tre av studierna skedde datainsamling från samma 
individer under en längre tid, i en genererades data under två veckors period (Baldacchino, 
2010), i en annan studie under kursens gång som del av en termin (Brown & Bright, 2017) och 
i en longitudinell studie med fokusgrupper under tre år, även om det inte framgår hur länge 

enstaka individer deltog (Brown, Nolan & Davies, 2008). 

En studie var en tvärsnittsstudie i vilken fokusgrupper fanns från alla tre årskurser (McSherry 
et al., 2017) och en studie hade longitudinell design i vilket hela projektets fem faser pågick i 
tre år (Phillips et al., 2015). Adamson och Dewar (2015) använde sig av aktionsforskning, en 
iterativ problemlösningsfokuserad forskning i vilken deltagarna blev aktiva i utformningen av 

undersökningen. Samma princip fanns i en studie med ett konstruktivistiskt upplägg där 
studenterna som deltog gjordes delaktiga i både datainsamlings- och analysfasen (Brown, 
Nolan & Davies, 2008). Tre av studierna angavs ha fenomenologisk ansats (Coatsworth et al., 
2017; Dobrowolska et al., 2014; Brown & Bright, 2017) och en studie hade hermeneutisk ansats 
(Brown, Nolan & Davies, 2008). Watts (2014) valde en beskrivande kvalitativ design och 

Baldacchino (2010) och Hofmeyer et al. (2018) en beskrivande explorativ design. En studie 
uppgavs ha en tolkande kvalitativ design (Lyneham & Levett-Jones, 2016). Den ena mixed 
method studien hade en utvärderande ansats (Bailey & Hewison, 2014), medan den andra hade 

en beskrivande ansats (Hammar et al., 2017). 

I fyra av de kvalitativa artiklarna (McSherry et al., 2017; Coatsworth et al., 2017; Lyneham & 
Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015) samt av den kvalitativa delen i den ena mixed method 
artikeln (Bailey & Hewison, 2014) gjordes en tematisk analys. I två av artiklarna gjordes 
tematisk innehållsanalys (Watts, 2014; Baldacchino, 2010). Brown och Bright (2017) samt 

Dobrowolska et al. (2014) gjorde en fenomenologisk analys, varav den sistnämnde en 
beskrivande analys. För den kvalitativa delen i mixed method artikeln från Hammar et al. 
(2017) användes beskrivande manifest analys och för den kvantitativa delen i samma artikel 
en beskrivande statistik. För den kvantitativa delen i artikeln från Bailey och Hewison (2014) 
gjordes en statistisk analys med PASW. I en artikel benämndes analysen vara induktiv 
(McSherry et al., 2017) och i två artiklar beskrevs analysprocessen som iterativ (Adamson & 

Dewar, 2015; Brown, Nolan & Davies, 2008). I samtliga artiklar med kvalitativ innehåll, utom 
tre, sammanställdes resultatet i teman. Adamson och Dewar (2015) angav resultatet utifrån de 
två datakällorna, Dobrowolska et al. (2014) angav resultatet utifrån de frågor som ställdes till 
studenterna och Brown, Nolan och Davies (2008) angav resultatet genom olika 

utvecklingsstadier hos studenterna. 
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5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Resultatet i de tretton analyserade studierna har sammanställts i fyra teman för att beskriva 
fynden kring sjuksköterskestudenters erfarenheter av EO. De första två teman beskriver 
sjuksköterskestudenters förståelse av EO samt dess uttryck, medan de andra två teman visar 

på huvudsakliga erfarenheter som påverkat studenternas förståelse av EO. 

5.3.1 Att vara empatisk och känna medlidande 

Sjuksköterskans dubbla uppgift lyftes fram i polska studien om sjuksköterskestudenters 

uppfattning kring omvårdnad, då författarna fann en praktisk och en känslomässig dimension. 
(Dobrowolska et al., 2014). Två av studierna som undersökte sjuksköterskestudenters 
yrkesvärderingar visade på svårigheter för studenterna att förklara omvårdnad ur ett 
konceptuellt perspektiv och ange dess mening och innebörd på begreppsnivå. I den ena studien 
kom McSherry et al. (2017) som undersökte studenter från första till sista årskurs i 

sjuksköterskeutbildningen fram till att deltagarna hade svårt att ringa in grunden i omvårdnad 
då de uppfattade många olika krav och förväntningar ställas på dem från flera håll. Det fanns 
dock en enad mening om att essensen bör vara att tillgodose patientens behov utifrån en 
helhetssyn och att omvårdnaden ska bygga på medlidande. Liknande fynd gjordes i den 
engelska studien av Phillips et al. (2015) om grundvärderingar kring EO precis inför påbörjad 

sjuksköterskestudie. Resultatet visade att många blivande studenter hade svårt att 
konkretisera omvårdnad som koncept. De visade däremot förståelse för individen och respekt 
för patienters enskilda behov och kunde ge exempel på sätt att visa medlidande. En del av 
studenterna i studien av Phillips et al. (2015) menade att egenskaper som att vara empatisk 
och ha medlidande inte gick att lära ut utan byggde på en viss personlighet som de ansåg sig 

ha, vilket också var skälet till att de hade valt sjuksköterskeyrket. Samma syn, att medlidande 
och vilja att hjälpa andra inte lärs in utan redan finns hos de som söker sig till 
sjuksköterskeutbildning visade sig hos studenter i studien av McSherry et al. (2017). I studien 
om de fem australiensiska sjuksköterskestudenterna som deltog i volontärarbete i Nepal tyckte 
studenterna att de tilläts utforska mer den humanistiska sidan av yrket än den tekniskt 
kunskapsbaserade. Detta uppskattades av fyra deltagare för vilka erfarenheten bekräftade det 

ursprungliga beslutet att bli sjuksköterska, medan en deltagare menade att det tydliggjorde 
bara sjuksköterskans uppgifter som handlar om mycket annat utöver de medicinska 
insatserna, som att utbilda patienter och arbeta förebyggande. Denne deltagare kände efter 
volontärinsatsen att hon antagligen skulle välja läkaryrket då hon ville arbeta med den 
medicinska delen av vården som hon ansåg utgöra den viktiga insatsen (Coatsworth et al., 

2017). I studien av McSherry et al. (2017) framgick inte några skillnader kring värderingar som 
berodde på hur långt deltagarna hade kommit i sjuksköterskeutbildningen. I studien med 
polska sjuksköterskestudenter framgick att inga skillnader fanns kring definitionen av 

omvårdnad mellan studenter i första och andra årskurs (Dobrowolska et al., 2014).  

De egenskaper som associeras till EO och framträdde i studierna var medlidande, empati, 
respekt, äkthet, vilja och engagemang, personcentrad inställning, tillfredsställelse av att hjälpa 
andra, lugn/tålamod, kärlek, ömsesidighet och positiv inställning. Det mest frekvent återgivna 
egenskaperna för EO var medlidande och empati, vilka framgick i nio av de tio studierna som 
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beskrev sjuksköterskestudenters värderingar (McSherry et al., 2017; Adamson & Dewar, 2015; 
Coatsworth et al., 2017; Watts, 2014; Dobrowolska et al., 2014; Brown & Bright, 2017; 
Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et al., 2018). Coatsworth et al. 
(2017) som undersökte australiensiska sjuksköterskestudenters intryck efter volontärarbete i 

Nepal beskrev medlidande och empati innebära en förståelse för människor i en för dem 
mycket avlägsen situation vilket skapade ödmjukhet. I studien kring sjuksköterskestudenters 
förståelse av palliativ vård beskrevs medlidande och empati utifrån en relationscentrerad vård 
där medlidande är en definitiv förutsättning och något som de närstående skulle uppfatta ifall 
det saknades (Watts, 2014). Respekt återfanns i åtta av studierna (McSherry et al., 2017; 

Coatsworth et al., 2017; Watts, 2014; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; Brown & 
Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Hofmeyer et al., 2018). Watts (2014) kopplade 
respekt till stödjandet av patientens värdighet, likaså McSherry et al. (2017) som lyfte respekt 
för patientens val och värderingar oavsett om de avviker från de egna. Det uttrycktes som 
opartiskhet genom att alla patienter behandlas likvärdigt (Dobrowolska et al., 2014; 

