
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

MÖTET MED SJUKSKÖTERSKAN 

En litteraturstudie ur äldre patienters perspektiv 

SOFIA CHRISTENSSON 

BLESSING OZIEGBE 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Grundnivå 
15 HP 
Sjuksköterskeprogrammet 
Examensarbete i vårdvetenskap 
VAE209 

Handledare: Dara Rasoal, Therese Lindberg 
Examinator: Inger K Holmström 
 
Seminariedatum: 2019-08-29 
Betygsdatum: 2019-09-17 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige finns det en ökad population av äldre människor som behöver vård. 

Vård för äldre kan ske i äldreboenden där de står i kontakt med sjuksköterskan. 

Äldreboendet betraktas som ett andra hem med utrustning där patienter kan använda sina 

resurser till att leva ett självständigt liv. Syfte: Att belysa hur äldre patienter erfar mötet med 

sjuksköterskan inom äldreboende. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv 

syntes. Resultat: Analysen resulterade i två teman och fyra subteman. Det första temat är 

Erfarenheten av välbefinnande med tillhörande subteman; Att vara tillfredsställd i 

vårdmötet och Att ha behov av närhet.  Det andra temat är Vikten av kommunikationen 

med tillhörande subteman; Att anpassa sig till den nya miljön och Att ha en meningsfull 

relation med sjuksköterskan. Slutsats: Erfarenheter av trygghet kunde uppkomma när 

sjuksköterskan behandlade den äldre patienten som en unik människa genom att intressera 

sig för dem, visa respekt, förståelse och initierande av kommunikation. Otrygghet kunde 

uppkomma när sjuksköterskan styrdes utifrån egna attityder och fördomar genom att 

ignorera eller inte visa hänsyn till äldre patienterna.   

Nyckelord: Kommunikation, relation, erfarenhet, äldreboende 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden there is an increased population of elderly people who need care. 

Care for elderly can take place in elderly homes where they are in contact with the nurse. The 

elderly home is regarded as a second home with equipment in which the patients can use 

their resources to live an independent life. Aim: To illustrate older patients' experiences of 

meeting with the nurse within the elderly home. Method: A qualitative literature study with 

descriptive synthesis. Result: The analysis resulted in two themes and four sub-themes. The 

first theme is The experience of well-being with the sub-theme; To be satisfied with the care 

meeting and To have a need for closeness. The second theme is The importance of 

communication with the associated sub-theme; To adapt to the new environment and To 

experience a meaningful relationship with the nurse. Conclusion: Experience of security 

could arise when the nurse treats older patients as unique person by being interested in 

them, showing respect, understanding and initiating communication. Insecurity could arise 

when the nurse is guided by his or her own attitudes and prejudices by ignoring or 

disregarding older patients.  

Keywords: Communication, relationship, experience, elderly resident 
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1 INLEDNING 

I Sverige finns det en ökad population av äldre människor som har ett behov av att få vård. 

Äldre människor som lider av svåra sjukdomar förflyttas i allt större grad från hemmet till 

äldreboenden. När människors liv kastas om vid flytt till äldreboenden, finns risken att 

vårdlidande uppstår. Varför lidande kan uppstå kan bero på att det saknas förståelse för den 

enskilde patientens erfarenheter från sjuksköterskor. Att bli drabbad av vårdlidande behöver 

dock inte alltid bero på förflyttning till ett äldreboende. Sjuksköterskors omvårdnad behöver 

utgå ifrån äldres behov och önskemål och bör bygga på evidensbaserad kunskap. Förslaget 

till att forska kring detta intresseområde är angivet utifrån forskargruppen Långvarigt och 

självständigt liv (PriLiv) som fanns bland 35 olika intresseområden på Mälardalens 

Högskola att välja bland. I den kommande professionen som sjuksköterska finns det ett 

intresse för människor, särskilt äldre människor. Därifrån väcktes intresset för att studera 

kring de äldres erfarenheter av mötet med sjuksköterskor. Utifrån de erfarenheter som 

författarna till examensarbetet fick under den första verksamhetsförlagda utbildningen, var 

detta ämne relevant att forska mer kring. Detta examensarbete hoppas kunna skapa en 

fördjupad förståelse för hur äldre patienter erfar mötet med sjuksköterskan, för att som 

blivande sjuksköterska kunna uppfatta patienters lidande, tankar och känslor inom vården. 

2 BAKGRUND 

Avsnittet inleds med beskrivning av centrala begrepp följt av beskrivning av äldreboende, 

sjuksköterskans roll och ansvar, tidigare forskning utifrån sjuksköterskans och anhörigas 

perspektiv, vårdvetenskapligt perspektiv med Katie Eriksson som cariativ vårdteoretiker 

samt avslutas med en problemformulering.  

2.1 Beskrivning av centrala begrepp 

Nedan beskrivs de begrepp som är centrala för arbetet: kommunikation, äldre, anhörig, 

vårdrelation och personcentrering.  
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2.1.1 Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer ifrån det latinska ordet communica’tio som betyder ”att 

göra något gemensamt” (Nationalencyklopedin, 2019c). Kommunikation kan beskrivas som 

ett ömsesidigt utbyte som kan föra samman personer i delaktighet. Kommunikation kan även 

delas in i två olika begrepp, verbal kommunikation i form av ord och den icke verbala 

kommunikation (Fossum, 2013). Enligt Dimbleby och Burton (2007) sker den verbala 

kommunikationen ur en process. För att kunna förstå hur processen fungerar, kommer 

därför deras linjära kommunikationsmodell upp som ett exempel. Enligt modellen sker 

processen ur ett utbyte av information från person A till person B. Denna process utgår ifrån 

att person A säger ett kodat meddelande, exempelvis: Jag vill vårda dig. Detta avkodas av 

person B, som sedan uppfattar det kodade meddelandets betydelse. Kommunikation uttrycks 

även genom någon sorts kodning, vilken enligt Dimbleby och Burton (2007) kan vara icke-

verbalt. Nilsson och Waldemarson (2016) beskriver att den icke-verbala kommunikationen 

kan ske via kroppsspråk, ansiktsuttryck och beröring som inte har med ord att göra. Den 

icke-verbala och verbala kommunikationen kompletterar budskapet mellan patient och 

sjuksköterskan.  

2.1.2 Äldre 

Begreppet äldre kan definieras om personer som har överstigit pensionsåldern i Sverige, 

vilket är över 65 år (Socialstyrelsen, 2016a). Att bli äldre beskrivs som en biologisk process 

där kroppens genetiska koder är förinställda i cellerna, vilket medför att organ och 

organsystem med tiden inte kommer att fungera fullt ut (Nygren & Lundman, 2014).  Inom 

examensarbetet används begreppet äldre för att beskriva personer som är över 60 år.  

2.1.3 Anhörig 

Begreppet anhörig kan vara en synonym på begreppet närstående vilket har olika innebörder. 

Anhöriga kan vara de personer inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper någon på 

grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning (Anhörigas Riksförbund, 2019). Inom 

examensarbetet används begreppet anhörig på personer som har en familjerelation till 

patienten. 

2.1.4 Vårdrelation 

I Nationalencyklopedin (2019f) definieras relation som ”ett känslomässigt förhållande mellan 

två eller flera personer”. Ordet relation kommer ifrån det latinska ordet relatio. Ordet vård är 

förkortningen av begreppet omvårdnad som betyder att vidta åtgärder för eller med en 
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människa frisk som sjuk, i syfte att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och välbefinnande 

eller för att stödja inför döden (Nationalencyklopedin, 2019d). Eriksson (2014) beskriver att 

allt vårdande sker i en relation och i ett möte mellan vårdare och patient, där varje människa 

är unik och upplevelsen av vårdrelationen kan bli olika. Arman (2015) beskriver att 

vårdrelationen är ett samspel som består av kommunikation som uppstår i en relation genom 

förhållningssätt, samtal och handlingar.  

2.1.5 Personcentrering 

Personcentrering består av begreppen person och centrering. Begreppet person härstammar 

ifrån det latinska begreppet persona som betyder att ha en roll eller karaktär 

(Nationalencyklopedin, 2019e). Centrering betyder utifrån grekiskan kentrum, vilket innebär 

att sätta något i centrum för uppmärksamhet (Nationalencyklopedin, 2019a; 2019b). 

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som innebär att kunna se den enskilda 

personen, kunna involvera och anpassa efter den unika personens behov, resurser och 

förutsättningar för att kunna göra vården mer jämlik (Sveriges Kommuner & Landsting, 

2019). 

2.2 Äldreboende 

Enligt Förenta Nationernas årliga befolkningsrapport (2017) har antalet människor på jorden 

ökat med 83 miljarder varje år. Utifrån rapporten kommer befolkningen inom sex år vara 

åtta miljarder fler. Därmed kommer en miljard vara över 60 år. Enligt Socialstyrelsen (2018) 

kommer dessa äldre människor ha ett ökat behov av vård och omsorg, fortsättningsvis 

förflyttas allt fler äldre från sina hem till äldreboenden eller sjukhus. Äldreboende enligt 

Carlsson och Wennman-Larsen (2014) kan betraktas som ett andra hem med utrustning där 

äldre patienter kan använda sina resurser till att leva ett självständigt liv. Äldreboende 

skapades ur fattigvårdslagen 1918, då kommunerna tog på sig ansvaret att anordna hus för 

äldre som var i behov av vård. Till en början kan vården, enligt Blomqvist och Petterson 

(2014), tillgodoses för äldre i form av hemtjänst. Under vårdandets förlopp kan det dock ske 

att den vård som ges i det egna av hemtjänsten inte räcker till, vid denna tidpunkt kan därför 

en plats på ett särskilt boende eller äldreboende beviljas av en kommunal 

biståndshandläggare för givande av mer omfattad vård. Platsen på dessa boenden kan både 

vara kort- eller långvarande utifrån patienternas hälsotillstånd. Enligt Socialstyrelsen (2018) 

är de personer som bor på särskilda boenden de mest sjuka.  
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2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskor har ett ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de ska göra kvalificerade 

bedömningar, tolka patienters omvårdnadsbehov och genomföra omvårdnadsåtgärder i 

partnerskap med patienten. I sjuksköterskans profession finns det ett ansvar för följande av 

lagar och styrdokument, men även att ha etiska förhållningssätt som är styrande i hälso- och 

sjukvården. Sätt för att ge vård av bättre kvalitet anges i Hälso- och sjukvårdslag (SFS 

2017:30) och Patientlag (2014:821) samt Socialstyrelsens styrdokument (2017a & 2017b). 

Inom dessa lagar och styrdokument står det att patienten har rätten att få individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd, metoder för undersökningar, vård och 

behandling. Dessa lagar och styrdokument ställer därför kravet på sjuksköterskan att se till 

att det utförs. Sjuksköterskan ska även kunna undervisa, kommunicera samt informera och 

göra sig säker som sjuksköterska så att patienten uppfattar det som sagts. Enligt 

Socialstyrelsen (2019) och Patientlagen (SFS 2014:821) ska all information anpassas på så 

sätt att alla oavsett ålder, erfarenheter eller språkliga bakgrunder förstår den. Socialstyrelsen 

(2016b) skriver att omvårdnad ska utövas på den nivå personer befinner sig på och ska göras 

så att de kan känna trygghet. Målet med omvårdnaden utifrån de lagar och styrdokument 

som nämns ovan är att lindra lidande, främja hälsa och öka välbefinnande.  

