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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Som ett resultat av politiska beslut har det skett en reducering av antalet 

vårdplatser inom slutenvård och på särskilt boende. Som en följd har hemsjukvården 

expanderat och det blir vanligare att patienter vårdas i det egna hemmet. Patienter som 

vårdas i hemmet kan uppleva en önskan om att ha en personlig vårdrelation till 

sjuksköterskor. Patienter kan även uppleva brist på omtanke om sjuksköterskor är för 

uppgiftsfokuserade och inte ser till personen, vilket kan leda till att vårdrelationer tar skada. 

Vårdrelationer utgör en central del av omvårdnaden och sjuksköterskor har ett ansvar att 

skapa förtroendefulla relationer till patienter för att kunna uppfylla en god omvårdnad. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård. 

Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: I 

resultatet framkom två teman och fem subteman. Tema 1: Att vårdrelationer påverkar 

omvårdnaden. Tema 2: Att vara professionell och personlig. Slutsats: Det framkomna 

resultatet tyder på att sjuksköterskor behöver kunna avsätta tid för vårdrelationer, då 

välutvecklade vårdrelationer i längden bidrar till utökad förståelse för patienters behov vilket 

kan generera en bättre omvårdnad samt en effektivare vård. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, hemsjukvård, patienter, sjuksköterskor, vårdrelationer 

  



ABSTRACT 

Background: A reduced number of hospital beds in hospital care and special 

accommodation, is a direct result of political decisions. An increased number of patients are 

cared for in the home. Patients receiving home care may have a wish to establish a personal 

care relationship with their nurse. If nurses are more task oriented than personal oriented, 

patients may experience lack of attention, this could have a negative impact on the care 

relationship between the nurse and the patient. Trustful relationships between nurses and 

patients is a fundamental part of providing appropriate care, and the nurse is responsible for 

establishing this relationship. Aim: To describe nurses experiences with care relations in 

home care giving. Methods: A qualitative systematic literature study with a descriptive 

synthesis. Results: Two themes and five sub-themes were identified. Theme 1: The care 

relationships affect the caregiving. Theme 2: To be professional and personal. Conclusion: 

The results illustrates that nurses need to be able to spend time on care relationships, 

because a well-established care relationship can contribute to a better understanding of 

patient needs, which may generate a better and more effective care. 

 

Keywords: Care relationships, experiences, home care, nurses, patients
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1 INLEDNING 

De allra flesta människor har en plats som de kallar hem. Denna plats kan förknippas med 

trygghet och känslan av att vara hemma. Idag önskar många människor att vårdas i det egna 

hemmet vilket innebär att vården flyttar hem. När sjuksköterskan kliver över tröskeln till 

patienters hem blir sjuksköterskan den besökande i sammanhanget. Som studenter har vi 

genom den verksamhetsförlagda utbildningen som tillhör sjuksköterskeprogrammet, fått 

prova på både hemsjukvård och slutenvård. Något som då uppmärksammades var att 

vårdrelationer mellan patienter och sjuksköterskor uppstår oavsett var vården bedrivs. 

Vårdrelationer till patienter som vårdas i hemmet upplevdes däremot mer komplex i 

jämförelse till vårdrelationer inom slutenvård vilket väckte ett intresse för att studera 

vårdrelationer i hemmet. Upplevelsen var att en osäkerhet uppstod då hemmiljön var 

främmande till skillnad från slutenvården där miljön upplevdes mer bekant. Som 

sjuksköterskestudenter var det svårt att veta hur vi skulle förhålla oss i relationen till 

patienter i deras hemmiljö. En nyfikenhet uppstod till följd av dessa upplevelser vilket gav 

upphov till att studera vårdrelationer i hemmet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Att 

studera sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer kan förhoppningsvis bidra till en ökad 

kunskap och en djupare förståelse inom ämnet. Som blivande sjuksköterskor utgår vi från att 

kunskap om vårdrelationer är av betydelse för att möjliggöra en god vård för varje unik 

patient. Examensarbetet inspirerades av de intresseområden som presenterades av 

Mälardalens högskola. Både vårdrelationen och hemsjukvård återfanns på listan av 

intresseområden, dock i skilda sammanhang. Intresseområdet vårdrelation föreslogs av 

forskargrupp MDH/HVV: långvarigt självständigt liv och intresseområdet hemsjukvård 

föreslogs av sjuksköterskor och distriktssköterskor i Västmanlands läns landsting. 