Baldacchino, 2010), eller som ödmjukhet och icke-dömande kring andras annorlunda 
situation (Coatsworth et al., 2017; Hofmeyer et al., 2018). Därefter angavs viljan att hjälpa 
andra, som också benämndes som engagemang eller äkthet, i sju av studierna (McSherry et al., 
2017; Adamson & Dewar, 2015; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; Lyneham & 
Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et al., 2018). Resultatet från australiensiska 

sjuksköterskestudenternas lärdom kring EO via digitalt läromedel visade på en insikt om att 
endast känna medlidande inte räcker utan även ett agerande behövs (Hofmeyer et al., 2018). 
Studenterna som i samband med studierna fick ta del av berättelser från patienter, anhöriga 
och vårdpersonal kring deras upplevelse av specifika vårdhandlingar ur ett empatiskt 
perspektiv visade på ett känslomässigt engagemang i den följande diskussionen (Adamson & 
Dewar, 2015). Brinna för yrket och att vara äkta ingick i beskrivningen av temat vänlighet och 

omsorg hos australiensiska sjuksköterskestudenter (Lyneham & Levett-Jones, 2016) och även 
som att visa äkta omtanke hos brittiska sjuksköterskestudenter i studien av Phillips et al. 
(2015). Personcentrerad fokus lyftes i sex av studierna (McSherry et al., 2017; Watts, 2014; 
Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et al., 
2018). Detta uttrycktes bland annat som att ta hand om någon som inte kan ta hand om sig 

själv och då se till människan i patienten genom olika vårdaktiviteter, både på ett praktiskt och 
ett emotionellt plan (McSherry et al., 2017). I studien kring förståelsen av palliativ vård ansåg 
sjuksköterskestudenter det vara viktigt att tillmötesgå önskemål så långt det bara gick (Watts, 
2014). Att vara personcentrerad inbegrep att känna av vad patienten och anhöriga behöver 
samt att värna om deras unika värde och rättigheter (Lyneham & Levett-Jones, 2016). En 

annan beskrivning var att förstå patienten och kunna ge det de behöver, att göra rätt saker för 
dem (Hofmeyer et al., 2018). I fyra av studierna beskrevs en tillfredsställelse av att hjälpa andra 
(Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; Brown & Bright, 2017; Hofmeyer et al., 2018). I 
studien med de maltesiska sjuksköterskestudenterna som hade ledsagat äldre sjuka på en 
pilgrimsresa i en vecka framgick att deltagarna hade gott om tid för att spendera kvalitetstid 

med patienterna. Studenterna ansåg att samtalen med patienterna var betydelsefulla även för 
dem då livsberättelserna berikade deras syn på livet och deras egna förhållningssätt. 
Deltagarna kände tacksamhet från patienterna och en deltagares intryck av erfarenheten var 
att ju mer hon gav desto mer fick hon tillbaka (Baldacchino, 2010). Fyra studier lyfte 
egenskapen att ha ett lugn över sig, att ha tålamod. Studenterna uppfattade att en 
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sjuksköterska behöver vara professionell, ha ett lugn i sinnet och försöka få grepp om hela 
situationen (McSherry et al., 2017), eller annorlunda uttryckt ha kontroll genom att vara lugn 
och sansad (Lyneham & Levett-Jones, 2016). I andra studier ansåg sjuksköterskestudenterna 
att EO kräver tid och tålamod (Dobrowolska et al., 2014) och att en svår patient inte ska 

stämplas som svår utan bemötas med större tålamod (Baldacchino, 2010). Kärlek ansågs vara 
en komponent i EO i tre av studierna. Dobrowolska et al. (2014) kopplade kärlek till altruistiska 
känslor, Lyneham och Levett-Jones (2016) skrev om att känna kärlek till människor och 
Phillips et al. (2015) om att visa kärlek vid vårdandet. I två artiklar beskrev studenterna 
värderingen att bemöta andra så som man  själv skulle vilja bli bemött (McSherry et al., 2017; 

Watts, 2014). Endast i en artikel framkom egenskaperna att vara positiv och att ha humor och 

framkalla leenden (Lyneham & Levett-Jones, 2016). 

5.3.2 Uttryck av EO 

Sjuksköterskestudenterna gav flertalet exempel på uttryck då de uppfattade att EO uppstod, 
vilket framgick i tio av studierna som behandlas i följande text. I tre av dessa studier framkom 
även uttryck för motsatsen till EO, varav endast i en hade studenterna konkret ombetts att ge 

exempel på beteenden de observerat hos sjuksköterskor under sin praktik som uppfattades 
vara motsatsen till de yrkesmässiga värderingar studenterna fann viktiga (Lyneham & Levett-
Jones, 2016). Var studenterna hade erfarit dessa uttryck framgick tydligare i de studier som 
avsåg att undersöka effekten av praktikplaceringar under studietiden (Dobrowolska et al., 
2014; Baldacchino, 2010; Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016) eller 

deltagande i volontärarbete (Coatsworth et al., 2017). För övriga var det underförstått från 
praktiktillfällen under studietiden då urvalet syftade till att fånga upp bred erfarenhet av 
praktik, främst i tredje årskurs, men utesluter inte heller erfarenheter från tidigare arbete inom 
vården (McSherry et al., 2017; Watts, 2014; Hofmeyer et al., 2018; Hammar et al., 2017). I 
studien av sjuksköterskestudenters grundvärderingar precis inför påbörjade 

sjuksköterskestudier framgick att intrycken kom dels från egna och närståendes erfarenheter 

av vården, men även från media och sjukhusserier (Phillips et al., 2015). 

Uttryck för EO omfattade att tillgodose patientens behov, att lyssna, kunna kommunicera, visa 

vänlighet, ha tid, stödja deltagande, ge det lilla extra och inkludera närstående. Tillgodose 
patientens behov återfanns i nio av de tio artiklar som återgav sjuksköterskestudenters 
uppfattning av uttryck inom omvårdnad (McSherry et al., 2017; Coatsworth et al., 2017; Watts, 
2014; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et 
al., 2015; Hofmeyer et al., 2018; Hammar et al., 2017). Volontärsarbetarna i Nepal fick bortom 
språk- och kulturbarriärerna förstå patientens tankegångar och vad denne uppfattade som 

viktigt (Coatsworth et al., 2017). Dobrowolska et al. (2014) beskrev studenternas syn på 
omvårdnadsförloppet som att de först behöver förstå behovet för att sedan kunna hjälpa dem, 
vilket beskrevs på samma sätt av Bailey och Hewison (2014). Sjuksköterskestudenterna som 
följde med på pilgrimsresan fann ett behov hos de äldre sjuka att få prata och bli 
uppmärksammade som personer (Baldacchino, 2010) och i studien kring svenska sjuk-

sköterskestudenters syn på äldrevård ingick det i ett relationsbyggande att se personen och 
förstå dennes önskemål och behov (Hammar et al., 2017). De flesta beskrivningar visade på en 
holistisk syn av patienters behov, men sjuksköterskestudenterna som ännu stod inför hela sin 
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studiegång gav fler exempel på arbetsuppgifter som såg till patienters fysiska behov och hade 
i mindre utsträckning psykosociala inslag (Phillips et al., 2015). I åtta av studierna fanns 
lyssnandet som ett uttryck (McSherry et al., 2017; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 
2010; Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et 

al., 2018; Hammar et al., 2017). Lyssna kunde handla om att tillfredsställa patientens behov 
av att bli bekräftad och sedd som individ (Baldacchino, 2010) eller innebära aktivt lyssnande 
för att få kunskap om patientens värderingar (McSherry et al., 2017) och behov (Lyneham & 
Levett-Jones, 2016). En färdighet som framgick som mycket viktig gällde kommunikation, 
vilket beskrevs i åtta av artiklarna (Watts, 2014; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; 

Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et al., 
2018; Hammar et al., 2017). Sjuksköterskestudenterna menade att bortsett från att lyssna på 
patienterna krävdes kompetens inom kommunikation för att kunna besvara patienters frågor 
samt utforska deras osäkerhet kring problem och sjukdomar (Dobrowolska et al., 2014). I 
studien om studenters reflektion kring praktiska uttryck hos sjuksköterskor de iakttagit under 

sina praktiktillfällen menade deltagare att sättet att kommunicera var avgörande för att stärka 
patienter och förmedla tillit till dem (Lyneham & Levett-Jones, 2016). Kommunikation 
belystes ur både verbal och icke-verbal aspekt, i studien av Hofmeyer et al. (2018) nämndes 
fysisk beröring, som att hålla patientens hand, förmedla medlidande och uppmuntran samt att 
medvetenhet kring kroppsspråk var väsentligt för god kommunikation med äldre, hålla 

ögonkontakt och vara lyhörd för kroppsspråk (Hammar et al., 2017).  