Enligt Socialstyrelsens (2017a) etiska kod för sjuksköterskor står det tydligt en 

sammanfattning av de riktlinjer för yrkesprofessionens etik, dessa riktlinjer fördelas in i fyra 

områden som berör allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetarna. Det 

belyser sjuksköterskans professionella ansvar att arbeta enligt evidensbaserad kunskap. 

Genom att arbeta ur dessa områden ansvarar sjuksköterskan för människans behov av vård, 

främjar en miljö där respekt och mänskliga rättigheter tillfredsställs samt bidrar med 

kontinuitet och en bibehållen värdegrund. Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt.   

2.4 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs sjuksköterskans och den anhöriges olika erfarenheter av kommunikation 

som sker vid mötet med patienten.  

2.4.1 Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation vid mötet med patienten 

Sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården erfar att det finns positiva förutsättningar för 

att nå fram till den äldre patienten. Utifrån sjuksköterskors erfarenhet beskrivs det att det 

finns förutsättningar som möjliggör skapandet av meningsfulla relationer till patienter och 
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där stöd kan ges.  Sjuksköterskor erfar att när patienter delar med sig av sina livsberättelser 

och erfarenheter vid mötet, kan intresse för kommunikation mellan dem och patienterna 

skapa glädje. Att kommunicera med äldre patienter anses som viktigt eftersom det ingår i 

omvårdnadsarbetet, och där acceptans för patienternas rätt att bli behandlad som unika 

personer ska ske (McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Fakhr-Movahedi, Salsali, 

Negharandeh, & Rahnavard, 2011). Sjuksköterskor lyfter att omsorg bör utföras individuellt 

utifrån äldre patienters önskemål. När kommunikationen brister mellan sjuksköterskor och 

patienter kan känslor av missnöjdhet uppstå bland de båda. För patienternas del, uppfattas 

det enligt sjuksköterskorna att den kommunikation som ges inte räcker till. Eftersom 

missnöjdhet kan uppstå i mötet, erfar sjuksköterskor att det kan finnas otillräcklighet för hur 

de kan nå fram till patienten vid dessa situationer. Vidare beskriver sjuksköterskor att 

möjligheten för att kunna skapa en bättre förståelse om äldre patienter är erfaret som viktigt, 

då kommunikationen med patienten behöver ses som ömsesidigt. Sjuksköterskor erfar att det 

ömsesidiga mötet de har med patienterna är mer viktigt än att endast samla information om 

patienternas hälsotillstånd. Fortsättningsvis menar sjuksköterskor, att om det ömsesidiga 

mötet kan ske som en förlängning av den kommunikation som sker, kan det bidra till att 

skapa en relation mellan sjuksköterskan oh patienten som kan bygga på ärlighet och 

öppenhet. Genom att möjliggöra detta betraktas det enligt sjuksköterskorna som en 

förutsättning för ett meningsfullt möte som kan påverka deras motivation för att initiera 

kommunikation med patienter (Blomberg, James, & Kihlgren, 2013; Chan, Jones, Fung, & 

Wu, 2011). Sjuksköterskor uttrycker att de kan möta patienter som anses krävande, detta kan 

leda till frustration bland sjuksköterskor som kan erfaras som mindre tillfredsställande. 

Sjuksköterskor anser att den frustration som erfars bland dem kan härstamma från 

patienters attityder. Det som menas här enligt sjuksköterskorna är att äldre patienter inte 

verkar förstå eller bry sig om att det finns fler patienter än de själva som behöver vård och 

uppmärksamhet. När denna frustration går över styr, uttrycker sjuksköterskor att 

kommunikationen har misslyckats. En annan anledning till varför kommunikation kan 

misslyckas är eftersom en del sjuksköterskor erfar en osäkerhet för hur de ska agera vid 

möten med upprörda patienter. Det som dessa sjuksköterskor istället gör för att lösa deras 

problem, är att be en mer erfaren sjuksköterska ta över samtalet med den patient som är 

upprörd (Blomberg et al., 2013; Chan et al., 2011).    

I studierna skrivna av Fakhr-Movahedi et al. (2011) och av Chan et al. (2011) framkommer 

det även att sjuksköterskor erfar sig vara begränsade vid kommunikation med äldre patienter 

då de lätt kan bli styrda utifrån läkare och de administrativa behoven. Sjuksköterskor erfar 

att deras arbetssätt även ofta kan bli styrt ifrån deras arbetsledare, då deras ledare anses vara 

fast bestämd på att dem ska fokusera sig mer på de arbetsuppgifter som finns att göra än att 

umgås med patienterna. När det blir styrande ifrån ledaren eller ifrån de andra styrande 
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finns risken att de möten de har med patienterna inte sker kontinuerligt, utan istället 

slumpmässigt under dagen när de får tid. Vidare i studierna av Fakhr-Movahedi et al. (2011) 

och Chan et al. (2011) uttrycker sjuksköterskor att de blir stressade för att kunna finnas till 

för alla patienter när deras arbetsbörda ökar. Sjuksköterskorna uttrycker även att ibland kan 

det vara bättre att inte föra samtal med patienter eftersom den tidsbrist som kan finnas 

försvårar deras möjligheter för vidare samtal med patienter. Att istället skjuta upp samtalen 

med patienterna till bättre tidsförhållanden kan erfaras som bättre. En del sjuksköterskor 

uttrycker dock en missnöjdhet med detta tankesätt, de menar att det anses som orimligt att 

inte svara på patienternas frågor och funderingar. Genom att lägga rutin på kommunikation 

med patienter under dagen, anser sjuksköterskor att arbetet blir mer gynnsamt.  

Negativa erfarenheter som dock finns enligt sjuksköterskorna i studierna av Fakhr-Movahedi 

et al. (2011) och McGilton et al. (2014) är att möjligheterna till fristående kommunikationer 

med patienter kan vara erfaret som svårt att uppnå. Sjuksköterskor uttrycker därför att de 

tidskrävande förhållanden de utsätts för försvårar deras möjlighet för att individuellt anpassa 

patienternas omvårdnad, samt att ta hänsyn till personlig integritet. Sjuksköterskor anser 

därför att vården inte alltid kan bli personcentrerat för den äldre patienten. Ytterligare 

beskrivningar som uppkommer från sjuksköterskor är att mötet kan bli påverkat. Mötet 

anses bli påverkat när den patient och anhörig dem möter har en etnisk kultur som behöver 

uppmärksammas för att undvika att missförstånd eller missnöje kan uppkomma. 

Sjuksköterskor menar därför att alla möten med patienter samt dess anhöriga ska 

uppmärksammas och tillgodoses. I studierna av Fakhr-Movahedi et al. (2011), Chan et al. 

(2011) och McGilton et al. (2014) uttrycker sjuksköterskor att de får förståelse för innebörden 

att prioritera kommunikativa möten med patienter, när de kan se på mötet som positivt och 

inte negativt i form av att det tar tid ur deras arbetsdag. Sjuksköterskor uttrycker även att när 

det kommunikativa mötet ses, kan de få en bättre förståelse för patienters behov då tid kan 

ges för att kunna tolka de verbala och icke verbala uttrycken. När relationen till patienten kan 

underhållas och utvecklas anser sjuksköterskor att detta motiverar dem till att arbeta 

patientnära. Vidare beskriver sjuksköterskor i studierna att deras relation till patienterna kan 

forma en grund för utveckling av närhet bestående av kommunikation, respekt och 

engagemang. 

2.4.2 Anhörigas erfarenheter av delaktighet i vårdandet och i mötet med 

sjuksköterskan 

Anhöriga till äldre patienter som vårdas på äldreboenden erfar att det sker en förändring i 

deras roll mot den äldre samt en känsla av ett ökat ansvar. Rollen som anhörig anses kunna 

förändras när deras äldre familjemedlemmar flyttar in på äldreboenden, eftersom det kan 

finnas behov för uppföljningar av den äldre vid förflyttningen. Samtidigt beskriver en del 
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anhöriga att de kan erfara ett lugn i sin roll när vården kan ges med positiv inverkan till deras 

äldre familjemedlemmar, men när det inte sker kan känslor av oro och osäkerhet förekomma 

bland de anhöriga (O’Shea, Weathers, & Mccarthy, 2014; Dorell, Bäckström, Ericsson, 

Östlund, & Sundin, 2016; Mitchell & Chaboyer, 2010). Dessutom erfar anhöriga att 

konversationer utvecklas när de får chansen att öppna upp sig i samtalet, detta anses 

värdefullt för deras berättelser för hur de uppfattar vården som ges till sina 

familjemedlemmar. Konversationer med sjuksköterskor anses enligt anhöriga kunna ge 

möjligheter för att prata om de frågor de tidigare önskat fråga kring äldrevården, men tvekat 

att diskutera. När möjligheten ges för att kunna öppna upp sig, anser anhöriga att detta kan 

förbättra deras förståelse för varandra och på detta sett kunna ge bekräftelse och tröst 

(O’Shea, Weathers, & Mccarthy, 2014). Anhöriga erfar även att när sjuksköterskor kan svara 

på deras frågor kring de äldre kan detta beskrivas som en bekräftelse som kan skapa känslor 

av tillräcklighet och glädje. Kommunikation med sjuksköterskor erfars som värdefullt då 

möjligheten för att kunna bli lyssnad till och förstådd är av vikt enligt de anhöriga, samt att 

det är värdefullt att kunna få en bättre förståelse för den vård som ges till deras 

familjemedlemmar (O’Shea et al., 2014; Dorell, Bäckström, Ericsson, Östlund, & Sundin, 

2016; Mitchell & Chaboyer, 2010).   

Anhöriga erfar att sjuksköterskor har en viktig del som kommunikationsledare vid mötet 

mellan dem och deras äldre familjemedlemmar då detta kan skapa känslor av fridfullhet för 

de anhöriga. Det anses även vara befriande när sjuksköterskor kan ge uppmärksamhet för de 

familjemedlemmar som vårdas (Dorell & Sundin, 2016; Morphet et al., 2015). Anhöriga 

menar här att sjuksköterskor verkar förstå vad de vill säga och på detta sätt kunna lägga en 

struktur för konversationen. De förmedlar att förhållandet till sjuksköterskan är en viktig 

faktor för välbefinnandet för dem och deras äldre familjemedlem. Vidare anser anhöriga att 

en bra sjuksköterska är någon som kan se den äldre och bry sig om. Att vara en bra 

sjuksköterska enligt de anhöriga är inte genom att vara kopplad till sin formella utbildning, 

utan istället genom sin attityd (Bollig, Gjengedal, & Rosland, 2016). När sjuksköterskor kan 

avsätta tid för de anhöriga anses det enligt dem som något positivt som får anhöriga att 

uppskatta mötet med sjuksköterskan (Dorell & Sundin, 2016; Morphet et al., 2015).  

Missnöjdhet och upprördhet är något de anhöriga uttrycker att de kan erfara när 

sjuksköterskan de möter misslyckas med att föra en kommunikation med dem och deras 

äldre familjemedlemmar. Vissa anhöriga uttrycker att det finns brister i levereringen av viktig 

information och samarbete mellan dem och sjuksköterskorna. De anhöriga erfar att den brist 

av kommunikation som finns bland dem även kan bero på hälsovårdssystemets olika delar de 

kommer i kontakt med. Vid erfarenheter av missnöjdhet på detta sätt, uttrycker anhöriga att 

de själva behöver ta initiativ för att kunna ta del av information och ansvar för att 
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kompensera bristerna (Dorell & Sundin 2016; Morphet et al., 2015; Hvalvik & Reierson 

2015). Anhöriga förväntar sig och vill inkluderas i den äldre familjemedlemmens 

omvårdnadsprocess. Om de utesluts från detta kan det resultera i en förlust av samarbete. 