 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis i bakgrunden beskrivs hemmets betydelse för människan och hemmet som 

vårdplats. Därefter följer en beskrivning av vårdrelation som är ett centralt begrepp i 

examensarbetet. Sedan presenteras tidigare forskning om patienters erfarenheter av 

vårdrelationer i hemmet, anhörigas erfarenheter av vård i hemmet samt patienters och 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom slutenvård. Vidare beskrivs det 

vårdvetenskapliga perspektivet som utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori om den 

mellanmänskliga relationen och avslutningsvis följer en problemformulering. 
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2.1 Hemmets betydelse för människan och hemmet som vårdplats 

Hemmet innebär människans personliga sfär och är förknippat med självbestämmande och 

integritet. Hemmet utgör den plats där människan skapar och utvecklar den egna identiteten. 

Genom att skaffa ägodelar sätter människan prägel på hemmet vilket innebär att forma sin 

egen sfär. Ett hem är mer än bara en fysisk plats, här kan människan samla styrka till de 

bestyr som ska göras utanför hemmets väggar. Trygghet, gemenskap, relationer och intimitet 

är begrepp som kan relateras till hemmet (Hilli, 2007). För att ytterligare förstå begreppet 

hem kan det delas upp i två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen av hemmet är 

bostaden och handlar om en fysisk plats där människan och dennes tillhörigheter befinner 

sig och det är den specifika plats där människan känner sig hemma. Den inre delen av 

hemmet innebär familj, gemenskap och en plats där man bor ihop (Hilli & Eriksson, 2019). 

 

Hemmet som vårdplats skiljer sig från den hälso- och sjukvård som är institutionsbunden. 

Att sjuksköterskor förstår vad hemmet symboliserar för patienter är viktigt när omvårdnad 

ska ges i hemmet (Josefsson & Ljung, 2017). Att vårdas i hemmet kan anses fördelaktigt då 

den bekanta hemmiljön kan utgöra ett stöd för att upprätthålla dagliga aktiviteter. Att vårdas 

i det bekanta har även påvisat kunna bevara integritet hos patienter samt att det kan leda till 

en höjd självkänsla (Hilli, 2007). 

 

Hemsjukvård definieras som den hälso- och sjukvård som bedrivs i patienters bostäder där 

ett behov av kontinuerlig vård föreligger (Socialstyrelsen, 2017). Inom hemsjukvård 

förekommer det olika vårdformer som bland annat omfattar sjukdomsförebyggande vård, 

hälsofrämjande vård och vård i livets slutskede (Melin-Johansson, 2017). Att vårdas i 

hemmet blir allt vanligare, dels till följd av patienters och anhörigas önskan om vård i det 

egna hemmet men även på grund av politiska beslut. Hemsjukvården har expanderat i takt 

med att en reducering av antal platser inom slutenvården och platser på särskilt boende har 

skett. Det har skett en utveckling inom hemsjukvård mot att mer avancerade åtgärder kan 

utföras och betydelsen för hemsjukvård kommer att bli större då allt fler patienter kommer 

att vårdas i hemmet. Hemsjukvård förekommer i två olika former, grundläggande 

hemsjukvård som är ansluten till primärvården och avancerad hemsjukvård som är ansluten 

till sjukhus (Josefsson & Ljung, 2017). Inom den grundläggande hemsjukvården genomförs 

vanligen åtgärder som såromläggningar, provtagningar och medicinska åtgärder som att till 

exempel ge insulin eller intravenös infusion (1177 Vårdguiden, 2018). Den avancerade 

hemsjukvården kan benämnas på olika sätt i Sverige (Josefsson & Ljung, 2017). ASIH är en 

förkortning som används och det står för avancerad sjukvård i hemmet. ASIH är ett frivilligt 

alternativ av vård och vänder sig till patienter i alla åldrar med kronisk sjukdom eller i behov 

av palliativ vård i livets slutskede. Patienter kan frivilligt välja ASIH som ett alternativ till att 

vårdas på sjukhus, däremot krävs det att patienter får en remiss från läkare för att få ASIH. 