Vikten av att visa vänlighet framgick av sju studier (McSherry et al., 2017; Watts, 2014; 
Baldacchino, 2010; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Phillips et al., 2015; Hofmeyer et al., 2018; 
Hammar et al., 2017) varav McSherry et al. (2017) återgav detta som att sjuksköterskan ska 

vara varm och välkomnande. Motsatta uttryck till vänlig beskrevs som att vara tuff, hårdhänt, 
sårande eller skadande (Lyneham & Levett-Jones, 2016) samt att vara nedlåtande och få 
patienten att känna sig dum (Phillips et al., 2015). I sju studier återfanns vikten av att ha tid 
för att kunna lyssna och kommunicera (Watts, 2014; Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 
2010; Brown & Bright, 2017; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Hofmeyer et al., 2018; Hammar 

et al., 2017). I studien av Hammar et al. (2017) ansågs det behövas tillräckligt med tid för ett 
bra möte så inte arbetet utförs på ren rutin och två av studierna kring äldrevård jämförde olika 
typer av vårdinrättningar där sjukhus och akutvårdinrättningar hade mer uppgiftsfokusering 
och större tidspress (Brown & Bright, 2017; Hammar et al., 2017). Medan det var viktigt att ta 
sig tid att lyssna menade studenterna att även de minsta gesterna kunde förmedla medlidande, 

som en hand på axeln (Hammar et al., 2017) eller genom enkla anpassningar utifrån patientens 
önskemål (Hofmeyer et al., 2018). Stödja patienters och även i vissa fall närståendes 
deltagande genom att stärka patienten, inkludera dem i omvårdnaden och ge valmöjligheter 
framgick i sex av studierna (Coatsworth et al., 2017; Watts, 2014; Brown & Bright, 2017; 
Lyneham & Levett-Jones, 2016; Hofmeyer et al., 2018; Hammar et al., 2017). I studien av 

Brown och Bright (2017) förstod studenterna vikten av att låta de äldre patienterna utföra 
sådant de själva kunde i stället för att göra det åt dem och de australiensiska volontärarbetarna 
i Nepal insåg det viktiga i att utbilda och arbeta förebyggande (Coatsworth et al., 2017). EO 
uttrycktes i fem studier som något sjuksköterskor gör utöver sina uppgifter, det lilla extra som 
görs kring de funktionella momenten och som går bortom det som förväntas av dem men som 

betyder mycket för patienten och de anhöriga (McSherry et al., 2017; Watts, 2014; 
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Dobrowolska et al., 2014; Baldacchino, 2010; Hofmeyer et al., 2018). Exempelvis lärde sig 
sjuksköterskestudenterna att inom palliativ vård arbeta utifrån en omtanke för de anhörigas 
sista bild av patienten (Watts, 2014) och sjuksköterskestudenter inom äldrevården spenderade 
kvalitetstid med de äldre sjuka och tog med dem till café (Baldacchino, 2010). I två studier 

angavs till detta motsatta ageranden, som att vara uppgiftsfokuserad och göra minsta möjliga 
(Lyneham & Levett-Jones, 2016) och att bara se det som ett jobb (Phillips et al., 2015). 
Slutligen var inkluderandet av närstående för ett holistiskt perspektiv något som fanns i fem 
studier (McSherry et al., 2017; Watts, 2014; Lyneham & Levett-Jones, 2016; Hofmeyer et al., 
2018; Hammar et al., 2017) och kunde ta sig uttryck genom att som i studien av Hammar et al. 

(2017) ta hjälp av närstående för att bättre förstå en patient med kommunikationssvårigheter 

som person. 

5.3.3 Den praktiknära utbildningens roll 

Studierna som svarade på frågan kring vad som påverkade sjuksköterskestudenters förståelse 
av EO visade på vikten av den praktikförlagda utbildningen samt andra verklighetsnära inslag. 
Utgångspunkten för Brown, Nolan och Davies (2008) var att sjuksköterskestudenter till stor 

del formar och konsoliderar deras vision av yrket och de bakomliggande värderingarna i 
samband med praktikförlagd utbildning. Deras längre studie av engelska sjuksköterske-
studenters erfarenheter från praktik inom geriatri visade att praktikförlagd utbildning 
utgjorde det enskilt största intrycket på studenternas syn på omvårdnad och i synnerhet 
äldreomsorg. Resultaten indikerade att studenterna ofta fann praktikplatserna vara icke-

berikade, innebärande oattraktiva vårdmiljöer, fattiga på empatiska inslag både för studenter 
och de äldre. I de fall sjuksköterskestudenten kom till en berikad vårdmiljö fanns 
förutsättningar för denne att arbeta sig igenom olika utvecklingsfaser från sig själv i fokus till 
att kunna ha personen i patienten i fokus. Dessa berikade praktikmiljöer kunde då omforma 
studenternas syn på äldreomsorg. Sjuksköterskestudenterna fann under den praktiknära 

utbildningen för EO viktiga insikter i sin yrkesroll (Coatsworth et al., 2017; Dobrowolska et al., 
2014; Baldacchino, 2010; Adamson & Dewar, 2015). Sjuksköterskestudenternas 
självförtroende stärktes samtidigt som medvetenheten ökade kring egna begränsningar och 
förmågor (Coatsworth et al., 2017; Dobrowolska et al., 2014). Erfarenheten fick dem att tänka 
utanför vanliga ramar och se en större helhet i sjukdomssituationen (Coatsworth et al., 2017) 

samt gav förståelse av att medicinering är en så liten del av omvårdnad (Baldacchino, 2010). 
Adamson och Dewar (2015) menade att reflektioner i mindre grupper kring olika parters 
berättelser inom vården var ett bra sätt att lyfta den empatiska delen av omvårdnad under 
utbildningen, då det lätt glöms bort när fokus är på medicinska perspektivet av åkomman. 
Insikt kring den tid och tålamod som EO kräver lyftes fram (Dobrowolska et al., 2014), men 

även värdet i små omtänksamma handlingar (Adamson & Dewar, 2015). Praktiknära 
utbildning skapade även ökad förståelse för patientgrupper vilket påverkade egna värderingar 
och främjade utvecklingen av ett tillitsfullt patientförhållande (Coatsworth et al., 2017; 
Baldacchino, 2010; Brown & Bright, 2017; Bailey & Hewison, 2014; Adamson & Dewar, 2015). 
Volontärarbete fick sjuksköterskestudenterna att känna ödmjukhet och större förståelse för de 
svårigheter som individer i utvecklingsländer utsätts för. Det ökade känslan av empati, 

medlidande och omsorg samt upplevde de ett ömsesidigt lärande (Coatsworth et al., 2017). I 
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Baldacchinos (2010) studie fick sjuksköterskestudenterna gott om tid på sig under den en 
veckas långa resan att utveckla en tillitsfull förhållande till patienterna vilket berikade även 
deras syn på livet och deras förhållningssätt. De fick förståelse för att andliga behov inte är 
begränsade till religiösa uttryck och kände sin egen andlighet växa även fast de själva inte var 

religiösa. Merparten av sjuksköterskestudenterna i Brown och Brights (2017) studie visade på 
negativa känslor och oro inför praktikförlagd utbildning med äldre. Dessa känslor baserades 
på tidigare negativa erfarenheter och i vissa fall enbart på andras berättelser, samt en allmän 
osäkerhet kring denna patientgrupp. Praktiktillfället förändrade perspektivet hos dessa 
sjuksköterskestudenter som innan varit kritiska, de uttryckte positiva känslor kring 

erfarenheten och upplevde djupare kunskap. De kom nära och knöt an till de äldre, blev 
positivt överraskade och beskrev erfarenheten som insiktsfull, inspirerande, tillfredsställande 
och belönande. De upplevde lycka, omsorg, medlidande, respekt, empati och såg de äldres 
värde. Praktikerfarenheten eliminerade deras stereotyper av äldre. I studien av Bailey och 
Hewison (2014) undersöktes effekten av en endags workshop i praktikförberedande syfte. 

Inför en sexveckors praktik på en akutvårdsinrättning fick sjuksköterskestudenterna först en 
teoretisk genomgång av vård av döende patienter i akutvårdmiljöer samt kring känslomässig 
bearbetning. Sedan utförde de grupparbeten, i grupper om 4-6 personer, utifrån 
verklighetsbaserade scenarion. Utvärderingen av workshopen visade att studenternas attityd 
till omvårdnad av döende patienter i snitt förbättrades med 10 %. De kvantitativa resultaten i 

studien tydde också på att workshopen hade större effekt på studenter som redan hade någon 
typ av förkunskap kring vård i livets slutskede (Bailey & Hewison, 2014). De reflektiva inslagen 
i praktiknära utbildning hjälpte sjuksköterskestudenterna att förstå egna och andras 
upplevelser av omvårdnad samt bearbeta de egna intrycken (Bailey & Hewison, 2014; 
Adamson & Dewar, 2015). Bailey och Hewisons (2014) kvalitativa resultat visade på en god 
förberedelse för sjuksköterskestudenter inför en kommande, känslomässigt krävande praktik. 

De fick ta del av exempel på verkliga händelser och reflektera över egna intryck genom att 
kunna gå på djupet i mindre grupper. I studien av Adamson och Dewar (2015) som undersökte 
sjuksköterskestudenters inlärning genom reflektion visade resultatet en positiv utvärdering av 
studieinslag som gick ut på att lära sig genom att lyssna på olika parters berättelser inom 
vården. Eftersom det inom vården ansågs ovanligt med kritisk återkoppling från familjen fanns 

ett värde i att på detta sätt få ta del av deras upplevelse. Sjuksköterskestudenterna visade på 
engagemang vid efterkommande diskussion och även medkänsla och en ny förståelse för 

patienters och närståendes uppfattning av vårdsituationer. 