Erfarenheter som även framkommer enligt anhöriga är att det finns ett behov för att 

förbättra kommunikationen och samspelet mellan dem och sjuksköterskorna för att kunna 

upprätthålla säkerhet och kontinuitet för de äldre familjemedlemmarna. Att bli tröstad 

beaktas enligt anhöriga kunna ske i ett tillförlitligt förhållande till sjuksköterskan. Vidare 

anser anhöriga att deras förståelse för varandra även kan förbättras när de bjuds in till ett 

vårdande möte med sjuksköterskan där dem kan få uttrycka sig fritt (Dorell & Sundin 2016; 

Morphet et al., 2015; Hvalvik & Reierson 2015). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Eriksson grundar sin vårdvetenskapliga teori ur begreppet caritas som står för kärlek och 

barmhärtighet, vilket är grundmotivet för allt vårdande. Eriksson beskriver vårdens centrala 

betydelse för patienterna vid vårdandet och vid lindrandet av lidandet (Eriksson 1994).  

Erikssons cariativa vårdteori har valts för att den redovisar med tyngdpunkt på lindrandet av 

lidande, teorin lyfter fram begreppet caritas som står för människokärlek och barmhärtighet 

vilket är ett grundläggande begrepp inom vårdandet. Caritas innebär att förmedla tro, hopp 

och kärlek i vårdandet av människan och därmed hjälpa hen med dennes behov (Eriksson, 

1990). För att vårdandet ska bli så gott som möjligt ska det därför genomsyras av tro, hopp 

och kärlek samt vara en del av relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Nedan 

kommer tre komponenter att tas upp utifrån Erikssons cariativa teori om lindrandet av 

lidandet. 

2.5.1 Lidande 

Enligt Eriksson är lidande en del av hälsan, något som ingår i livet och som är självklart. 

Eriksson delar upp lidandet i tre olika faser: Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande är allt som rör livet och berör det personen tidigare upplevt och har med sig 

genom livet. Vid sjukdom kan det som tidigare varit självklart, förändras eller helt tas bort. 

Sjukdomslidande orsakas av sjukdom, smärta, känslor av skam och skuld. Vårdlidande kan 

både vara av fysisk och psykisk form. Det lidande som uppkommer här är orsakat av vården.  

Lidandets dimensioner är likt hälsans, och är på görandenivå en flykt från lidandet, att vara i 

lidandet är något främmande för sig själv, sina begär och sina möjligheter att lindra lidande. 

På vardandenivå är lidandet en kamp mellan hopp och hopplöshet och mellan liv och död. 
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Vårdlidandet förekommer när det finns ett glapp i sjuksköterskans hållning till den lidande 

människan (Eriksson, 1994). 

2.5.2 Vårdande 

Eriksson (1987b) beskriver vårdande som innebörd för att lindra den lidande människan och 

att hjälpa människan att växa, att utvecklas till den hon är ämnad att vara. För att uppnå 

detta sker olika former av ansning som kravlös kärleksgärning, lekande som övning, 

prövning, finnande av trygghet och lärande för att åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande samt en upplevelse av att befinna sig i 

utveckling som syftar till att förändra hälsoprocesser.   

2.5.3 Vårdkultur 

Enligt Eriksson (1987a) används begreppet vårdkultur för att beskriva miljön. En miljö är 

uppbyggd av olika element som traditioner, ritualer och grundläggande värden. När dessa 

element kan uttryckas i sjuksköterskans etiska hållning, kan miljön bli inbjudande till den 

lidande människan. Människan påverkas av den miljö och kultur hon befinner sig i, 

vårdkulturen blir därför avgörande. Vidare beskriver Eriksson (1987a), att den värld 

människan befinner sig i är mångdimensionell och går utöver den materiella, relationella och 

den inre världen som beskriver människans djupaste känslor. Dessa tre världar påverkar 

varandra och skapar förutsättningar för människan att växa när hon kan reflektera över dem.  

2.6 Problemformulering 

Vid ökad ålder kan behovet för vård höjas och flytt till äldreboende sker i mer utökad grad, då 

resurser i form av sjuksköterskor därmed finns för att ge vård. Tidigare forskning visar att 

kommunikation är något som prioriteras bland de anhöriga och sjuksköterskorna men kan 

brista. När den äldre kommer in i äldreboendet kan det redan finnas lidande eftersom den 

äldre patienten kan vara multisjuk. Med en bristande kommunikation från sjuksköterskorna 

inom äldreboendet, kan risken för vårdlidande uppstå. Enligt Erikssons cariativa vårdteori 

kan brister i vård och utebliven vård orsaka ett vårdlidande hos patienten. När det även finns 

ett glapp i kommunikationen kan ett vårdlidande uppstå mellan sjuksköterskan och 

patienten. Vårdlidande kan undvikas när sjuksköterskan lär sig att bli medveten om 

kommunikationens betydelse för den äldre patienten. Sjuksköterskor inom äldrevården har 

ett ansvar för att ge en god vård, vilket betyder att deras sätt att kommunicera med de äldre 

bör anpassas efter individens behov. Trots att sjuksköterskorna har ett ansvar för givande av 

god vård, finns det brister i hur en förståelse för äldre kan skapas när det gäller 
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kommunikationen med varandra. Anhöriga erfar även att detta är ett problem då de menar 

att missnöjdhet kan förekomma när sjuksköterskan misslyckas med att nå fram till dem och 

deras äldre familjemedlemmar. Genom denna problemformulering, hoppas författarna till 

detta examensarbete kunna bidra till en fördjupning om äldre patienter.  

3 SYFTE 

Att belysa hur äldre patienter erfar mötet med sjuksköterskan inom äldreboende. 

4 METOD 

En kvalitativ ansats har valts till detta examensarbete, då Friberg (2017a) menar att detta 

tillvägagångssätt att skriva arbetet på, skapar en fördjupad förståelse för fenomen som består 

av och erfarenheter. Eftersom examensarbetets syfte är att belysa äldre patienters 

erfarenheter ansågs denna ansats passande. Metoden som valdes är en deskriptiv syntes 

enligt Evans (2002), vilket betyder att resultatet från insamlade data inte ska omtolkas då 

basen ur artiklarna formar arbetet. Utifrån Evans (2002) metod analyseras bearbetat 

material, men för att inte omtolka de vårdvetenskapliga artiklarnas resultat kommer även 

obearbetat material att lyftas i form av utdrag från citat som förekom ur artiklarna.  

4.1 Datainsamling och urval 

Evans analysmetod (2002) består av fyra steg. Det första steget ur denna metod kallas för 

insamling av artiklar och består av att inhämta tillräcklig mängd och relevant data för att 

kunna svara på examensarbetets syfte. Första sökningen med kommunikation med 

avgränsningar gav noll antal träffar. Detta kan ses överst i Tabellen på Bilaga A. Dessa träffar 

som framkom ur artikelsökandet var kvarstående ifrån tidigare arbetsgång. Nio artiklar är 

valda ifrån CINAHL plus och en från PubMed med inriktning mot vårdvetenskap. Orsaken 

till att endast en artikel valts från PubMed var att det fanns svårigheter med att söka på 

denna databas för att få en större mängd urval av artiklar att välja bland till arbetet. 

Sökorden som användes var: nursing home ethics, residents view och older people, dessa 

sökord resulterade i endast fyra träffar. De artiklar som fanns med från denna sökning var 
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inte relevanta till arbetet. Vidare sökning gjordes, men de artiklar som uppkom var inte 

relevanta då de inte svarade på arbetets syfte, se Bilaga A.  

För att få relevant mängd data som i arbetets fall var tio artiklar till tidigare forskning och tio 

till resultatet, avgränsades sökningar genom att använda inklusions- och exklusionskriterier. 

Detta betyder att artiklar som anses väsentliga för arbetet ska inkluderas och artiklar som 

inte anses väsentliga ska exkluderas enligt Evans (2002) och Friberg (2017b). 

Inklusionskriterierna i CINAHL plus begränsandes till engelska artiklar inom ett spann av tio 

år (2009–2019), kvalitativ metod och ur patienters perspektiv till resultatet. Studier som 

berörde äldre patienter från 60 år och uppåt inkluderades då examensarbetets kontext var 

kring äldre patienter på äldreboenden. Utifrån arbetets gång valdes det att exkludera artiklar 

som berörde äldreboende och patienter som ingick i studierna var under 60 år samt 

upptagandet av andra professionsgrupper än sjuksköterskorna. Ytterligare exkluderingar 

som gjordes för att få arbetet att bli kvalitativt inriktat var att välja bort kvantitativa artiklar 

som berörde termen äldreboende, syftet med detta var eftersom det inte fanns någon önskan 

för att utföra en blandad metod. I PubMed begränsades sökningen av artiklar till att vara 

maximalt tio år gamla, då det inte gick att specificera precis tidsbegränsning. I CINAHL plus 

begränsades sökningen i form av Peer Review, vilket enligt Östlundh (2017) innebär att 

artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och är granskade av en eller flera 

personer. PubMed hade inte denna begränsningsfunktion. Därför kontrollerades artiklarna 

istället om dem var Refereed via Ulrischweb. Att kontrollera om artiklarna är Refereed 

betyder enligt Östlundh (2017) samma sak som Peer Review. Exklusionskriterier valdes för 

att försäkra att materialet arbetet bygger på är relevant samt att de har granskats kritiskt.  

De sökord som användes vid datainsamlingen var: Nursing home, long term care, nurse-

patient relations, aged patient experience, communication, qualitative research, nurse 

caring, patient relationship, nursing home ethics, residents view, older people, 

individualized care, interpersonal communication, phenomenological research, residential 

care, attitudes of aging, quality of life, wellbeing, purpose of life, resident perception. 

MeSH-terminologi användes för att översätta svenska ord och begrepp till engelska. Se Bilaga 

A för sökmatris. Sökorden som användes vid början av sökningen var: nursing home. Detta 

ord med avgränsningar fick en träff på 3302 artiklar. För att minimera antalet träffar och för 

att göra sökningen mer relevant tillades ordet AND long term care. Träffen landade på 564 

artiklar. Avgränsningen fortsattes med att lägga till AND Nurse-Patient Relations som gav en 

träff på 22 artiklar. För att få fram artiklar från målgruppen som arbetet vill forska i skrevs 

det in AND Aged, vilket gav ett resultat på 15 träffar, se Bilaga A. På detta sätt med 

varierande ord har examensarbetet lyckats minimera antal träffar för att få fram relevanta 

artiklar för arbete. En del av sökorden blev ämnesord för att göra sökningen mer specifik om 
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vad det var som söktes efter. De valda sökorden kombinerades med varandra enligt boolesk 

söklogik, enligt Östlundh (2017), vilket görs för att begränsa eller bredda sökningen. Vanliga 

booleska operatorer är AND och OR, vilket har använts för att bredda och specificera 

sökningen. Valda sökord presenteras i Bilaga A och vårdvetenskapliga artiklar i Bilaga B.  

De vetenskapliga artiklarna som har valts till detta arbete följer IMRAD-formatet, vilket 

enligt Polit och Beck (2017) innebär att de valda artiklarna börjar med en beskrivande 

bakgrund, metodbeskrivning, resultatbeskrivning och slutligen med en eller flera 

diskussioner. Artiklarna börjar även vanligtvis med en sammanfattning och avslutas med en 

referenslista. Under sökprocessen lästes 151 artikelrubriker som var av intresse och relevans 

följt av sammanfattning. De artiklar som ansågs vara av intresse sparades för att sedan läsas 

ur sin helhet. Utifrån urvalet valdes tio artiklar då dessa ansågs svara på examensarbetets 

syfte. Artikelgranskningen började med att granska 14 valda artiklar till examensarbetet. 