Vården i hemmet ska vara likvärdig den vård som bedrivs på sjukhus. ASIH kan i hög grad 

utföra sådana vårdåtgärder som vanligtvis utförs på sjukhus som till exempel intravenösa 

infusioner, blodtransfusioner och hantera medicinsk utrustning (Region Stockholm, u. å.). 

Den medicinska utrustning som kan förekomma inom avancerad hemsjukvård är bland 

annat olika former av infusionsutrustning så som tillexempel smärt-, nutritions- och 

insulinpumpar (Åkerling, 2019). 
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2.1.1 Vilka vårdas och vilka vårdar i hemmet 

Idag blir människor allt äldre men det innebär inte alltid ett åldrande fri från sjukdom. Inom 

hemsjukvården är sjukdomsspektrumet stort vilket omfattar områden som medicin, kirurgi 

och psykiatri. För att patienter ska ha rätt till vård i hemmet finns krav som måste uppfyllas 

till exempel att vården kan ske tryggt och säkert utgör ett av kraven. Ytterligare krav är att 

patienter inte kan ta sig till vårdinrättningen eller att patienter påverkas i så hög grad av 

resan till vårdinrättningen så att patienter måste återhämta sig resten av dagen (Bökberg & 

Drevenhorn, 2017). Vården i hemmet utförs av flera olika yrkeskategorier som tillsammans 

utgör ett team. Utöver sjuksköterskor ingår även undersköterskor, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, läkare och dietister i teamet. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor 

med specialistutbildning, framförallt distriktssjuksköterskor, dock är specialistutbildning 

inget krav för att arbeta inom hemsjukvård (Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

2.1.2 Sjuksköterskors ansvar inom hemsjukvård 

Sjuksköterskor är ofta den yrkeskategori med högst medicinsk kompetens som närvarar 

regelbundet inom hemsjukvård eftersom läkare inte dagligen besöker hemmen. Att handskas 

med vårdsituationer som är komplexa och att självständigt avgöra när läkarkompetens 

behövs, faller således på sjuksköterskors ansvar. Att delegera uppgifter till annan 

vårdpersonal i teamet utgör också ett av sjuksköterskors ansvarsområden. Sjuksköterskor 

samt övriga professioner med yrkeslegitimation arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS 2017:30). Undersköterskor innehar ingen yrkeslegitimation och arbetar därmed 

enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bortsett från när de delegeras uppgifter från 

sjuksköterskor då de arbetar enligt HSL (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Sjuksköterskor har 

ett ansvar i att främja god kontakt med patienter vilket är en av förutsättningarna för att en 

god vård ska kunna uppfyllas. Sjuksköterskor har även ansvar att tillgodose patienters behov 

av kontinuitet, säkerhet och trygghet samt att ge vård av god kvalitet (SFS 2017:30). 

 

Sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad vilket medför ett självständigt ledarskap 

och ansvar inom omvårdnadsarbetet. God omvårdnad förutsätter att sjuksköterskor ska 

kunna skapa förtroendefulla relationer med såväl patienter som med anhöriga. 

Sjuksköterskor ska även inneha kompetens för att med skicklighet kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder. Vidare ska sjuksköterskor med lyhördhet, empati och respekt kunna 

kommunicera med patienter, deras anhöriga samt med kollegor i teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I International Council of Nurses [ICN] (2012) etiska kod 

framkommer det att sjuksköterskor i vårdarbetet ska främja en miljö som respekterar såväl 

individer som familjer och allmänhetens mänskliga rättigheter, sedvänjor, trosuppfattningar 

och värderingar. 
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2.2 Vårdrelation 

Efter sökning i Svenska Akademins ordlista (SAOL) kan det konstateras att begreppet 

vårdrelation saknas i det svenska språket. Begreppet är däremot centralt inom 

vårdvetenskapen och anses vara kärnan av omvårdnaden (Björck & Sandman, 2007). 