5.3.4 Att få stöd och handledning 

En viktig faktor för EO som återkom i de analyserade studierna var lärandet genom en erfaren 

och empatisk handledare samt andra sjuksköterskor i vårdinrättningar som agerade som 
förebilder, mentorer och som gav både inspiration och trygghet (Lyneham & Levett-Jones, 
2016; Brown, Nolan & Davies, 2008; Baldacchino, 2010). Detta illustrerades exempelvis av de 
australiensiska sjuksköterskestudenterna som på sista dagen av sin slutliga praktik fick återge 
uttryck av värderingar hos sjuksköterskor de observerat under sin praktik. De menade att 
många sjuksköterskor gjorde intryck på dem, men att det ofta fanns en eller två som stod ut 

mer än andra som förebilder. Sjuksköterskor som visade medlidande beundrades av 
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studenterna, medan sjuksköterskor som inte brydde sig beskrevs som dåliga. De som sågs som 
förebilder bemötte både patienter och studenter med respekt och tog sig tid till att ge stöd. 
Sjuksköterskor som stod för det motsatta hade negativ attityd, var likgiltiga genom att inte vilja 
rätta sjuksköterskestudenterna när de gjorde fel under sin praktik eller utnyttjade dem som 

ren arbetskraft (Lyneham & Levett-Jones, 2016). Brown, Nolan och Davies (2008) studie 
resulterade i urskiljandet av fem utvecklingsfaser i sjuksköterskestudenters yrkesroll, från sig 
själv i fokus till en holistisk syn på patienten som individ. Endast de praktikplatser som var 
berikade ur ett empatiskt perspektiv kunde leda studenterna genom alla fem fokusfaserna. 
Detta förutsatte att studenterna kände sig välkomna och fick en bra introduktion av 

praktikplatsen, att det var en bra lärandemiljö med tillmötesgående mentorer och övrig 
personal som studenterna var trygga med. Sjuksköterskestudenterna i Baldacchinos (2010) 
studie var inför resan oroliga för att inte passa in, men bemöttes av expeditionens erfarna 
sjuksköterskor med öppenhet och stor respekt. Trots skillnad i ålder och utbildningsnivå blev 
gruppen sammansvetsad. Även stödet från medarbetare, organisationen och diverse nätverk 

var viktigt för att kunna verka för hållbar EO (Hofmeyer et al., 2018; Bailey & Hewison, 2014; 
Brown & Bright, 2017; Baldacchino, 2010). Möjligheten att nå sina mål och ett 
självförverkligande i sin roll som sjuksköterska baserades på några grundläggande 
förutsättningar i studien av Hofmeyer et al. (2018). Enligt författarna var utvecklingen av 
motståndskraft, att stärka sig för att kunna hantera fysisk och psykisk belastning, en 

förutsättning för att känna ökad tillfredsställelse med arbetet. Detta skedde bland annat genom 
att som medarbetare hjälpa och stötta varandra samt att möjlighet skapades för att prata av 
sig med kollegor. Det omfattade även byggande av professionella nätverk samt värnande om 
det privata skyddsnätet. Sjuksköterskestudenterna i studien av Bailey och Hewison (2014) 
ansåg att de små arbetsgrupperna om 4-6 personer under den praktikförberedande 
workshopen skapade en säker och bekväm läromiljö som möjliggjorde en öppen och ärlig 

diskussion. Som ett resultat av workshopen försågs sjuksköterskestudenterna med ett 
stödjande nätverk vilket de kunde använda sig av vid kommande svåra upplevelser. I studien 
av Brown och Bright (2017) framgick av studenternas reflektiva journaler att lagarbete och 
samarbete med andra vårdlag var viktigt för sjuksköterskestudenternas förståelse av 
kompetenserna som behövdes för omvårdnaden av fysiskt eller psykiskt begränsade äldre 

personer. Samarbete var ett viktigt inslag även för studenterna som följde med på 
pilgrimsresan med äldre sjuka. Genom lagarbete, gruppstöd och dagliga utvärderingar av 
gruppdynamiken lärde deltagarna av varandra och i takt med att de lyckades uttrycka sin egen 
andlighet inom gruppen kunde de också bemöta gruppens och patienternas andliga behov 
(Baldacchino, 2010). Positiv inställning till kunskap och lärande var av central betydelse för 

EO (Lyneham & Levett-Jones, 2016; Brown, Nolan & Davies, 2008; Hofmeyer et al., 2018). De 
sjuksköterskor som gjorde stort intryck på sjuksköterskestudenter hade ett engagemang för 
lärande. De var intelligenta och kunniga, men villiga att lära sig mer och även att dela med sig 
av kunskap och erfarenhet (Lyneham & Levett-Jones, 2016). I studien av Brown, Nolan och 
Davies (2008) var mentorns mål inte enbart att uppnå kursmålen utan även att utveckla 

studenten i sin roll. Det innebar en öppen inställning på praktikplatsen där även studenternas 
synpunkter var accepterade eller uppmuntrade. Som framåtriktad inställning för att bibehålla 
EO framhöll Hofmeyer et al. (2018) det viktigt med fortsatt sökande efter kunskap, 
medvetenhet kring hur ens egen och andras beteenden påverkar patienter, medarbetare och 

andra berörda samt att inte vara alltför hård mot sig själv. 
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6 DISKUSSION  

Detta avsnitt inleds med diskussion av likheter och skillnader kring de tretton analyserade 
artiklarnas syfte, metod och sammanställda resultat. Vidare förs diskussion kring 
examensarbetets metod, urval och analys. Avslutningsvis förs etiska resonemang kring detta 

arbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

I följande underrubriker diskuteras likheter och skillnader i de analyserade studiernas syfte 
och metod samt resultat utifrån styrdokument, tidigare forskning och vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i syfte och metod 

De analyserade artiklarna hade olika syften och fast syftet i några av studierna (Watts, 2014; 
Brown & Bright, 2017) saknade direkt koppling till sjuksköterskestudenters syn på EO svarade 
studiernas resultat på detta arbetes syfte. Urvalet av artiklar gav en bredd då några av studierna 
behandlade sjuksköterskestudenters attityder och erfarenheter kring specifika målgrupper 
inom omvårdnad, exempelvis omvårdnad av äldre. Bredden kommer även från att en del av 

studierna avsåg att utforska och beskriva medan andra avsåg att förstå och tolka eller 
utvärdera. Urvalet av undersökningspersonerna i studierna avsåg sjuksköterskestudenter, 
men här gjordes en avvikelse i studien av Dobrowolska et al. (2014) som även inkluderade 
läkarstudenter samt i studien av Baldacchino (2010) som inkluderade tre stycken 
barnmorskestudenter. Bedömningen gjordes att resultatet från undersökningsgrupperna i den 

förstnämnda studien hölls isär på ett godtagbart sätt samt att barnmorskestudenterna i detta 
sammanhang kunde likställas med sjuksköterskestudenter, men läsaren observeras ändå på 
detta. Det fanns en spridning vad gäller deltagarnas erfarenhet och utbildningsnivå där detta 
framgick tydligt i vissa studier, medan avgränsningen och kriterierna var otydliga eller uteblev 
i andra studier. Exempelvis bestod deltagarna i en studie av både de som studerade till 

sjuksköterska men även av registrerade sjuksköterskor, som sannolikt studerade vidare till 
magisterutbildning (Adamson & Dewar, 2015). Även om det angavs tydligt var i studiefasen 
deltagarna befann sig, som i studien av Phillips et al. (2015), fanns allmänt mycket begränsad 
information i studierna kring deltagarnas tidigare erfarenheter av omvårdnad. Phillips et al. 
(2015) pekade på deltagarnas uppgiftsorientering, men det kan väcka frågor kring hur mycket 

detta beror på tidigare erfarenhet från vårdarbete och ifall det fanns skillnader mellan de med 
och de utan den erfarenheten. Samtliga tretton studier hade helt eller delvis kvalitativ ansats, 
vilket stärkte uppfattningen att kvalitativa studier bäst lämpar sig för att studera det valda 
området. Enligt Friberg (2017) passar kvalitativ metod bäst för undersökning av personers 
upplevelse och erfarenheter då dessa är kontextbundna. Fenomenet studeras via exempelvis 

intervjuer, observationer och berättelser vilket överensstämmer med de analyserade 
studiernas sätt att inhämta data. Metodbeskrivning kring urval, datainsamling och analys var 
väldigt olika i artiklarna och förvånansvärt ofullständig i några av de större delstudierna 
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(Adamson & Dewar, 2015; Brown, Nolan & Davies, 2008) vilket enligt Polit och Beck (2017) 

minskade studiens överförbarhet. 