Under denna granskning föll fyra bort då de inte innehöll tillräckligt med information som 

behövdes för att bygga upp arbetet. De tio artiklar som valdes har granskats genom Fribergs 

(2017a) granskningsmodell. Kvalitetsgranskningen skedde genom att ställa 14 frågor och 

varje svar som fick ett JA blev ett (1) poäng, medan ett NEJ inte gav några poäng (0) och 

stärkte därför inte artiklarnas kvalitet. För att kontrollera studiernas kvalitet, beräknades att 

minst tio poäng skulle uppfyllas i varje artikel för att kunna användas i arbetet. Dessa resultat 

kan ses i Bilaga C. för kvalitetsgranskning.   

4.2 Dataanalys 

Det andra steget ur Evans (2002) analysmetod kallas för finnande av nyckelfynd. Här lästes 

de relevanta studierna om för att få en helhetsuppfattning om vad dem handlade om, samt 

för att kunna hitta nyckelfynd. Nyckelfynd plockades ut från varje artikel som lästes och 

sammanställdes i ett nytt dokument med Tabell. Sammanlagt hittades 149 nyckelfynd. Dessa 

kom att diskuteras om de var relevanta eller inte för arbetet. Nyckelfynd som beskrev likheter 

inkluderades.  I steg tre av Evans (2002) metod för analys av artiklar ska tema och subtema 

relateras till nyckelfynd som återfinns i studierna följt av en analys för att finna strukturer 

och missförhållanden mellan dem som bygger upp olika teman och subteman. I det fjärde 

och sista steget ur Evans (2002) görs beskrivningar av varje tema som de olika 

vårdvetenskapliga artiklarna tar upp för sedan göra en sammanställning av de likheter och 

olikheter som uppkommer. Utifrån den sammanställning som görs kan det skapas ett 

gemensamt tema som för studierna samman. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema 

presenteras i Tabell 1. Analys av dessa nyckelfynd ledde fram till två teman och fyra 

subteman vilket presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, subtema och tema. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

 “I feel secure knowing what they are going 

to do for me next and not having to worry 

that I will be forgotten” (4). 

“I like the staff asking me what I want to 

eat… I don’t like them comparing me with 

others and grumbling about me” (4) 

 

Att vara 

tillfredsställd i 

vårdmötet 

 

” This is a time in my life when I want only 

sincere people around me. (I want) people 

that, when they talk, do so truly...to 

me...not to a resident...not to just a room 

number. I want them to be truly 

interested...” (9).  

“You have to get along… how couldn’t 

you… they are there in case something 

happens to you” (9) 

 

Att ha behov av 

närhet 

 

 

 

5 ETISKT ÖVERVÄGANDE 

Forskningen uppfyller de vetenskapliga kraven när dem är kritiskt granskande och därmed är 

Peer Reviewd eller Refereed (Östlundh, 2017). Etiskt övervägande följer därför här lagar och 

riktlinjer anseende forskningsprocessen. I de valda artiklarna har ett etiskt övervägande 

gjorts enligt CODEX (2019b) riktlinjer genom att kräva att dessa studier som valdes in till 

arbetet ska vara av god kvalitet och moraliskt acceptabla. Enligt riktlinjerna ska insamlingen 

av materialet vara av relevans och nödvändiga för arbetets ämne. För att arbetet ska vara så 

vetenskapligt som möjligt kommer det därför presenteras objektivt utan vidare personliga 

åsikter. För att vara säkra på att källorna är äkta och för att veta varifrån de är hämtade, 

redovisas dem därför i referenslistan i bokstavsordning. Genom att använda etisk forskning 

värnas det om människors lika värde, integritet och självbestämmande. Detta skyddar 

personer som medverkar i studier då de själva har rätten att bestämma om dem vill delta 

eller inte. Andra aspekter med att använda forskningsetik är att värna om forskningens 

Erfarandet av 

välbefinnande 
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anseende och förtroende för att förhindra att tilliten minskar och utfrågas (Kjellström, 2017). 

All referering har skett ur American Psychological Association (APA, 2019), vilket förenklar 

att nå primärkällan samt stärker att materialet inte är plagierat. Enligt CODEX (2019c) är 

förekomsten av sådant i vetenskapligt skrivande olämpligt. Vid översättning av vetenskapliga 

artiklar till svenska har det skett noggrant för att undvika att förvränga eller ändra 

innebörden i de meningar som förekommer utifrån arbetet i Bilaga B. De vetenskapliga 

artiklarna som valts till examensarbetet har alla granskats enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskning och etiskt resonemang har setts i alla de tio invalda artiklarna vilket ger 

dem en trovärdighet. 

6 RESULTAT 

Syftet var att beskriva äldre patienters erfarenheter av mötet med sjuksköterskan inom 

äldreboendet. Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: Erfarenheten av välbefinnande 

och Vikten av kommunikationen med tillhörande fyra subteman och dessa förtydligas med 

citat. En översikt av teman och subteman redovisas i Tabell 2 

Tabell 2: En översikt av teman och subteman 

Tema Subtema 

 

Erfarenheten av välbefinnande  

 Att vara tillfredsställd i vårdmötet 

 Att ha behov av närhet 

 

Vikten av kommunikationen 

 Att anpassa sig till den nya miljön   

 Att ha en meningsfull relation med 

sjuksköterskan 

6.1 Erfarenheten av välbefinnande 

Det första temat som framkom var Erfarandet av välbefinnande. De subteman som 

framkom beskriver Att vara tillfredsställd i vårdmötet och Att har behov av närhet.  

Välbefinnande vår något viktigt för patienterna, de uttryckte att sjuksköterskor hade en viktig 

roll i balansering behovet av deras social kontakt och ensamhet.  Det erfors även att 
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otillfredsställelse i möten med sjuksköterskorna kunde påverka patienters erfarenheter av 

värdighet, hälsa och välbefinnande. 

6.1.1 Att vara tillfredsställd i vårdmötet  

Äldre patienter erfor en trygghet i mötet med sjuksköterskor när de kunde få tillgång till 

snabb vård genom kontakt med dem. Patienter beskrev vidare att de erfor sig respekterade 

när sjuksköterskor visade intresse genom initierade av konversationer. Patienter uttryckte att 

de kunde erfara en trygghet när det riktades uppmärksamhet mot dem. Genom att 

patienterna ansåg att det riktades uppmärksamhet mot dem, erfor de därför inte någon 

ensamhet. Samtal mellan sjuksköterskor och äldre patienter kunde inträffa när som helst i 

äldreboendet då kommunikation kunde ske obegränsat. De äldre patienterna kunde på detta 

sätt erfara ett vårdande utifrån sjuksköterskornas agerande vid mötet av dem. De sätt som 

sjuksköterskorna använde sig av för att ge omvårdnad för patienterna var exempelvis genom 

att verka inbjudande i samtal, att lyssna till samt att verka intresserade och kunde på detta 

sätt tillgodose patienternas behov (Hwang, Hsieh, & Wang, 2013; Palacios-Ceña et al., 2013).   

Here, older people rarely talk to each other or walk outside. I like having the staff inquiring 

about me… informing me when activities are held so that I can prepare to get involved. I like 

the way they actively greet me and don’t make me feel like a stranger (Hwang et al., 2013, s. 

699).  

I studien erfor de äldre patienterna att närvaro med positiv inställning var viktigt för deras 

erfarenheter av omsorg. Tålamod, intresse, känslighet och aktivt engagemang för att möta 

deras individuella behov utan klagomål uppfattades som den typ av omsorgsfulla attityder 

som de behövde för att känna sig trygga i äldreboendena. Patienter erfor att de oroade sig för 

att bli felbehandlade av sjuksköterskor vid mötet, varför dem oroade sig för var därför att de 

började inse att den attityd de kunde ha vid mötet med sjuksköterskan kunde uppfattas som 

negativt. Äldre patienter ansåg därför att det erfors gynnsamt om de sänkte sina 

förväntningar och istället passivt väntade på att någon av sjuksköterskorna skulle komma 

och hjälpa dem, för att undvika konfrontation (Hwang et al., 2013; Palacios-Ceña et al., 

2013). “I do not intend to give the staff a hard time. I wish the staff would speak softly to me 

instead of yelling at me or pretending not to hear my voice…” (Hwang et al., 2013, s. 698). 

Det visade sig att äldre patienter uppskattade när sjuksköterskor kunde visa respekt för deras 

självbestämmande. När sjuksköterskan inte dömde dem utifrån fördomar eller attityder, 

erfor patienter att de kunde få en värdefullhet och trygghet vid mötet. En önskan ifrån 

patienterna var att bli sedd som en person som själv kunde fatta beslut och tillföra åsikter. “I 

feel secure knowing what they are going to do for me next and not having to worry that I will 

be forgotten” (Hwang et al., 2013, s. 699). Vissa patienter erfor dock att det fanns svårigheter 
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för att anpassa sig till det nya livet inom äldreboendet och till anpassning för sjuksköterskan, 

detta kunde därför leda till otrygghet vid vårdmötet. Arbetsorganisation och 

omvårdnadspraxis enligt de äldre patienterna syftade till att göra saker enklare för 

sjuksköterskor istället för att uppfylla patienternas behov eller preferenser. Patienter 

hävdade att de erfor otrygghet när sjuksköterskor inte var tillräckligt flexibla för att anpassa 

sig till de individuella preferenser som fanns bland de äldre patienterna och därför var delar 

av vården inte levererad på korrekt sätt. Äldre patienter erfor att det saknades en ömsesidig 

förståelse från sjuksköterskan, även om det fanns patienter som var mindre tillfredsställda 

fanns det även dem som nöjde sig när sjuksköterskan kunde visa hänsyn (Hwang et al., 2013; 

Palacios-Ceña et al., 2013). ”I like the staff asking me what I want to eat… I don’t like them 

comparing me with others and grumbling about me” (Hwang et al., 2013, s. 699). Det 

framkom att patienter erfor att trygghet vid mötet med sjuksköterskan kunde ske när 

initierande för en stimulerande miljö genom arrangering av olika aktiviteter kunde ske. Äldre 

patienter erfor detta som ett uppfyllande för deras känslomässiga, sociala och andliga behov 

genom att tillhandahålla saker att göra, se och prata om (Hwang et al., 2013; Palacios-Ceña et 

al., 2013).  

Vidare i studien av Palacios-Ceña et al., (2013); Walker & Paliadelis, (2016) beskrev äldre 

patienter att en del aktiviteter som de förnöjt sig tidigare med i livet, inte alltid var så 

välkomnande vid det äldreboende de hamnade på. Aktiviteter som de äldre patienterna 

menade exempelvis här var bland annat träslöjd då sjuksköterskorna hade ansett att det var 

osäkert att utföra, vilket fick patienter att erfara en restriktivitet. Äldre patienter erfor att 

sjuksköterskor uppfattade handlingsåtgärder och vårdandet som mer viktigt än att vad de 

själva hade för åsikter. Denna begränsning kunde leda till otrygghet där ett sänkande av 

deras värdighet och självbestämmande uppstod, eftersom de blev tvungna att ge upp det 

vardagsliv som hade funnits innan flytten till äldreboendet. Patienter uttryckte att 

sjuksköterskor verkade sakna en förståelse för deras känslor. Bland de patienter som hade 

flyttat till äldreboendet på grund av bristande hälsa kunde det dock erfaras som en trygghet i 

att veta vad som var acceptabelt att göra och inte på äldreboendet (Palacios-Ceña et al., 2013; 

Walker & Paliadelis, 2016). Patienter erfor att de kunde få välbefinnande när möjlighet gavs 

för att inverka på deras vardagsliv och den sociala kontakten med sjuksköterskan inom 

äldreboendet (Palacios-Ceña et al., 2014; Bollig et al, 2016). Äldre patienter erfor att det 

behövdes mer aktiviteter för att kunna öka välbefinnandet samt den sociala kontakten med 

sjuksköterskan på äldreboendet. De uttryckte även att flera äldre patienter satt mesta dels av 

dagen och väntade på att någon skulle komma och prata med dem. Detta ansågs vara ett 

sänkande av deras välbefinnande (Bollig et al., 2016; Levy-Storms, Claver, & Gutierrez, 2011). 