Vårdrelationer innebär ett samspel mellan patienter och vårdare och sker i varje möte mellan 

dessa parter. Relationer uppstår i vårdandet och utgörs av kontakten mellan patienter och 

vårdare som kan innebära såväl samtal som handlingar (Arman, 2015). Vårdrelationer kan 

vara av antingen vårdande eller icke-vårdande karaktär. Det största ansvaret i vårdrelationer 

ligger hos vårdare, men en förutsättning för relationer är dock delaktighet från både patienter 

och vårdare (Björck & Sandman, 2007). 

 

Enligt Eriksson (2014) utgörs vårdandets grund av relationen mellan patient och vårdare. 

Vårdrelationen har som syfte att stödja patientens hälsa. Det är genom relationen som 

människan kan synliggöras som person och det är i relationen som möjlighet till utveckling 

skapas. Här ges utrymme för patienten att dela med sig av sina begär, behov och problem. 

Vårdrelationen ska bygga på kunskap och etiska riktlinjer och är därför professionell. 

Ömsesidighet är grunden för relationen vilket innebär att både patient och vårdare ska ge och 

ta i relationen. Utvecklingen av relationen sker i takt med ömsesidigheten, eftersom en 

vårdare inte kan tvinga relationen framåt när patienten inte är redo. Hur djup och intensiv 

vårdrelationen är kan skifta under patientens vårdprocess. Utan relationen kan vården 

komma att bli endast uppgiftsutförande och relationen behövs i vårdandet för en fungerande 

vårdprocess. Eriksson belyser vikten av kontinuitet i vårdrelationen. Kontinuitet kan 

åstadkommas genom att en vårdare tilldelas huvudansvaret för en patient och får då i uppgift 

att bygga upp en vårdande relation till patienten. Det som eftersträvas genom denna relation 

är att vårdaren får information och vetskap om patienten samt att patienten får en god vård. 

Enligt Eriksson (1987) sker vårdrelationen mellan en specifik patient och en specifik vårdare 

och innebär inte automatiskt relationer till andra. 

2.3 Patienters erfarenheter av vårdrelationer i hemmet 

En viktig aspekt i tidigare forskning utifrån patienters perspektiv av vårdrelationer till 

sjuksköterskor är kontinuitet. Att vårdas av samma sjuksköterska kontinuerligt upplevdes 

som positivt och är en önskan som uttrycks (Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). Det ses 

som ett sätt att lära känna varandra och på så sätt bygga upp en relation. Långvariga 

relationer där patienter lär känna sjuksköterskor resulterade i upplevelser av välbefinnande 

för patienter (Turpin, McWilliam & Ward-Graffin, 2012). Denna kontinuitet bidrog även till 

att patienter upplevde trygghet eftersom sjuksköterskor då var bekanta med patienter och 

hade kännedom om deras situation. Bekantskapen resulterade i att patienter inte behövde 

upprepa vad som skulle göras avseende vården, då det redan var känt för sjuksköterskor 

vilket bidrog till trygghet (Schaepe & Ewers, 2017). För att skapa goda vårdrelationer 

upplevde patienter att det krävdes ömsesidighet. Med detta menades att relationer kräver två 

personer där båda måste ge och ta, vara ärliga, lyssna samt respektera varandras åsikter och 

viljor (Turpin et al., 2012). 
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Kommunikation är en viktig del av vårdrelationer. Patienter uppskattade när sjuksköterskor 

var sociala och de upplevde det trevligt att konversera om såväl vardagliga som mer seriösa 

ämnen (Holmberg et al., 2012). Något annat som uppskattades var när sjuksköterskor delade 

med sig av sina personliga liv och sina upplevelser (Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 

2012). Patienter kunde även uppleva brist på kommunikation. Upplevelsen var att 

sjuksköterskor var mer inriktade på att utföra uppgifter än att prata med patienter. Det 

bidrog till att patienter blev frustrerade och de upplevde att sjuksköterskor inte brydde sig 

om dem. Vilket i sin tur ledde till att vårdrelationer mellan patienter och sjuksköterskor 

försämrades (McCabe, 2004). 