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i resultat 

Några av artiklarna besvarade frågor kring sjuksköterskestudenters förståelse av EO och dess 

uttryck och några besvarade frågor kring vilka erfarenheter som påverkade denna förståelse, 
de flesta av artiklarna besvarade båda delar. De analyserade artiklarna i vilka 
sjuksköterskestudenters värderingar kring EO undersöktes visade att studenterna överlag har 
god insikt kring medlidandets betydelse för omvårdnaden och att sjuksköterskors uppgifter 
skall utföras med bland annat empati, respekt, äkthet och engagemang. I studierna fanns stöd 
för studenternas vilja och avsikt att ha det professionella förhållningssätt som sjuksköterskor 

ska eftersträva enligt yrkeskårens värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sjuksköterskestudenterna avsåg att stärka patienter och deras deltagande samt ge dem 
valmöjligheter. Genom detta visade de på förståelse kring personcentrerad vård (SFS 
2014:821). Resultaten kan ge stöd för synen på yrket som ett kall genom att flera sjuksköterske-
studenter ansåg medlidande och en genuin vilja att hjälpa andra vara personliga egenskaper 

som fick dem att välja sjuksköterskeyrket. Volontärarbetet i Nepal som lyfte fram den 
empatiska omvårdnaden bekräftade yrkesvalet hos merparten av de australiensiska 
studenterna medan den student som inte fann denna aspekt viktig också funderade på att söka 
sig bort från yrket. Katie Eriksson (1990) talar om denna grund till vårdandet som ett inre, 
otvunget motiv med ursprung i människokärlek och barmhärtighet. Kärleken i handlingen 

framgår i flera av studierna, men medan Eriksson knyter dessa motiv till kristna värderingar 
hittas inget stöd för detta i resultaten. De sjuksköterskestudenter som följde med sjuka på en 

religiös pilgrimsresa talade om andlighet som inte nödvändigtvis är av religiös karaktär.  

Wood (2016) hävdar att en avidealisering sker av blivande sjuksköterskor under studiegången. 
I några av studierna framgår att studenterna under sin praktik kunde uppleva pressade 
vårdmiljöer som vissa akutvårdmiljöer med stor tidspress och uppgiftsfokusering, eller mindre 
berikade vårdmiljöer sett ur ett empatiskt perspektiv. Det mesta i studierna tyder däremot på 
motsatsen, studenternas värderingar var antingen oförändrade under studiegången eller hade 

stärkts efter positiva erfarenheter som exempelvis praktik med äldre. Flertalet studier pekar 
på hur kontakten med patienter ökade kunskapen kring och förståelse av grupper som äldre 
personer eller personer med annan kulturell bakgrund. Förståelsen skapade öppenhet hos 
studenterna som möjliggjorde synen av individen och ökade viljan att göra dem väl. Detta talar 
för att empati bidrar till medlidande (Nilsson, 2013) eller som Arman (2016) uttrycker är 
början till omsorg på vägen till medlidande och handling. Även om medlidande och viljan att 

hjälpa den andre redan existerar blir empati viktig för att kunna utföra rätt handlingar för 
patienten och därmed ge en individuell vård (Eriksson, 2014). Detta framgår i studierna genom 
studenternas insikt i att först behöva förstå patienten för att kunna hjälpa denne samt att de 
skapade en helhetsförståelse av behov utifrån patientens men även i vissa fall från anhörigas 

perspektiv. 

Sjuksköterskestudenternas uppfattning kring bemötandet av patienter överensstämmer med 
patienters syn på uttryck av EO. Varmt bemötande, vänlighet, öppenhet, ett gott samarbete 
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mellan vårdpersonalen, kommunikation med patienten och att sjuksköterskorna gav lite av sig 
själva var inslag som sjuksköterskestudenterna höll viktiga och som även beskrevs av patienter 
(Adamson, Pow, Houston, & Redpath, 2017). Likaså framkom ett relationsbyggande med 
patienter då vården inte var av mycket kortvarig karaktär och omvårdnaden byggde på djupare 

kunskap om patienten som person med dennes historik, erfarenheter och önskemål. Det lilla 
extra som vårdaren kan ge en patient för att visa medmänsklig värme framhölls i studien av 
Dewar och Nolan (2013) och syntes i studenternas handlingar exempelvis när äldre patienter 
togs med till café för umgänge utanför vårdkontexten. Patienters behov av att bli lyssnade på 
bekräftades av studenterna som ansåg att det var bland de viktigaste uttrycken av EO, men det 

var även tidskrävande. Likt patienterna som uppfattade en ofta förekommande tidspress 
(Rapport et al., 2014; Adamson, Pow et al., 2017) angav även sjuksköterskestudenterna att 
lyssnandet till patienten ibland var svårt att hinna med. De små gester som inte kräver tid och 
uppskattas av patienter (Bramley & Matiti, 2014) lyftes fram i studier som en icke-verbal 
kommunikation för att visa medlidande och kunde handla om ett varmt leende, att dröja kvar 

ett par sekunder med eftertanke eller lägga en hand på patientens axel. 

Den glädje och mening som sjuksköterskor känner av att hjälpa andra medför enligt Sacco och 
Copel (2018) en compassion satisfaction. Sjuksköterskestudenter uppgav att de känner 
tillfredsställelse av att hjälpa andra. De upplevde att de får tillbaka mer än vad de ger och att 

patienterna berikar deras syn på livet. En del talade om ömsesidigt lärande, att arbetet är 
inspirerande, tillfredsställande och belönande samt om ett självförverkligande. Denna 
tillfredsställelse med arbetet utvecklar motståndskraft till det negativa och stressande som på 
sikt kan utlösa CF. Wiklund Gustin (2017) talar om medvetenhet, närvaro och reflektion för att 
stödja sjuksköterskans återhämtning av energi och Peters (2018) talar om utbildning, 

mentorskap och en självmedvetenhet för att förebygga CF. Den reflektion som 
sjuksköterskestudenter gavs möjlighet till som ett inslag i studierna kring exempel på verkliga 
händelser med berörda parters upplevelse av omvårdnad var uppskattat. Det gav studenterna 
möjlighet att bearbeta intryck och egna känslor men även att öka förståelse och empati kring 
andras upplevelser. I andra fall stärktes gruppdynamiken via gemensam reflektion och 

bearbetning och små grupper uppfattades ge en mer öppen och ärlig diskussion.  

Enligt Nolte et al. (2017) kunde diffus ledning och dåligt med information och stöd på 
arbetsplatsen bidra till CF. Stödet från medarbetare, handledare, professionella nätverk och 

det privata skyddsnätet framstod som viktigt för sjuksköterskestudenterna både för att kunna 
utvecklas i sin yrkesroll, men även för bearbetning av de egna emotionella intrycken. I en av 
studierna framgick att rätt handledning och trygg läromiljö krävs för att studenterna ska kunna 
ta sig igenom samtliga utvecklingsfaser som leder till förmågan att ge EO. Handledare, 
mentorer och övrig personal ska föregå med gott exempel och visa studenterna samma respekt 
och stöd som studenterna förväntas visa patienter, anhöriga och medarbetare. 

Sjuksköterskestudenter beskriver de sjuksköterskor som i deras ögon bemästrar yrket till fullo 
och som utgör deras förebilder. Dessa sjuksköterskor har stor kunskap och erfarenhet men är 
fortsatt öppna för ny förståelse. De bemöter patienter, anhöriga och medarbetare med 
medlidande, respekt och engagemang. De är kompetenta inom kommunikation, är 
strukturerade och har kontroll även i svåra situationer. Denna beskrivning för tankarna till 
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huvud-hand-hjärta modellen (Eriksson & Matilainen, 2002) genom att dessa sjuksköterskor 

sammanför vårdandets vad, varför och hur.  

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studies trovärdighet bestäms bland andra kriterier utifrån dess giltighet som 
innebär ett förtroende för sanningen i studiens data och dess tolkning (Polit & Beck, 2017). 
Studien ska behandla det som avsågs att undersökas. Ett sätt att förtydliga fenomenet som 

studerades var att i början av bakgrunden förklara ordvalet på svenska samt att beskriva några 
för ämnet viktiga begrepp. Utöver vetenskapliga artiklar har till bakgrunden flertalet 
fackgranskade, men ej vetenskapliga artiklar använts från den inledande litteratursökningen 
samt från den egentliga litteratursökningen. Detta var ett medvetet val då dessa artiklar 
bedömdes bidra till att belysa problemområdet. De var skrivna av erfarna forskare och byggde 

på en sammanflätning av egna erfarenheter och förståelse samt befintlig forskning. 