Äldre patienter menade dock även här att välbefinnande var något som även kunde uppnås 

utifrån deras egna aktiva beteende och attityd till sin nya situation. Det som ansågs viktigt 
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bland vissa äldre patienter var att ha ett positivt tänkande och att göra saker själva. Vidare i 

studien beskrev äldre patienter att det välbefinnande som fanns, ofta var grundat runt det 

dagliga livet som att delta i aktiviteter och att kommunicera med andra (Palacios-Ceña et al., 

2014; Bollig et al., 2016).  

6.1.2 Att ha behov av närhet 

Närhet till sjuksköterskan var något de äldre patienterna ansåg som viktigt för dem. Äldre 

patienter erfor att deras psykiska och fysiska välbefinnande hade förbättrats sedan de flyttade 

till äldreboendet. De ansåg att detta var möjliggjort genom den goda relation de kunde ha 

med sjuksköterskor. Det fanns dock en medvetenhet att sjuksköterskor hade ett ansvar för att 

upprätthålla de arbetsuppgifter som behövdes utföras, vilket kunde förstås bland patienter 

(Levy-Storms et al., 2011; Palacios-Ceña et al., 2014: Cho et al., 2017). ” You have to get 

along... how couldn’t you... they are there in case something happens to you” (Palacios‐ Ceña 

et al, 2014, s. 554). Sorgsenhet av en förlorad relation till sjuksköterskor kunde ske när det 

fanns en begränsning till hur mycket tid som sjuksköterskor kunde ge för att interagera med 

dem. Äldre patienter erfor att när kontakten med sjuksköterskorna blev begränsad kunde de 

erfara långtråkighet och ensamhet. Rädsla för att få negativa erfarenheter vad något som 

uttrycktes bland de äldre, då de inte vågade klaga på de brister som kunde uppstå från 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. Detta kunde göra att de förlorade relationen med 

sjuksköterskan, vilket kunde påverka vårdkvaliteten (Levy-Storms et al., 2011; Palacios-Ceña 

et al., 2014: Cho et al., 2017). I studierna av Levy-Storms et al. (2011) och Cho et al. (2017) 

om äldre framkom det att det skedde en process när den äldre patienten lärde känna igen 

sjuksköterskan. Processen kunde startas när det fanns en ömsesidig relation. Den beskrivna 

processen gick enligt patienter ut på att observera och konversera med sjuksköterskor. 

Genom lärande av sjuksköterskors namn samt lärande av varandras livshistoria och 

intressen, kunde patienter erfara det som steg som togs för att skapa en relation. Det 

framkom vidare i studierna av Levy-Storms et al. (2011) och Cho et al. (2017) att äldre 

patienter uppskattade när det fanns möjligheter för kontinuitet vid mötet med 

sjuksköterskan, på så sätt kunde en relation skapas då kommunikationen mellan dem kunde 

ske mer frekvent. Önskemål från de äldre patienterna var att skapa en relation som var byggd 

på ömsesidighet och förståelse. Äldre patienter erfor att relationen med sjuksköterskan var 

lättare när det fanns en kontinuitet, då de kunde plocka upp konversationen där den hade 

slutat, istället för att börja om med en ny sjuksköterska.  

I can talk about her life and I can talk about my life with a person… because sometimes they 

have an experience they can tell you “you can do this way or that way” or “I used to do this 

when I was younger”… You will talk about you and your family and they will talk about them 
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and their family and their husbands, and then give you tips that you don’t know (Levy-Storms 

et al., 2011, s. 276).  

Att ha en funktionsnedsättning och att bo på äldreboende, var något som erfors som ett 

hinder bland de äldre som var berörda. Eftersom det var erfaret bland äldre som ett problem 

att vara funktionsförhindrad, kunde därför relationen till de andra äldre på äldreboendet bli 

begränsat. För att motverka ytterligare negativa erfarenheter, var det ansett bland de som 

hade funktionella problem att den relationen de hade till sjuksköterskan var av ytterst vikt 

för skapande av meningsfullhet (Levy-Storms et al., 2011; Cho et al., 2017). Erfarenheter som 

fanns bland äldre var att äldreboendets regler som styrde grupplivet kunde verka som 

grupptryckande. ”I can’t do things as I wish, because staying here is group focused. I feel a 

little suffocated staying here” (Cho et al., 2017, s. 499).  Spänningar som fanns mellan 

sjuksköterskor och patienter var att det fanns en osäkerhet för hur nära deras relation skulle 

och kunde vara. Det som kunde försvåra för patienten att skapa en nära relation till 

sjuksköterskan var utifrån patienternas åsikter att de arbetsuppgifter sjuksköterskor hade 

begränsade möjligheterna samt att vissa sjuksköterskor ansågs hålla ett känslomässigt 

avstånd. Äldre patienter erfor svårigheter i att det kunde saknas en kontinuitet vid mötet med 

sjuksköterskan, flera patienter uttryckte även en ensamhet då det kunde saknas 

förutsättningar för en nära relation till sjuksköterskan på grund av deras hälsotillstånd (Cho 

et al., 2017; Levy-Storms et al., 2011; Hwang et al., 2013). 

A 75-year-old female resident said: “Staying here is better than being alone at home… if I go 

home, I’ll be alone… and I’d feel lonely”. I can still talk, so lots of people come to me. The 

nurses listen to whatever I say, and we laugh together. I think there are a lot of positive things 

here. (Cho et al., 2017, s. 499).  

Äldre patienter som hade bott ensamma innan flytten till äldreboendet var nöjda med den 

nya relationen med sjuksköterskan och de andra patienterna. Vissa äldre ansåg även att detta 

kunde minska känslorna av isolering och ensamhet (Cho et al., 2017; Levy-Storms et al., 

2011; Hwang et al., 2013). 

6.2 Vikten av kommunikation 

Det andra temat som framkom var vikten av kommunikationen. De subteman som framkom 

beskriver Att anpassa sig till den nya miljön och Att ha en meningsfull relation med 

sjuksköterskan. Att skapa en god kommunikation kan vara en utmaning inom äldrevård om 

det inte finns tid för att möjliggöra detta. Äldre patienter uttryckte att goda kommunikativa 

egenskap anses viktig för att kunna skapa en god relation. Vidare erfor de äldre att vid 

misslyckande av en god kommunikation mellan dem och sjuksköterskan i mötet, fanns 
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konsekvensen för oförståelse hos sjuksköterskan för att uppfatta deras behov av information 

eller av dess viljan att få ett stöd. 

6.2.1 Att anpassa sig till den nya miljön 

Patienter erfor mötet med sjuksköterskor inom äldreboenden som en sorts omväxling ifrån 

deras tidigare levnadsvanor, dock såg vissa på det som negativt då de visste att de skulle dö 

där. Det dagliga livet för patienterna kunde uppfattades som normer och regler som 

fastställdes genom organisering av sjuksköterskor, till exempel tidtabell, vård, aktiviteter 

med boende och andra rutiner (Palacios‐ Ceña et al, 2014; Bollig, Gjengedal, & Rosland, 

2016).” They tell you when to get up, when to have breakfast, when to eat, when to perform 

physical exercise, when to sleep, when...when...they tell you everything you have to do.…” 

(Palacios‐Ceña et al, 2014, s. 1048). En del av de äldre kom att erfara detta leverne som för 

restriktivt och nästan militärt. Patienter som hade kommit till äldreboendet på frivillig basis 

uttryckte att dessa regler blev sedda som förluster av ens självständighet och frihet. Bland de 

patienter som även hade en kognitiv försämring, uttryckte de även att det leverne på 

äldreboendet begränsade dem ifrån att delta vid kommunikationen med de andra äldre och 

med sjuksköterskorna (Palacios‐Ceña et al, 2014; Bollig et al., 2016).  

I usually sit together with a nice lady, she is old, more than 90 years. But she is quite clear in her head. 

We talk together and eat together…otherwise, most people in here are in bad conditions in their heads 

(Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016, s. 147).  

Att kunna få mer hjälp och tid för kommunikation med sjuksköterskor var något som de 

äldre patienterna uttryckte att det behövdes i studierna av Bollig et al. (2016) och Levy-

Storms et al. (2011). Utifrån studierna uppgav de äldre patienterna att för att kunna anpassa 

sig till den nya miljön fanns det behov av att få mer tid för kommunikation med 

sjuksköterskor, detta skulle stärka deras känsla av välbefinnande. Vidare framkom det i 

studierna att äldre patienter erfor att deras värdighet kunde stärkas när sjuksköterskor 

uppvisade respekt för dem i mötet. Patienter ansåg att det var viktigt för att kunna skapa en 

relation med sjuksköterskor som kunde byggas upp av trygghet. Vikten av att kunna erfara 

ett självbestämmande uppkom, då patienter ansåg att sjuksköterskor skulle ge dem 

information för hur deras dag kommer att se ut och hur de kunde förtydliga sina åsikter. 

Åsikter som även framkom var att när sjuksköterskan pratade på ett annat språk, som 

patienterna inte kunde förstå, med sina kollegor, kunde de uttrycka känslor av respektlöshet. 
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6.2.2 Att ha en meningsfull relation med sjuksköterskan 

Äldre patienter erfor i studierna av Nakarem, Vinsnes och Seim (2011), Minney och Ranzijn 

(2016) och Drageset, Haugan och Tranvåg (2017) att när dem kunde ha meningsfulla 

relationer med sjuksköterskor, fanns det möjlighet för tillfredsställelse. De sjuksköterskor 

som de äldre patienterna bemötte dagligen var ansedda som vänliga, hjälpsamma och 

kunniga i vad de gjorde. Patienter kunde utifrån detta erfara möjligheter i att se 

förutsättningar för skapande av förtroende till dem. Patienter uttryckte vidare att 

meningsfulla relationer till sjuksköterskor var erfaret som grundläggande för att kunna 

bemöta deras dagliga behov, genom uppmärksammande av deras behov kunde känslor av 

tillfredsställelse genereras. Erfarenheter av värdigt bemötande från sjuksköterskor uttrycktes 

av patienter när de erfares bli stödda att kunna bibehålla deras självbestämmande. Patienter 

ansåg att de var genom bibehållande av de små värden som gav dem mening med livet, detta 

kunde exempelvis vara bevarandet av den personliga hygienen (Nakarem, Vinsnes, & Seim, 

2011; Minney & Ranzijn, 2016; Drageset, Haugan, & Tranvåg, 2017). Patienter erfor den 

ödmjuka kontakten samt samarbetet med sjuksköterskan som ett meningsfullt sätt att starta 

dagen på. Meningsfullhet var något som var förankrat i deras personliga önskemål och behov 

samt i de vardagliga kommunikationerna med sjuksköterskorna. Att ha en relation med 

sjuksköterskan och att ha någon att prata med ansågs som viktigt för deras livskvalitet. 