 

Att bli sedd som en person och inte en patient var något som uppskattades av patienter. Att 

ses som en person grundade sig i att sjuksköterskor inte endast såg till patienters sjukdom 

utan även visade intresse för patienter som personer (Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 

2012). Patienter upplevde inte sjuksköterskor som gäster i hemmet och de upplevde inte 

heller sig själva som värdar. Upplevelsen var istället att sjuksköterskor besökte hemmet som 

professionella och befann sig där för att utföra ett jobb. De upplevde för det mesta förtroende 

för sjuksköterskors professionella kunskap. Vid besök från sjuksköterskor som inte var 

bekanta var upplevelsen att de var skickliga och visste vad de skulle göra, det resulterade i en 

upplevelse av att inte utsättas för risker eller fara. Ibland kunde upplevelsen vara att 

sjuksköterskor inte utförde omvårdnad med den kompetens som krävdes, men patienter 

upplevde att detta berodde på tidsbrist snarare än kompetensbrist (Holmberg et al., 2012). 

2.4 Anhörigas erfarenheter av vård i hemmet 

Beträffande anhörigas erfarenheter av hemsjukvård framkom det att relationer till de 

yrkesprofessionella, där bland annat sjuksköterskor ingår, var av betydelse. Huruvida 

anhöriga lyckades etablera relationer till professionella vårdare resulterade det i olika 

upplevelser. Anhöriga som lyckades etablera relationer erfor att ansvarsrollerna för vården av 

den sjuke blev tydlig. Erfarenheten var att de själva hade en stödjande roll gentemot 

patienten men att det yttersta ansvaret för vården låg hos vårdarna. Anhöriga som etablerat 

relationer till professionella vårdare erfor sig vara delaktiga i vården. De erfor även att 

vårdare gav dem uppmärksamhet och tid till att lyssna till deras upplevelser. Att inte lyckas 

etablera relationer medförde upplevelser av att vara utelämnade och maktlösa. Problem med 

bristfällig information, kommunikation samt vägledning från vårdare upplevdes som 

frustrerande. Anhöriga som inte visste vad vårdare förväntade sig av dem upplevde en 

osäkerhet och sårbarhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Anhöriga erfor att de hade 

behov av att få bekräftelse av sjuksköterskor. Dock var erfarenheten att deras behov inte 

uppmärksammades och tillgodosågs i den utsträckning som önskades, då sjuksköterskor inte 

visade tillräckligt med engagemang för dem. De anhöriga menade på att sjuksköterskor 

sällan tillfrågade dem om deras mående. Något som hade uppskattats var om 

sjuksköterskor hade tagit initiativ till att prata med de anhöriga för att på så vis kunna 

uppmärksamma deras behov (Gusdal, Josefsson, Adolfsson & Martin, 2016). Anhöriga som 

vårdar en sjuk familjemedlem i hemmet erfor att deras eget liv i stor grad påverkades. 
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Situationen hade inverkan på bland annat deras arbetsliv, sociala liv och deras hälsa. Till 

följd av begränsningar som uppstod i samband med vården i hemmet kunde de inte längre 

leva spontant och de hade ingen flexibilitet vilket resulterade i att deras liv såg likadant ut 

från dag till dag. Trots dessa förändringar i livet var anhöriga beredda på att vårda den sjuke i 

hemmet. De ansåg att det var deras plikt gentemot familjemedlemmen (Seidlein, Buchholz, 

Buchholz & Salloch, 2019). 

2.5 Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom 

slutenvård 

Patienter inom slutenvård upplevde att det inte fanns ett behov av att etablera personliga 

relationer till vårdpersonalen till följd av den korta vårdtiden. Upplevelsen var dock att 

vårdrelationer utvecklades genom samarbete mellan dem själva och alla i vårdpersonalen. 

Patienter upplevde att sjuksköterskor var stressade och upptagna på grund av tung 

arbetsbelastning men att de trots det hittade tid till att se efter patienter när de behövde det. 