Processen genom vilken artiklarna hittades anses ha ökat studiens giltighet, likaså att 
artiklarna genomgått en kvalitetsgranskning enligt förslag från Friberg (2017). De första 
sökningarna av artiklar till analysen, nr 1-4, som gjordes under hösten 2017 gav kvalitativa 

artiklar som uppfattades som mest relevanta för arbetets syfte, varför sökningarna 5-8 av den 
anledningen hade siktats in på kvalitativa artiklar. Under arbetets andra period, i slutet av 
2018, skulle nya sökningar göras för att se om det tillkommit relevanta artiklar sedan hösten 
2017. I stället för att omgående börja med nya sökningar påbörjades däremot analysarbetet av 
de befintliga 10 artiklarna. På så sätt kunde en bättre förståelse skapas för essensen som 

studerades och ge en bättre förutsättning inför andra omgången av sökningar. Det gav 
möjlighet att hitta relevans som tidigare kunde ha missats. Denna tankeprocess menar Friberg 
(2017) innebär att faserna i arbetet går i spiralrörelse hellre än linjärt. Vid analysprocessen 
började det även framgå som en svaghet i studien att kvantitativa artiklar nästintill hade valts 
bort inte så långt in i sökprocessen. Den andra sökningen gjordes därmed även för att söka av 

efter kvantitativa artiklar och begränsades då inte till senaste året, utan senaste tio åren. En 
nackdel kan ha varit att inte samma parametrar tillämpades som vid sökning 5-8 vid första 
omgången. I denna omgång hittades inga rent kvantitativa studier som kändes relevanta för 

arbetet, utan två mixed method studier valdes ut för analys.  

En aspekt som kan ha påverkat studiens giltighet är språket och en eventuell feltolkning av 
innehållet i de analyserade artiklarna. Samtliga artiklar lästes på engelska och stor försiktighet 
har vidtagits kring översättningen genom att översätta ord med hjälp av flertalet 
internetbaserade översättningsmotorer samt omläsning av svåra avsnitt och hel artikel för en 
bättre förståelse utifrån helheten. Till arbetets överförbarhet bidrogs genom att grundligt 

redogöra dels för sökningsprocessen och dels för de analyserade artiklarnas syfte, metod och 
urval. Vid presentation av resultaten i de analyserade artiklarna återgavs så mycket som 
möjligt av deras sammanhang, exempelvis i vilken typ av vårdmiljö eller avseende vilken 
patientgrupp den specifika upplevelsen återfanns, för att läsaren bättre ska kunna förstå deras 
innebörd. Genom möjligheten att kunna överföra studiens resultat till andra sammanhang 

ökar dess trovärdighet (Polit & Beck, 2017).  
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Det var en krävande process att urskilja och benämna teman som växte fram och resultatet var 
inte på något sätt givet. Tänket bakom kommer delvis från en logik som byggts upp under 
utbildningen, men har även influerats av alla de artiklar som lästs i samband med 
examensarbetet. Det svåra fanns i att återge en så omfattande mängd material på ett reducerat 

sätt utan att förvanska det genom egna tolkningar eller tappa bort viktiga delar, vilket skulle 

minska arbetets tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). 

6.3 Etikdiskussion 

Etik handlar om att ta ansvar. Vid forskning behöver ställning tas till om de resurser som tas i 
anspråk kan rättfärdigas av ett förväntat resultat samt dess tillämpbarhet. Med resurser menas 
bland annat undersökarens, undersökningsobjektens samt övriga inblandades tid, energi, 
uppoffring av sin privata sfär eller ekonomiska medel. För detta arbete fattades därför några 
beslut. Ett av besluten var att inte genomföra en empirisk studie. Undertecknad bedömde att 

den tid och de kunskaper som fanns till förfogande, som ensam författare på grundnivå, inte 
skulle rättfärdiga en empirisk studie. Valet föll därför på en litteraturöversikt och däribland en 
allmän litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2017) var en lämplig modell för att på 
grundläggande nivå träna sig i vetenskapligt forskningsarbete. Vid artikelsökningen till arbetet 
hittades artiklar som utifrån söklistans mycket begränsade information verkade intressanta, 

men som inte med enkla medel kunde erhållas varför de exkluderades. Detta har troligen varit 
av betydelse för arbetets kvalité, men var ändå ett medvetet val med hänsyn till 
examensarbetets tyngd. Av liknande anledning valdes en beskrivande ansats före en tolkande 
då en vetenskaplig tolkning av framkomna resultat kräver vidare kunskap och erfarenhet. Här 
gäller det att vara kritisk och medveten om att en risk för tolkning redan kan uppstå genom 

urvalet av artiklar och sedan genom avgörandet av vilka delar av studierna som var av vikt för 
detta arbete. Vid både urvalet av artiklar och vid anteckningar av deras centrala innehåll var 
författaren ständigt kritisk till sin egen förförståelse och arbetade mycket på att göra en så 
ordagrann översättning som möjligt från engelska till svenska för att inte få med egna 

tolkningar. 

7 SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att utifrån tidigare forskning beskriva sjuksköterskestudenters 
förståelse av EO samt erfarenheter som påverkat denna förståelse. Resultaten visar på en god 

förståelse av den empatiska omvårdnadens centrala betydelse inom vården. Studenter ansåg 
att viljan att vårda och lindra lidande hade sin grund i ens personlighet och att medlidande inte 
gick att lära ut. Däremot förväntade de lära sig olika kompetenser som möjliggjorde god 
yrkesutövning. Deras beskrivningar av värderingar, förhållningssätt och uttryck för EO 
överensstämmer med de som framgår som önskvärda. EO erfordrar emotionell intelligens och 

bygger på engagemang, öppenhet och förståelse av andras behov. För att förstå patientens 
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behov och kunna ge rätt omvårdnad behövs empati, att respektera olikheter och kunna se 
vårdsituationen ur patientens och anhörigas perspektiv. Inslag i utbildningen som gav 
sjuksköterskestudenter en bredare förståelse av vårdsituationer handlade om insyn i andras 
upplevelser av händelser och reflektera kring dessa genom exempelvis gruppdiskussioner eller 

diskussionsforum. Upplevelser och känslor kan genom reflektion bearbetas och medvetandet 
höjas kring egna värderingar och handlingar. Genom uppmuntran till ett reflektivt 
förhållningssätt hjälps den blivande sjuksköterskan till att skapa en starkare yrkesidentitet. 
Vidare hade studenter som under sin praktik bemöttes med samma välvilja och respekt som 
de förväntades visa patienter, större möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga. Erfarna, 

kompetenta och engagerade handledare stödjer ett sådant omhändertagande av 
sjuksköterskestudenter. När initiering till vårdmiljöer under studietiden sker på ett välordnat 
sätt och kopplingen mellan teori och praktik blir tydligare förbereds studenterna väl på 

kommande utmaningar. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Förslag på vidare forskning är fallstudier av vårdinrättningar som gör satsningar och lyckas 
åstadkomma förändringar i sin organisation så att den bättre stödjer EO och stärker 
vårdpersonalen. Deras val av åtgärder och hur dessa implementerats kan ge värdefull kunskap 

till andra vårdinrättningar. Vidare behövs forskning inom svensk vård. Exempelvis bör 
utvärderande forskning bedrivas kring svenska sjuksköterskestudenters upplevelser av 
praktikförlagd utbildning i förhållande till den teoretiska utbildning de fått kring EO. Den 
teoretiska kunskap som erhålls är en färskvara som riskerar att undermineras och försvinna 
om den inte efterlevs ute i praktiken. Även sjuksköterskestudenters handledning under 

verksamhetsförlagd utbildning är av värde att forska kring, för att undersöka ifall rätt stöd sker 
vid introduktionen till olika verksamheter inom vården. Det framkom i de analyserade 
studierna att EO ser olika ut beroende på typ av vårdinrättning. Den relation till patienter och 
anhöriga som är nödvändig för vårdaren att skapa för att kunna ge EO skiljer sig vid jämförelse 
av exempelvis en akutavdelning på ett sjukhus och ett äldreboende. I flera studier upplevde 

sjuksköterskestudenter att det fanns begränsat utrymme för EO på akutvårdsavdelningar, men 
frågan som väcks är hur god EO ska se ut i olika typer av vårdinrättningar. Forskning behövs 
för att kunna ge bättre vägledning för praktisk tillämpning. Detta innefattar också forskning 
kring hur vårdtagare och anhöriga uppfattar den omvårdnad de fått ur ett empatiskt 
omvårdnadsperspektiv i olika vårdsituationer. Resultat från forskningen kan vara värdefull att 

användas i studieinslag med upplevelser från verkliga scenarion. 
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BILAGA A  SÖKMATRIS 

Databas Sökord Major Heading Tot antal träffar Artikel nr 

CINAHL Plus (1) compassion energy nursing student patient-centered care compassion 59 1 

CINAHL Plus (2) compassion energy nursing student patient-centered care caring 96 2 

CINAHL Plus (3) compassion AND nurse student perception  6 3 

CINAHL Plus (4) nursing students AND compassionate care student attitudes 19 4 

MEDLINE (5) nursing students AND compassion AND qualitative research study  8 5 

MEDLINE (6) compassionate care in nursing AND students AND qualitative 
research study 

 10 6 

PubMed (7) compassion AND nursing student* AND attitude AND patient 
centered nursing 

 4 7, 8, 9 

PubMed (8) nursing student* AND attitude* AND compassion AND qualitative 
study 

 59 10 

CINAHL Plus (9) compassionate care AND nurs* student*  16 11 

CINAHL Plus(10) nursing students OR undergraduate student nurses AND caring in 
nursing AND quantitative 

 62 12,13 
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BILAGA B  KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR  

Granskningen av vetenskapliga artiklar har gjorts utifrån Fribergs (2017) exempel på frågor 
vid kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier. Frågorna besvarades med ja 
eller nej och varje ja gav en poäng. De analyserade artiklarnas totala poäng av de möjliga 14 

framgår av artikelmatrisens första kolumn i bilaga C.  