(Hwang et al., 2013 och Drageset et al., 2017).  

…friendship between health care worker and residents… has been very good… absolutely. 

Friendship –being on the same frequency with your caregiver –the feeling that he or she 

respects you, recognize your self-worth, and like you as a person… this is true kindness… when 

they say kind things about you, adjust the pillows and ask if you are lying okay… are polite… 

(Drageset et al., 2017, s. 5).  

En god konversation identifierades som uppbyggande av en bra miljö där sjuksköterskan 

intresserade sig för patienten, men även om den äldre patienten kände detta fanns det en 

osäkerhet bland dem om vad relationen kunde erbjuda. Äldre patienter menade här att 

erfarenheten av en god relation med sjuksköterskan och att ha en ömsesidig respekt kunde 

bidra till en positiv och upplyftande gemenskap. Vidare ansåg äldre patienter att det fanns 

många möjligheter för att kunna socialisera och ha vänliga interaktioner när en stimulerande 

miljö kunde erbjudas (Nakarem et al., 2011; Minney & Ranzijn, 2016 och Drageset et al., 

2017). 

Utifrån patienters tidigare erfarenheter innan de flyttade till äldreboendet framkom det i 

studierna av Nakarem et al. (2011) och Minney och Ranzijn (2016) att det fanns olika behov 

av kommunikation. Att vara del av en gemenskap med anhöriga och sjuksköterskor och att 

bibehålla det sociala nätverket dem hade gav äldre en mening med livet på äldreboendet. 
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Patienter erfor att kontakt med sina anhöriga samt med sjuksköterskor var viktigt för att 

kunna prata om minnen, upplevelser eller om livet generellt. Eftersom patienterna bodde på 

ett äldreboende och den kontakt de hade ofta var med sjuksköterskan, erfors därför denna 

kontakt som viktigt för dem. Vidare i studierna framkom det att när sjuksköterskor hälsade 

på deras anhöriga vid besök, erfor patienter att deras anhöriga var välkomnade. Patienter 

kunde uttrycka att de erfor en ensamhet när deras kontakt med anhöriga kunde brista. För 

att motverka detta, ansåg flera patienter att sjuksköterskors närvaro kunde göra upp för de 

negativa känslor de kunde erfara när de inte kunde möta sina anhöriga. Utifrån studierna av 

Hwang et al. (2011), Nakarem et al. (2011) och Minney och Ranzijn (2016) erfor äldre 

patienter att de kunde ha ett gott liv på äldreboendet. Det goda livet på äldreboendet kunde 

bestå av positiva och känslomässiga erfarenheter, kvalitativa vårdrelationer samt en god 

kommunikation med sjuksköterskor och andra äldre patienter. Den relation äldre patienter 

kunde ha med varandra och med sjuksköterskorna ökade möjligheterna för kommunikation 

och för uttryckande av behovet för känslomässigt stöd för dem som saknade anhöriga 

(Hwang et al., 2013; Nakarem et al., 2011; Minney & Ranzijn, 2016). 

I’m probably having more social contact than I ever did in my outside life. I mean I was a 

golfer and I was always at golf, but you were only –it was only about golf when you were at the 

golf club. Once you go, you haven’t got the same interests. But, here, there’s lots of people to 

choose from (Minney & Ranzijn, 2016, s. 923).    

Äldre patienter uttryckte att de kunde erfara missnöje när det kunde vara svårt att skapa en 

relation med sjuksköterskor. De ansåg att bristen på respekt från sjuksköterskan kunde 

sänka deras värdighet. Att däremot bli visad respekt erfors som viktigt för deras erfarenhet av 

meningsfulla relationer. Det fanns dock missnöjdhet när kommunikationen med 

sjuksköterskorna inte fungerade som den skulle. Varför det uppkom problematik med 

kommunikationen var på grund av att sjuksköterskor kunde ha en attityd som fick dem att 

agera negativt genom att inte lyssna till patienterna. Äldre patienter erfor att sjuksköterskor 

begränsade dem ifrån att ta egna beslut kring sin vardag, sjuksköterskor kunde också utstråla 

en oförståelse för patienters behov. Eftersom patienter erfor att de inte kunde bli tagna på 

allvar, kunde detta därför leda till att de se ner på sig själva vilket kunde sänka deras 

livskvalitet (Nakarem et al., 2011; Bollig et al., 2016; Minney & Ranzijn, 2016).  
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7 DISKUSSION 

Detta avsnitt består av diskussion beträffande resultat, metod och etik.  I 

resultatdiskussionen diskuteras fynden mot arbetet bakgrund och vårdvetenskapliga 

perspektiv. Under metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter med den valda 

metoden. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom problemområdet.  

7.1 Resultatdiskussion 

Äldre patienter uttryckte att de kunde ha erfarenheter som kunde leda till en tillräcklighet 

eller en otillräcklighet vid mötet av sjuksköterskan. I resultatet framkom det att vikten av att 

känna en trygghet i vårdmötet var betraktat som något betydande, för att kunna skapa 

vardagliga relationer med sjuksköterskorna. Erfarenhet av trygghet och kontakt var 

förekommande teman bland de äldre patienterna på äldreboendena. Att kunna få en 

kommunikation med sjuksköterskan betraktades även som viktigt för möjligheten till 

ömsesidighet i förståelsen av varandras situation. Resultatet stämmer överens med McGilton 

et al. och Fakhr-Movahedi et al. (2011) då det förekom att sjuksköterskorna erfor en större 

drivkraft med att arbeta inom äldrevården när möjligheten för skapandet av betydelsefulla 

relationer till de andra äldre patienterna kunde ske. I resultatet framkom det att 

kommunikationen var något som var av ytterst vikt för de äldre att få, eftersom de ansåg att 

deras vård kunde påverkas mer individuellt när sjuksköterskan delade med sig av 

information, beslut av vård och annat viktigt. Patienternas åsikter kring behovet av 

information lyfts även bland de anhöriga ur tidigare forskning. Anhöriga ansåg att 

kommunikationen och samarbetet med sjuksköterskan behövde förbättras, då behovet för en 

trygghet och kontinuitet var väsentligt för de båda. Detta stärk genom att förbättra 

kommunikationen, de anhöriga hoppades att sjuksköterskorna skulle bli mer medvetna om 

deras äldre familjemedlemmars behov av dem (Hwang et al., 2013; Hvalvik & Reierson, 2015; 

Dorell & Sundin, 2016).  

I resultatet beskrev äldre patienter att de kände sig otrygga när sjuksköterskor inte kunde 

vara tillräckligt flexibla vid anpassning inför varje patients unika situation, vilket kunde 

sänka de äldres önskningar för att bli sedd som en unik person. Utifrån tidigare forskning 

stämmer sjuksköterskornas erfarenheter överens med patienternas erfarenheter som 

framkom i resultatet, det som fanns som en gemensam önskan var att kunna möjliggöra en 

personcentrerad omvårdnad.  Resultatet och den tidigare forskningen stämmer även överens 

om att omvårdnaden behöver bygga på evidensbaserad kunskap för kunna förstå hur positiva 

möten kan utformas och bibehållas. I den tidigare forskningen uttryckte sjuksköterskor en 

frustration för att möten kunde misslyckas med patienterna då utomstående orsaker som det 



23 

administrativa kunde försvåra möjligheterna. När möten blev begränsade, skedde 

patientkontakten sporadiskt och spontant under sjuksköterskornas arbetsdag (Hwang et al., 

2013; Palacios-Ceña et al., 2013; Fakhr-Movahedi et al., 2011). Eriksson (1994) beskriver att 

givandet av lindring är centralt för att kunna öka välbefinnandet, något som även är centralt 

ur hennes cariativa vårdteori. Eriksson (1987), fortsätter med att lindrande kan hjälpa den 

äldre patienten att utvecklas till den hon är ämnad att vara. I likhet med resultatet och 

Eriksson (1987) beskriver vårdande som innebörd för att lindra den lidande människan. För 

att uppkomma detta sker olika former av ansning som kravlös kärleksgärning som visande av 

intresse, respekt och ömsesidighet ökade möjligheten till att kunna finna en trygghet och 

tillfredsställning inom vården. Utifrån dessa kärleksgärningar kunde patienternas 

upplevelser av hälsa förbättras då dem kunde få ett hopp om att livet var till något positivt. 

Patienterna beskrev vikten av att bli respekterad för deras självbestämmande egenskaper, för 

att kunna möjliggöra kommunikation på deras villkor (Palacios-Ceña et al., 2013). Skillnad 

ifrån att inte visa respekt för dem och deras självbestämmande, kunde äldre patienter känna 

en förlust vid flyttning till äldreboende på grund av bristande respekt som kunde ske. Att 

bibehålla jaget ansågs ändå som viktigt för att öka välbefinnande vilket i likhet med även 

Eriksson (1987) är något som är viktigt för att bibehålla livsglädjen. 

Resultatet visade att patienterna erfor att det behövdes närhet till sjuksköterskorna. Äldre 

patienter erfor att deras psykiska och fysiska välbefinnande hade förbättrats sedan de flyttat 

in på äldreboendet, detta var något som hade möjliggjorts genom den goda relationen de 

hade med sjuksköterskan. Utifrån den tidigare forskningen erfor även sjuksköterskorna att 

kommunikation var viktigt för att kunna ha ömsesidiga möten med patienterna Vidare ansåg 

sjuksköterskor att kommunikationen inte bara borde vara för att samla information om äldre 

men för att skapa en bättre förståelse för den äldre patienten. Detta kan uppnås genom att se 

kommunikation som en utökad interaktion. Vidare menade sjuksköterskorna att 

kommunikationen bidrog till att kunna skapa en relation med patienten när det kunde bygga 

på ärlighet och öppenhet. (Palacios‐Ceña et al., 2014 ; Chan et al., 2011 ; Fakhr-Movahedi et 

al., 2011). Äldre patienter erfor att de uppskattade när det fanns möjligheter för kontinuitet 

med sjuksköterskan, då de erfor att kommunikationen kunde ske mer ofta. Utifrån tidigare 

forskning ansåg sjuksköterskorna att deras kontinuerliga relation med patienterna kunde 

forma en grund för utveckling av närhet bestående av kommunikation, respekt och 

engagemang. I likhet med resultaten erfor patienterna att kontakt med sina anhöriga samt 

med sjuksköterskan var viktigt för att kunna prata om livserfarenheter. Varför 

sjuksköterskorna ansåg detta var eftersom de kunde skapa meningsfulla relationer med 

patienterna som även patienterna i resultatet betonat som viktigt för att kunna erfor en 

tillfredsställelsehet med vården. I tidigare forskningen uttryckte sjuksköterskorna intresse 

för de livserfarenheter som beskrivs av de äldre, vilket patienterna i resultaten uppskattade 
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(Nakarem et al., 2011; McGilton, Boscart, Brown & Bowers, 2014; Fakhr-Movahedi et al., 

2011; Walker & Paliadelis, 2016).  