Den tunga arbetsbelastningen bidrog till att patienter upplevde att det var svårt att få 

information och att de inte visste vem de skulle fråga, vilket resulterade i förvirring. Patienter 

upplevde brist på förtroende och säkerhet i vårdrelationer inom slutenvården. Att patienter 

och sjuksköterskor känner varandra ansågs av patienter vara grundläggande för 

vårdrelationer, de upplevde däremot inte att de kände sjuksköterskor då det var många olika 

sjuksköterskor involverade i patienters vård. Sjuksköterskor inom slutenvård upplevde att de 

besatt den grundläggande kompetens som krävdes för att etablera vårdrelationer och de 

upplevde att kompetensen tillämpades. Trots korta möten och en stressig miljö strävade 

sjuksköterskor efter att hitta tillfällen för att konversera med patienter för att på så sätt skapa 

vårdrelationer. För att säkerställa att patienter får en korrekt vård var det viktigt att förstå 

patienters hela situation. Att sätta sig in i patienters situation tog tid för sjuksköterskor och 

de upplevde brist på just tid. Möjligheterna till att lära känna patienter upplevdes 

begränsade. Den personliga kemin, det vill säga hur människor fungerar tillsammans, 

upplevdes viktig i relationer samt engagemang och en positiv inställning trots en stressig 

miljö (Berg & Danielson, 2007). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet som har valts är Joyce Travelbees omvårdnadsteori om 

den mellanmänskliga relationen. Travelbees teori valdes eftersom den belyser vårdrelationen 

mellan sjuksköterskor och patienter vilket är relevant i förhållande till examensarbetets syfte. 

Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer att användas för att diskutera examensarbetets 

resultat. 
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2.6.1 Den mellanmänskliga relationen enligt Travelbee 

Enligt Travelbee (1971) utmärks den mellanmänskliga relationen av att sjuksköterskan och 

patienten ser på varandra som unika människor snarare än sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan bär ansvaret för att både etablera och underhålla den mellanmänskliga 

relationen men däremot är ömsesidighet karaktäriserande för relationen. Relationen uppstår 

inte per automatik när sjuksköterskan möter patienten utan den byggs upp av flera möten 

där varje möte kan leda dem i riktningen mot att etablera en mellanmänsklig relation. Den 

mellanmänskliga relationen kan beskrivas som flera upplevelser som sker mellan 

sjuksköterska och patient. Upplevelserna karaktäriseras av ett unikt förhållningssätt vilket 

utgörs av att båda parterna i relationen uppfattar varandra som människor. Sjuksköterskan 

ska se den unika människan bakom patienten och inte uppfatta patienten som en diagnos 

eller en uppgift. För att sjuksköterska och patient ska kunna förhålla sig till varandra som två 

människor är det av vikt att bortse från faktorer som till exempel titel och social status. 

Upplevelser av att sjuksköterskor uppfyller patienters omvårdnadsbehov anses av Travelbee 

vara en förutsättning för den mellanmänskliga relationen. Däremot menar Travelbee att det 

är orealistiskt att sjuksköterskan endast ska stäva efter att tillgodose patientens behov då 

även sjuksköterskan är en unik människa och alla människor har behov som behöver 

tillgodoses. I den mellanmänskliga relationen kan även sjuksköterskans behov uppfyllas 

genom betydelsefulla möten. Travelbee betonar att den mellanmänskliga relationen skiljer 

sig åt från en vänskapsrelation eftersom en vänskapsrelation inte bygger på några 

skyldigheter. I den mellanmänskliga relationen innehar sjuksköterskan däremot en 

skyldighet och ett ansvar över att tillgodose patientens behov. 

 

Travelbee (1971) beskriver att sjuksköterskan och patienten genomgår fyra faser för att 

etablera den mellanmänskliga relationen. Den inledande fasen är första mötet som följs av 

faserna framväxt av identiteter, empati och sympati. Det första mötet med patienten 

karaktäriseras av att sjuksköterskan observerar och skaffar sig en uppfattning om patienten. 

Uppfattningen kan komma att förändras under processens gång när sjuksköterskan lär 

känna patienten. Sjuksköterskan och patienten är för varandra okända i det första mötet 

och ser vanligen varandra som enbart en sjuksköterska och en patient. Sjuksköterskan måste 

dock utveckla sitt synsätt och se människan bakom patienten, vilket är en förutsättning för 

att processen ska framskrida in i nästa fas. I den andra fasen växer identiteterna fram och ett 

band mellan sjuksköterskan och patienten skapas. Båda parter börjar här se varandra som 

unika individer och sjuksköterskan börjar få förståelse för hur patienten tänker och känner 

kring sin situation. Vidare synliggörs och bekräftas individernas skillnader och likheter vilket 

bidrar till utveckling av empati. Grunden för empati som är den tredje fasen utvecklas när 