De ställda frågorna var: 

 Finns en tydlig problemformulering? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Har studien någon omvårdnadsvetenskaplig teori beskriven? 

 Finns ett klart formulerat syfte? 

 Finns metodbeskrivning? 

 Finns urvalsbeskrivning? 

 Finns beskrivning av analysmetod? 

 Beskrivs hur metod och teoretiska utgångspunkter hänger ihop? 

 Framgår tydligt resultat? 

 Beskrivs författarnas tolkning av resultatet (kval)? 

 Förs några argument? 

 Förs några etiska resonemang? 

 Finns metoddiskussion? 
 Finns återkoppling till teoretiska antaganden? 
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BILAGA C  ARTIKELMATRIS  

Artikel 
nr 

Titel, Författare 
Tidskrift, Årtal, Land 

Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion 

1 
 
 
Kval 
13/14 

A cross-sectional analysis 
of the factors that shape 
adult nursing students’ 
values, attitudes and 
perceptions of 
compassionate care 
McSherry W. et al. 
Journal in Research of 
Nursing 
2017, Storbritannien 

Strategin The 6Cs av 
Department of 
Health (UK): 
 
Care, Compassion,  
Competence, 
Communication, 
Courage, 
Commitment 

Syftet var att fastställa 
sjuksköterskestudenters 
personliga och 
yrkesmässiga värderingar 
och hur dessa påverkar 
deras förmåga till EO. 

Intervju i sex fokusgrupper 
med totalt 22 sjuksköterske-
studenter från tre årskurser i 
England. 
Transkriberat. Induktiv 
tematisk analys för mönster 
och teman. 

Fem huvudteman varav fokus 
på följande tre: allmänna 
värderingar, grundläggande 
omvårdnad och värderingar 
kring omvårdnad 

Stöd för sambandet mellan 
sjuksköterskestudenters 
personliga och yrkesmässiga 
värderingar, samt deras 
förståelse kring sambandet. 

2 
 
 
Kval 
12/14 

Compassionate care: 
Student nurses’ learning 
through reflection and the 
use of story 
Adamson E., Dewar B. 
Nurse Education in 
Practise 
2015, Storbritannien 

Reflektion som 
inlärningsmetod. 

Syftet var att visa på 
användning av berättelser 
vid läro-institutionen för att 
förstärka kunskap kring EO 
hos sjuksköterske-
studenter. 

Användning av delar av 3-
åriga LLCP forsknings-
projektets data: 
Simuleringar med 37 
sjuksköterskestudenter i 
vårdsituationer med 
skådespelare och dockor, 
ljudinspelningar, 
diskussioner. 

Inlärning genom reflektion är 
effektivt för att utveckla 
sjuksköterskestudenters 
förmåga till EO. 

Lärande genom berättelser 
kan hjälpa 
sjuksköterskestudenter att 
inte bara förstå andras behov 
utan också förstå sina egna 
värderingar och 
förväntningar. 

3 
 
 
Kval 
12/14 

A phenomenological study 
of student nurses 
volunteering in Nepal: 
Have their experiences 
altered their 
understanding of nursing? 
Coatsworth K. et al. 
Collegian 
2017, Australien 

Tolkande 
fenomenologisk 
ansats för identitets-
fokuserad studie. 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskestudenters 
yrkesidentitet påverkas av 
volontärarbete i Nepal. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 5 
sjuksköterskestudenter. 
Transkriberade, tematisk 
analys. 

Fem teman framkom kring 
egen utveckling, stärkt 
empatisk förmåga, 
yrkesidentitet, ökad kreativitet 
och kunskap att implementera 
i hemland. 

Volontärarbete i ett 
utvecklingsland förstärkte 
sjuksköterskestudenters 
upplevda empati och 
medkänsla samt yrkets 
mellanmänskliga sida. 



 

2 

 

4 
 
 
Kval 
10/14 

Final-year nursing 
undergraduates’ 
understandings of 
palliative care: a 
qualitative study in Wales, 
UK 
Watts T. 
International Journal of 
Palliative Nursing 
2014, Storbritannien 

Kvalitativ studie, 
beskrivande ansats. 

Syftet var att belysa 
sjuksköterskestudenters 
förståelse av palliativ vård. 

Data från befintlig studie 
2013 i form av intervju med 
11 sistaårs sjuksköterske-
studenter kring palliativ-
vård. 
Tematisk innehållsanalys. 

Studenterna visade på ytlig 
kunskap kring palliativ vård, 
koncentrerad till livets 
absoluta slutskede. De 
uppskattade den empatiska 
omsorgen och det emotionella 
stödet.  

Deltagarnas medvetenhet 
kring att palliativ vård 
omfattar alla drabbade, även 
familjemedlemmar är positiv, 
men utbildningen behöver 
förstärkas inom området.  

5 
 
 
Kval 
14/14 

Care concept in medical 
and nursing students’ 
descriptions – 
Philosophical approach 
and implications for 
medical education 
Dobrowolska B. et al. 
Annals of Agricultural and 
Environmental Medicine 
2014, Polen 

Omvårdnad utifrån 
polerna bota-vårda 
där läkarnas insats 
ses som att bota 
medan sjuk-
sköterskornas insats 
ses som att vårda. 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterske- och 
läkarstudenter förstår och 
definierar omvårdnad samt 
hur deras definition och 
tillämpning skiljer sig åt. 

Enkät med 3 öppna frågor 
till 102 studenter varav 44 
var sjuksköterskestudenter. 
Frågor ställdes till 
elevgrupper i början, mitten 
och slutet av sin utbildning. 
Fenomenologisk, 
beskrivande analysmetod. 

Studien visar på likadana 
definitioner av omvårdnad 
mellan sjuksköterske- samt 
läkarstudenter, men efter 
praktik och genomgången 
utbildning skiljer 
uppfattningarna kring 
respektive grupps roller och 
därmed även inslag av EO. 

Även om värderingarna kring 
omvårdnad inte skiljer sig åt 
mellan grupperna så gör 
utförandet det. En 
rollindelning sker under 
utbildningens gång, sjuk-
sköterskor står för både 
teknisk och emotionell vård 
medan läkarna utför den 
senare endast vid behov. 
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Caring in Lourdes: An 
innovation in students’ 
clinical placement 
Baldacchino D. 
British Journal of Nursing 
2010, Malta 

Gibbs reflektions-
modell från 1988 

Syftet var att ge en 
sammanfattning av den 
erfarenhetsbaserade 
inlärningen hos maltesiska 
studenter som vårdade 
pilgrimer i Lourdes, 
Frankrike. 

4 sjuksköterske- och 3 
barnmorskestudenter fick 
föra dagbok, ge en skriftlig 
reflektion samt delta i 
gruppdiskussion. 
Deskriptiv, utforskande 
analysmetod. 

Fyra teman framkom: team-
building, holistisk omvårdnad, 
förtrogenhet vårdare-patient 
och stärka egen andlighet 

Denna typ av spirituellt 
volontärarbete har ett värde 
för sjuksköterskestudenter 
då det gav möjlighet till 
självutveckling genom nära 
kontakt med patienterna 
samt närvaro av förebild  
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Teaching caring and 
competence: Student 
transformation during an 
older adult focused 
service-learning course 
Brown K., Bright L. 
Nurse Education in 
Practice 
2017, USA 

Jean Watsons 
omvådnadsteori 
samt 
 
Allophilia modellen 
av Pittinsky: ha en 
positiv attityd till 
andra grupper än 
den egna 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
erfarenhet av och attityd till 
äldre samt påverkan på 
deras färdigheter i 
samband med 
praktikförlagd utbildning. 

Retrospektiv fenomeno-
logisk studie. Reflektiv 
dagbok, online 
undersökning, före och efter 
praktiken. 