Utifrån resultatet framkom det att det fanns utmaningar som erfors av de äldre patienterna, 

vilket kunde försvåra möjliggörandet för en kontakt med sjuksköterskan och för att kunna 

bygga på en relation med kontinuitet. Missnöjdheten som fanns bland patienterna kunde 

uttryckas när sjuksköterskorna misslyckades skapa kommunikationer eller relationer med 

dem. Orsaker som patienterna menade var till besvärande för möjliggörandet till kontakt 

med sjuksköterskorna, var eftersom den ökade arbetsbördan hos sjuksköterskorna kunde 

leda till att deras uppmärksamhet blev mer inriktat mot omvårdnadsåtgärderna än mot tiden 

för patienterna. Känslor av oro var något äldre patienter erfor när de kunde bli avvisade ifrån 

sjuksköterskor. Utifrån tidigare forskningen erfor sjuksköterskorna att äldre patienter ställde 

för många krav på sjuksköterskorna genom att själviska bedöma att de behövde all 

uppmärksamhet när det fanns andra i äldreboendet som ibland behövde mer 

uppmärksamhet. Eftersom äldre patienter ansågs som krävande, erfor sjuksköterskor en 

frustration när patienterna uttryckte sitt missnöje med dem (Palacios‐Ceña et al., 2014; 

Blomberg et al., 2013). Utifrån tidigare forskning erfor sjuksköterskorna även en osäkerhet 

för mötet med patienten, erfarenheter som uttrycktes bland dem var att vid möten med 

patienter som ansågs krävande, ibland ansågs det hjälpande att be någon som kände 

patienten bättre att ta över kommunikationen (Nakarem et al., 2011; Blomberg et al., 2013). 

Patienterna erfor detta som ett svikande av deras förtroende till den sjuksköterska de 

bemötte, eftersom de ansåg att sjuksköterskorna inte respekterade dem när de inte ville 

umgås med dem. En meningsfull konversation identifierades som uppbyggande av bra miljö 

där sjuksköterskan intresserade sig för patienten. Att äldre patienterna erfors en rädsla för 

att klaga när det fanns brister i mötet med sjuksköterskor, då de kunde förlora relationen 

med sjuksköterskan och påverka vårdkvaliteten stämmer överens med att äldre patienter 

skattar vården högt men ändå finns det brister som förefaller inom staten, landsting eller 

kommuner (Palacios‐Ceña et al., 2014; Socialstyrelsen, 2018; Nakarem et al., 2011).  

Anpassning till den nya miljön erfors av patienterna som en utmaning, då det ansågs som en 

omväxling. För att kunna passa in på äldreboendet fanns det vissa normer som var mer 

acceptabla än de andra vilket kunde vara att inte ge ifrån sig klagomål att följa de regler 

boendena hade för att undvika bekymmer med sjuksköterskorna. Erfarenheter som framkom 

var att äldre patienter som kommit in på äldreboendena på frivillig basis erfors ofta att de 

regler som de blev tvungna att följa kunde leda till en förlust av självständighet eller frihet 

(Palacios‐Ceña et al, 2014). I tidigare forskning beskrev Eriksson (1987a) miljön i form av 

begreppet vårdkultur. Vårdkulturen har en avgörande betydelse för en människas 

välbefinnande, eftersom människan präglas av den miljö hon befinner sig i. Människor som 
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kliver in i en främmande och okänd miljö erfor ofta stämningen och den atmosfär som råder. 

En vårdande kultur enligt Eriksson (1987a) ska vara inbjudande, dock kan det även existera 

icke-vårdande kulturer inom vården. En icke-vårdande kultur kan uppfattas som en negativ 

atmosfär i luften. En miljö är uppbyggd av olika element som traditioner, ritualer och 

grundläggande värden, när dessa element kan uttryckas i sjuksköterskans etiska hållning, 

kan miljön bli inbjudande till den lidande människan (Bollig et al., 2016; Eriksson, 1987a). 

När sjuksköterskorna kunde skapa en inbjudande miljö som innehöll stimulans, erfor de 

äldre patienterna att de kunde erfara trygghet. Genom arrangering av olika aktiviteter som 

kunde ske i miljön, kunde detta på så sätt uppfylla patienternas känslomässiga, sociala och 

andliga behov. Tidigare forskning visade att sjuksköterskorna erfor rutinmässiga 

förhållningssättet, vilket även var det som rekommenderades av deras arbetschef för att 

effektivisera arbetet. Erfarenheter som uttrycktes bland dessa sjuksköterskor var att de ansåg 

de blev begränsade i deras personcentrerade omvårdnad av patienterna. Vidare fanns det 

arbetsförhållanden som hindrade dem ifrån att ge en tillfredsställande kommunikation för 

patienterna (Bollig et al., 2016; Fakhr-Movahedi et al., 2011; McGilton et al., 2014).  

Det framkom i resultat att när kontinuiteten var permanent i mötet med sjuksköterskorna, 

kunde kommunikationen ske mer effektivt då patienterna kunde prata om sina intressen för 

sjuksköterskan, vilket även ansågs bland sjuksköterskorna som uppfyllande av ändamålet 

med patientnära vård (Walker & Paliadelis 2016; McGilton et al, 2014). Vidare i resultatet 

framkom det även att äldre patienterna kunde fundera på döden när dem inte kunde få den 

uppmärksamhet de önskade få. Att ignoreras eller inte tas på allvar vid mötet med 

sjuksköterskan kunde leda till att patienterna inte trodde att de var värda den vård de fick. 

Erfarenhet som även framkom bland sjuksköterskorna var att patienterna kunde bli 

krävande när de erfors att de fick för lite uppmärksamhet ifrån sjuksköterskorna eller vid 

andra stunder när de bemöttes. Sjuksköterskorna kunde utifrån tidigare forskning här anta 

att patienterna erfor en sårbarhet utifrån deras situationer eller sjukdomstillstånd som fick 

dem att verka behövande av uppmärksamhet. Sjuksköterskorna erfors att de fick en bättre 

förståelse för patienternas behov när dem kunde uttrycka det verbalt eller icke verbalt, då 

sjuksköterskan kunde kommunicera med dem och hjälpa lösa deras problem. Utvecklingen 

och underhållandet av den relation sjuksköterskan hade med den äldre bidrog till en känsla 

av mening (Nakarem et al., 2011; Bollig et al., 2016; Blomberg et al. 2013).   

7.2 Metoddiskussion  

I examensarbetet har Evans (2002) beskrivning av en litteraturstudie använts. Vid 

användande av Evans (2002) analysmetod granskades kvalitativa artiklar med ett 
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vårdvetenskapligt perspektiv. Evans (2002) analysmetod går ut på att använda bearbetat 

material, men för att undvika omtolkning användes även obearbetat material i form av citat 

för att stärka patienternas erfarenheter ur de vårdvetenskapliga artiklarna. En aspekt som 

fanns med att välja Evans (2002) var att artiklar som var kvantitativa exkluderades. Detta var 

dock ett medvetet val av examensarbetets författare då syftet var att beskriva äldre patienters 

erfarenheter vilket är något som inte går att mäta. Svårigheter som uppkom vid sökandet av 

artiklar var att kunna finna dem som svarade på syftet och passade in i examensarbetets 

kontext. Artikelsökandet resulterade i att de flesta artiklar som valdes till arbetet togs ifrån 

CINAHL plus. Det var även en artikel vald från PubMed, men på denna databas var det 

svårare att specificera det vi sökte efter, se Bilaga A. Svårigheter fanns även vid sökandet av 

nyckelfynd och uttagning av tema och subtema eftersom det vid arbetets inledning fanns en 

okunskap för hur det skulle gå till väga. Omläsning av valda artiklar behövdes därför göras. 

De sökord som har använts har valts utifrån arbetets valda problemområde och ifrån de 

nyckelfynd som funnits i de valda artiklarna. De sökord som användes ansågs relevanta då de 

kunde besvara examensarbetets syfte. Sökningen skedde sedan systematiskt genom att 

kombinera sökord med varandra för att rikta in sökningen av artiklar så att de motsvarade 

arbetets problemområde och syfte. I varje sökning användes Fribergs (2017) booleska 

sökteknik, vilken består av att kombinera sökorden med de relevanta AND och OR som 

använts i sökningen för att specificera vad det var som söktes.   

För att underlätta urvalet av artiklar som ansågs kunna användas till examensarbetet valdes 

ett antal avgränsningsfunktioner. De funktioner som användes var att artiklarna som kom 

fram ur sökningen skulle vara Peer Review för att stärka dess kvalitet, vara på engelska samt 

vara publicerade mellan 2009 till 2019. Genom att använda dessa avgränsningar kan relevant 

data ha exkluderats, vilket dock var ett medvetet val av författarna till examensarbetet. 

Användning av avgränsningen full text har även använts vid en del av sökningarna vilket kan 

medföra konsekvenser då det kan begränsa antalet artiklar som förekommer vid de olika 

sökningarna. Detta gjordes ändå för att finna relevanta och tillgängliga data. Tio artiklar som 

kom fram ur sökningen kom att omfatta arbetet. De artiklar som har valts till detta arbete har 

en hög kvalitet, då de alla ligger över 10 poäng av 14 enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskning. Behandling av de data som uppkommit vid sökandet uppfyller Polit och 

Becks (2017) kriterier vilket är att de artiklar som hittats ska svara på Examensarbetets syfte, 

vara lästa på deras originalspråk, vara satta ur andra sammanhang än det som valts för 

arbetet samt att de ska vara av en hög kvalitet. Det som menas här enligt Polit och Beck 

(2017) är att de vårdvetenskapliga artiklar som väljs till arbete ska vara av den börd att de 

kan tolkas till olika kontexter och inte endast till en enda, på detta sätt är därför de artiklar 

valda till arbetet överförbara.  
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I resultatet presenterades två teman och fyra subteman. Fördelen med att presentera 

resultatet på detta sätt var för att kunna förtydliga vad analysen hade hittat. Fördelar med att 

även presentera subteman var att de kunde gå mer in på djupet av de sammanhang som 

påträffades bland artiklarna. För att förtydliga detta ytterligare togs därför de intervjuades 

åsikter och citat upp. Materialet av valda artiklar kommer ifrån olika länder då det fanns 

svårigheter att endast finna svenska artiklar som tog upp äldre patienters erfarenheter från 

äldreboende. Examensarbetets författare är medvetna om att vårdkulturer kan skilja sig 

mellan de olika länderna vilket kunde förstås efter noggrann granskning av de tio artiklarna. 

Valet att inkludera artiklar angående personer över 60 år berodde på arbetet enbart hade i 

syftet att behandla äldre människor som bodde på äldreboenden. Svagheter som därför 

förekom var att sökandet av artiklar som riktade in sig till denna ålderskategori var svårt att 

finna, då artiklar som framkom ur sökandet oftast var blandat med yngre åldrar och den 

relevanta åldern som eftersträvades.  

För att kunna bedöma om det kvalitativa arbetet, krävs det enligt Polit och Beck (2017) att 

arbetet ska uppfylla tre kvalitetskriterier. Det kriterier som ska uppfyllas är giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa tre kan användas för att förstärka eller försvaga 

arbetet. Med en giltighet menas att de fynd som hittas i artiklar ska kunna upprepas i 

liknande sammanhang och dess fynd ska även kunna användas av andra författare. Enligt 

Polit och Beck (2017) kan giltighet visas om metoden som valts till studien mätt det som ska 

mätas och att dess innehåll inte är omtolkat av författarna. I examensarbetet har metodens 

tillvägagångssätt beskrivits utförligt för att kunna förenkla för läsaren att följa arbetet. För att 

även höja giltigheten har citat lyfts ur artiklarna för att förtydliga de åsikter som framkom ur 

artiklarnas studier. Vid val av artiklar valdes dessutom att inte begränsa till land eller kön för 

att kunna höja giltigheten av artiklarna. Enligt Polit och Beck (2017) är tillförlitlighet något 

som ska dominera målet för det kvalitativa arbetets ram. När artiklar kan påvisa en 

tillförlitlighet finns det en kvalitet i artiklarnas resultat som är mätbart då innehållet inte är 

förvrängt. Bedömningen av tillförlitlighet sker i två steg: att först analysera studiens innehåll 

så att trovärdigheten höjs och att vidare ta steg för att demonstrera dess trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017). Under analys av studierna diskuterade författarna till examensarbetet innehållet 

för att få en förståelse för vad det var som stod i artiklarna och för att minimera risken för att 

omtolka innehållet. För att minska risken för omtolkning av artikelns innehåll valdes det att 

ta med citat från intervjuerna artiklarna byggde på för att påvisa innehållets äkthet. Enligt 

Polit och Beck (2017) hänvisar överförbarhet till möjligheten att kunna föra över artikelns 

fynd eller kunna sätta den i andra sammanhang för att kunna generera likartade resultat. 