Inledningsvis fanns oro och 
förutfattade meningar kring 
äldre. Efter praktiken fanns en 
helt förändrad attityd till 
omvårdnad, medkänsla och 
respekt för de äldre. 

Denna typ av utbildning 
ändrar attityd till äldre, 
minskar rädsla och ökar 
viljan att arbeta med äldre. 
Det möjliggör en vårdande 
relation samtidigt som 
kunskap och färdighet 
utvecklas. 
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Insights into Registered 
Nurses’ professional 
values through the eyes of 
graduating students 
Lyneham J., Levett-Jones 
T. 
Nurse Education in 
Practice 
2016, Australien 

Florence 
Nightingale, yrket 
som ett ”kall”. 
 
Påverkan genom 
förebilder. 

Syftet var att utforska 
nästan färdiga 
sjuksköterskestudenters 
uppfattningar kring de 
sjuksköterskors värderingar 
som de praktiserat 
tillsammans med, samt 
handlingar som skulle ha 
varit motstridiga dessa 
värderingar. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 14 
sjuksköterskestudenter 
under deras sista termin, i 
Australien. Tolkande 
analysmetod. 

Sjuksköterskestudenterna gav 
exempel på både önskvärda 
och icke önskvärda beteenden 
hos praktiserande 
sjuksköterskor. De önskvärda, 
som också gjorde störst intryck 
på dem avsåg EO. 

Resultaten indikerar att 
deltagarna förstod 
sjuksköterskeyrkets 
värderingar ur teoretisk, 
moralisk och praktisk 
synpunkt.  
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Bringing Caring and 
competence into focus in 
gerontological nursing: A 
longitudinal, multi-
method study 
Brown J. et al. 
International Journal of 
Nursing Studies 
2008, Storbritannien 

The Senses 
Framework av Nolan 
m fl – relations-
centrerad vård som 
går bortom person-
centrerad vård. 

Syftet var att undersöka 
studenters upplevelser av 
sin praktik inom 
äldrevården för att hitta 
inslag som ger positiv 
upplevelse. 

Kvalitativ del av longitudinell 
flermetodsstudie i England, 
57 fokusgrupper med 
sjuksköterskestudenter över 
3 år, korta besök vid 33 
placeringar och längre vid 7. 
Konstruktivistisk metod. 

Sjuksköterskestudenterna 
visade på växling av fokus 
under hela utbildningens gång, 
men ännu mer i samband med 
varje praktiktillfälle.  
Fokus ändrades från sig själv, 
till vårdinsatsen till patienten 
och sedan personen som 
helhet. 

För att kunna förflytta fokus 
från sig själv till personen 
behövs berikande läro-
inrättningar som ger 
studenterna trygghet och 
möjlighet att nå läromålen. 
På så vis kan äldreomsorgen 
göras attraktivare. 
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An exploration of the 
perception of caring held 
by students entering 
nursing programmes in 
the UK: A longitudinal 
qualitative study phase 1 
Phillips J. et al. 
Nurse Education in 
Practice 
2015, Storbritannien 

”Humanising care 
framework” av 
Todres m fl från 
2009. 

Syftet var att återge 
formandet av 
sjuksköterskestudenters 
vårdande värderingar 
under sin 3 åriga utbildning, 
fas ett i en longitudinell 
studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 12 sjuk-
sköterskestudenter år 2013 
och 24 sjuksköterske-
studenter år 2014. 
Intervjuerna gjordes innan 
påbörjad utbildning för att 
fånga personliga 
värderingar. Transkribering. 
Tematisk analys. 

De intervjuade studenterna 
påvisade stark entusiasm inför 
påbörjad utbildning. De ansåg 
sig ha rätt kvalitéer för att bli 
goda omvårdare, men hade 
svårt att definiera dessa. Det 
var enklare att ge exempel på 
när EO fallerade.  

Innan påbörjad studie 
beskrev studenterna 
omvårdnad via uppgifts-
orienterade termer. De har 
fokus på vad som ska göras 
(förmyndaraktig omvårdnad) 
och inte så mycket på hur 
(partnerskap med patienten). 
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Teaching compassionate 
care to nursing students in  
a digitial learning and 
teaching environment 
Hofmeyer A. et al. 
Collegian 
2018, Australien 

Kvalitativ, 
beskrivande och 
utforskande ansats, 
utgångspunkt i att 
medlidande är 
möjlig att påverka 
genom inlärning och 
sociala strukturer. 

Syftet var att undersöka 
sistaårs sjuksköterske-
studenters uppfattning 
kring EO före och efter en 
digital utbildningsmodul. 

Öppna frågor till sistaårs 
sjuksköterskestudenter före 
(17 pers) och efter (25 pers) 
en digital läromodul kring 
medlidande. Utförd i 
Australien. 
Tematisk analys.  

Fyra teman framkom: att vara 
närvarande, att verka för att 
minska lidande, skaffa sig rätt 
förutsättningar för att kunna 
arbeta hållbart samt blicka 
framåt med nya kunskaper och 
genom medvetenhet. 

Studenterna visade på ökad 
förståelse för medlidande 
och EO efter deltagandet i 
digital kursmodul. 
Beskrivningar av varför och 
hur EO var viktig framkom 
tydligare. Även patientens 
familj och medarbetare 
inkluderades i behovet av 
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visat medlidande, samt 
behovet av egenvård. 
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The impact of a ’Critical 
Moments’ workshop on 
undergraduate nursing 
students’ attitudes to 
caring for patients at the 
end of life: an evaluation 
Bailey C., Hewison A. 
Journal of Clinical Nursing 
2014, Storbritannien 

Egen modell från 
tidigare studie.  
3 steg för utveckling 
av emotionell 
intelligens vid 
intensivvård av 
döende patienter. 

Syftet var att utvärdera hur 
en praktikförberedande 
utbildnings-workshop kring 
vård av döende patienter 
inom intensivvård påverkat 
studenternas attityd. 

Både kvantitativ och 
kvalitativ ansats. 
Enkätundersökning bland 21 
engelska 3:e års 
sjuksköterskestudenter som 
deltog i en endags 
workshop. 
Kvantitativ del av enkät 
(Frommelts FATCOD 5-
poängs skala) med 30 frågor, 
kvalitativ del av enkät 
bestod av öppna frågor 
(tematisk analys). 

Kvantitativa resultat visade på 
en förbättrad attityd till vård 
av döende patienter efter 
genomförd workshop, med i 
snitt ca 10 % högre poäng. De 
studenter som hade någon typ 
av förkunskap visade en större 
ökning i poäng. 
Kvalitativa resultaten visade att 
studenterna ansåg sig ha fått 
en bra förberedelse inför sin 
praktik. Genom djupare 
reflektioner i mindre grupper 
kring verklighetsbaserade 
händelser kände de sig säkrare 
inför kommande svåra 
situationer i akutinrättningar. 

Genom workshop gavs 
studenter en möjlighet att 
inför praktik bearbeta 
känslor kring svåra 
vårdsituationer i en trygg och 
kontrollerad miljö. En 
djupare förståelse uppnås 
genom diskussion och 
utväxling av personliga och 
yrkesmässiga erfarenheter 
inom gruppen. Större effekt 
beräknas nås i slutet av 
utbildningen genom att 
redan i tidigt skede i 
utbildningen beröra aspekter 
kring döden. 
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The care of and 
communication with older 
people from the 
perspective of student 
nurses. A mixed method 
study. 
Hammar et al. 
Nurse Education Today 
2017, Sverige 

Kommunikationens 
roll i en person-
centrerad vård av 
äldre. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
syn på omvårdnaden av och 
kommunikationen med 
äldre patienter. 

Både kvantitativ och 
kvalitativ ansats. 
Enkätundersökning bland 94 
svenska 3:e års 
sjuksköterskestudenter. 
Kvantitativ del av enkät 
bestod av 3 frågor från MAQ 
enkäten med 5-poängs 
skala, beskrivande statistik. 
Kvalitativ del av enkät 
bestod av en öppen fråga 
som besvarades av 75 
deltagare, manifest 
innehållsanalys. 

Kvantitativa resultaten visade 
att merparten av studenterna 
hade positiv inställning till 
kommunikation med och 
omvårdnad av äldre. 
Kvalitativa resultaten 
sammanställdes i tre 
kategorier: relationsbyggande, 
kommunikationstekniker, 
externa 
faktorer/förutsättningar. 
Kommunikation framstod som 
viktig för att se personen, 
uttrycka respekt och 
medlidande. Kommunikation 
är verbal och icke-verbal med 
lyssnande, bekräftelse och 
deltagande som centrala 
aspekter. Tids- och 
miljöaspekter som påverkar. 

Även om studien visade på 
en överlag positiv attityd till 
omvårdnad av äldre och 
förståelse av vikten av 
kommunikation, pekade 
svaren på en ganska ytlig 
kunskap kring vilka 
kommunikationsfärdigheter 
som behövs. 
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