Artiklarnas resultat kommer ifrån olika länder vilket anses positivt då det kan öka 

möjligheten för överförbarhet när flera länder kan inkluderas för att ge likartade resultat. 

Detta examensarbetets överförbarhet kan stärkas då artiklarna arbetet bygger på är ifrån 



28 

olika länder. Enligt Polit och Beck (2017) finns det möjligheter att just stärka överförbarheten 

när flera länder inkluderas, nackdelar som dock finns är att vårdkulturer kan skilja sig åt 

bland de olika länderna vilket kom att uppmärksammas under analysen av varje artikel.  

7.2.1 Etisk diskussion 

De artiklar som har använts till examensarbetet är Peer Review, vilket enligt CODEX (2019a) 

säkerställer att de är vetenskapligt granskade. Etisk prövning enligt Mälardalens Högskola 

har inte behövts utföras, då arbetet har byggts på bearbetat material. Vidare, då författarna 

till examensarbetet inte hade valt att intervjua patienter, utan istället valt att använda 

vårdvetenskapliga tidskrifter som bygger på intervjuer har etiska principer tagits hänsyn till. 

De principer som eftersökts var om deltagarna till studierna hade blivit informerade om 

studiens innebörd och samtycke att yttras i studien. Granskning för att upptäcka att ingen 

känslig information funnits som kunde avslöja deltagarnas identitet var även av vikt samt att 

artiklarna blivit godkända av en etisk kommitté. Att själv granska de valda artiklarna är något 

som CODEX (2019d) samt Polit och Beck (2017) menar är viktigt för att försäkra 

tillförlitligheten. Denna granskning har gjorts med hänsyn till lagen om etikprövning som 

avser människor (SFS 2003:460) och CODEX (2019a). 

Under examensarbetes gång har all referering skett ur American Psychological Association 

(2019), känt som APA-manualen, för att säkerställa att ingen omtolkning, förvrängning eller 

plagiering uppstått ur det vårdvetenskapliga materialet. Genom referering ur denna manual 

kan det även förenkla för läsaren att få en tydlig presentation av arbetet. Eftersom den valda 

metoden enligt Evans (2002) var en deskriptiv syntes har särskild hänsyn tagits i enlighet 

med Polit och Beck (2017) att presentera arbetet ur ett objektivt synsätt. Genom detta 

väljande av tillvägagångssätt har egna värderingar och omtolkningar undvikts som annars 

med risk, hade kunnat påverka datainsamlingen och analys av resultatet. Diskussion har 

istället förts mellan examensarbetets författare för att få en förståelse för arbetets innehåll. 

Det som dock uppkommit under diskussion var att artiklarna är engelska och tolkning 

behövdes därför göras för att förstå dem. Med hjälp av översättningshemsidor samt engelskt 

lexikon har artiklarna översatts. För att undvika misstolkningar har den översatta texten och 

artiklarna i helhet granskats för fördjupad förståelse. Ytterligare försiktighetsåtgärder som 

gjords för att minska förvrängning har vart att läsa om artiklarna samt att diskutera dem 

tillsammans. Trots försiktig tolkning av det engelska materialet har dock ord och meningar 

behövts omtolkas för att få fördjupning.  Under examensarbetets utveckling och bearbetning 

har inga etiska problem uppkommit. 
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8 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att belysa äldre patienters erfarenheter av mötet med 

sjuksköterskan inom äldreboenden. I resultatet framkom det att de äldre patienterna erfor 

kommunikation med sjuksköterskan som viktigt för att kunna stärka deras erfarenheter av 

välbefinnande och trygghet. Trots att otrygghet kunde uppkomma vid bristande 

kommunikation, beskriver ändå patienter att de kunde erfara trygghet när förutsättningar 

fanns. Det framkommer att ha en kontinuitet med sjuksköterskorna var viktigt, särskilt när 

sjuksköterskan lärde sig att se den unika personen i varje patient.  Det är viktigt att mötet 

mellan patienten och sjuksköterskan sker på goda förutsättningar för att kunna skapa 

ömsesidig förståelse.  

8.1 Förslag på vidare forskning 

Vid sökning av artiklar som berörde de anhörigas perspektiv angående vård av patienter, 

fann författarna till detta examensarbete att det saknas ett större spektrum av artiklar att 

utgå ifrån som berörde den kontext som arbetet byggde på. Vidare upplevdes det att det 

skulle kunna finnas flera artiklar till hur sjuksköterskorna kan engagera en personcentrerad 

kommunikation med patienterna. Förslag på vidare forskning utifrån dessa perspektiv är 

empiriska studier som bygger på intervjuer i syfte att fånga upp erfarenheter. Genom att ge 

förslag på vidare forskning kring hur äldre erfar mötet med sjuksköterskan, hoppas 

författarna till detta examensarbetet att vården kan förbättras för den kommande äldre 

populationen som anses öka vid 2060 enligt Socialstyrelsen (2018).  
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användes som vanligtvis är bunden 

till tolkningsmässig hermeneutisk 
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undersökningen av betydelsen av 

patienterna vardagliga erfarenheter 

av ett bra liv och upptäckta 

gemensamma metoder och 
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International Journal of 
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begrepp i olika teman. Vid insamling 

kodades deltagarna för sekretessens 

skull. De långvarade patienterna på 

äldreboendena var individer som 

hade en individuell bakgrund, men 

hade en gemensam betydelse av 

erfarenhet att bo på vårdhem. 

Genom att jämföra och kontrahera 

de enskilda tolkningarna, kunde de 

syntetiseras mer allmänt. 

Deltagarnas ålder: 75–96 

Antal deltagare: 15 

behovet av en allmän och specialiserad 

vård som var hälsobefrämjande och 

förebyggande för komplikationer och 

prioritering av individerna. Den 

utmanade balansen mellan 

självbestämmande och beroende, den 

förändrade rollen och känslor av 

kränkning och nedvärdering av den 

sociala statusen var viktiga frågor där 

patienterna erfor att deras integritet var i 

fara i samspelet mellan vårdpersonalen 

och patienten. Psykosocialt 

välbefinnande var en viktig fråga och 

patienterna uttryckte här en viktig roll 

för vårdpersonalen som hjälpte dem att 

balansera behovet av en social kontakt 

och att vara ensam och ändå bibehålla en 

social kontakt. 

8 Palacios-Ceña, D., 

Cachón-Pérez, J. M., 

Gómez-Pérez, D., Gómez-

Calero, C., Brea-Rivero, M. 

& Fernandez-De-Las-

Peñas, C. 

2013 

Is the influence of nurse 

care practices and nursing 

Syftet är att beskriva 

patientens erfarenhet 

av äldreboendet och 

omvårdnaden i en 

spansk region 

Kvalitativ metod 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt 

användes med hjälp av målmedveten 

och teoretisk provtagning. 

Uppgifterna samlades in från 

patienters äldreboenden i form av 

halvstrukterade intervjuer. Giorgis 

(1997) fenomenologiska 

analysmetod användes för att 

Resultaten visade att de äldres patienters 

vård prioriterades utifrån en 

klassificering gjord av sjuksköterskorna 

för att optimera resurserna och för att 

förbättra arbetsorganisationen. De äldre 

patienterna uppfattade sjuksköterskan 

som ej närvarande vid mötet. 

13/14 



6 

home organization 

understood? A qualitative 

study. 

Journal of Nursing 

Management 

Spanien 

genomföra kvalitativ analys av data. 

Huvuddragen i denna studie var att 

forskarna var inblandade i 

datainsamlingen och analysen. 

Deltagarnas ålder: 60–100 

Antal deltagare: 30 

9 
Palacios-Ceña, D., Losa‐

Iglesias, M. G., Gómez‐

Calero, C., Cachón‐Pérez, 

J. M., Brea‐Rivero, M. & 

Fernández‐De‐Las‐Peñas, 

C. 

2014 

A qualitative study of the 

relationships between 

residents and nursing 

homes nurses 

Journal of Clinical 

Nursing 

Spanien 

Syfte är att utforska 

relationerna mellan 

patienter och 

sjuksköterskor i 

spanska äldreboende 

Kvalitativ metod 

Fenomenologiskt tillvägagångssätt 

användes för att analysera patienters 

erfarenheter med hjälp av Giorgis 

(1975) fenomenologiska 

analysmetod. Huvudkaraktäristiken 

för denna metod är att forskaren är 

involverad. 

Deltagarnas ålder: 60–91 

Antal deltagare: 26 

Resultaten visade att patienterna 

kommunicerade med sjuksköterskor och 

etablera relationer med dem. Relationen 

uppfattas som positiv men avlägsen, och 

ibland är det svårt att upprätta ett 

närmare förhållande. patienterna lärde 

sig hantera sina relationer med 

sjuksköterskorna genom att förvärva nya 

beteenden för att komma närmare dem, 

undvika konfrontationer och hjälpa 

varandra. 

13/14 

10 Walker, H. & Paliadelis, P. 

2016 

Syftet med studien var 

att undersöka levande 

erfarenhet av de äldre 

Kvalitativ metod Resultatet visade att de äldre patienterna 

erfor en förlust av kontroll över att göra 

livsval. Vikten av meningsfulla relationer 

10/14 
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Older people’s experiences 

of living in a residential 

aged care facility in 

Australia. 

Australasian Journal of 

Ageing 

Australien 

i äldreboende i 

Australien för att 

utforska deras 

uppfattningar om sina 

liv och hur omsorg 

kan förbättras. 

Fenomenologiskt tillvägagångssätt 

användes för att utforska den 

levande erfarenheten hos äldre 

personer i äldreboende över två 

australiensiska stater. Fördjupade 

intervjuer gällande oberoende, 

värdighet, autonomi, 

kommunikation och relationer 

genomfördes.  Intervju var spelat in, 

transkriberade och tematiskt 

analyserade. 

Deltagarnas ålder: 77–89 

Antal deltagare: 18 

och nära förbindelser med 

sjuksköterskor framkom också. 

Sjuksköterskornas kontinuitet var ett 

problem som patienter föredrog att 

vårdas av permanenta sjuksköterskor. 



 

 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2017) kvalitativa frågeställning. 

 

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det en tydligt beskriven 

problem-formulering? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter 

beskrivna? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns det ett tydligt formulerat syfte? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en betydlig beskrivning av 

antal deltagare? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod ihop med teoretiska 

utgångspunkter? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Framförs resultat på ett tydligt sätt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat studiens 

resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det argument kring diskussion?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det etiska resonemang? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en metoddiskussion?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en återkoppling till 

teoretiska antaganden? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Summa  13p 14p 13p 10p 10p 13p 13p 13p 13p 14p 
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