identiteterna växer fram. Empati innebär att sjuksköterskan har förmåga till att se utöver 

patientens yttre beteende och på så vis kan patientens inre upplevelser förstås. Det handlar 

om att kunna sätta sig in i patientens situation, att förstå dennes tankar och känslor utan att 

värdera patienten. Sympati beskrivs som sjuksköterskans önskan att hjälpa patienten att 

lindra sitt lidande. Den sympatiska sjuksköterskan vill träda in i och dela patientens lidande 

vilket leder till att patienten inte behöver bära sitt lidande på egen hand. I sympatifasen visar 

sjuksköterskan engagemang och intresse för patienten. Vidare innehar sjuksköterskan den 

kunskap och de färdigheter som krävs för att med aktiva handlingar lindra patientens 
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lidande. Som en följd av sympati börjar patienten få förtroende för sjuksköterskan. Travelbee 

beskriver att sjuksköterskan måste förtjäna patientens förtroende genom att uppvisa ett 

pålitligt beteende. När patienten upplever fullständigt förtroende för sjuksköterskan har de 

genomgått de fyra faserna och uppnått en ömsesidig förståelse och kontakt. Där med är den 

mellanmänskliga relationen fullständigt etablerad. 

 

Travelbee (1971) lyfter i sin omvårdnadsteori fram kommunikation som ett viktigt redskap. 

Hon beskriver kommunikation som en process där känslor och tankar kan förmedlas mellan 

sjuksköterskan och patienten vilket kan ske såväl verbalt som icke-verbalt. Travelbee betonar 

att kommunikation är en förutsättning för att etablera en mellanmänsklig relation varpå 

sjuksköterskan har i uppgift att etablera relationen för att uppnå omvårdnadens syfte. Syftet 

med omvårdnaden är enligt Travelbee att sjuksköterskan ska hjälpa patienten och familjen 

att förebygga upplevelsen av sjukdom och lidande samt att hantera upplevelsen av sjukdom 

och lidande. Om behovet finns ska sjuksköterskan även hjälpa patienten och familjen att 

finna mening i dessa upplevelser. Sjuksköterskan kan enligt Travelbee använda sig själv 

terapeutiskt vilket innebär att använda sin personlighet och kunskap på ett medvetet sätt. Att 

terapeutiskt använda sig själv syftar till att bidra till en förändring hos patienten, lindra 

lidande och hjälpa patienten att finna mening i lidandet. 

2.7 Problemformulering 

På grund av politiska beslut har det skett en reducering av vårdplatser inom slutenvård och 

platser på särskilt boende vilket har resulterat i att det har blivit allt vanligare att patienter 

vårdas i den egna bostaden. Hemsjukvården har utvecklats till att bli mer avancerad vilket 

gör det möjligt att vårda allvarligt sjuka människor i deras hem. Patienter som vårdas i 

hemmet upplever en önskan om att ha personliga vårdrelationer till sjuksköterskor och 

upplever att det krävs ömsesidighet, kontinuitet, trygghet och kommunikation för en god 

vårdrelation. Om sjuksköterskor endast är inriktade på att utföra uppgifter och inte ser till 

personen kan patienter uppleva frustration och en brist på omtanke, vilket kan resultera i att 

vårdrelationer tar skada. Det är ett faktum att hemsjukvård kommer att få en allt större 

betydelse i framtiden då mer och mer vård kommer att bedrivas i hemmen. Det ställs krav på 

sjuksköterskor att de kan skapa förtroendefulla relationer samt tillgodose patienters behov av 

kontinuitet, säkerhet och trygghet. Genom att studera sjuksköterskors erfarenheter av 

vårdrelationer i hemmet kan fördjupad kunskap skapas, vilket kan leda till att sjuksköterskor 

får en fördjupad förståelse för vårdrelationer så som de kan och bör vara inom 

hemsjukvården. Vårdrelationen anses vara kärnan i omvårdnaden och sjuksköterskor 

innehar det största ansvaret i en vårdrelation. En ökad kunskap kan vara till hjälp för att 

bättre kunna möta de krav som ställs på sjuksköterskor samt för att kunna ge den bästa 

möjliga omvårdnaden till patienter som vårdas i hemmet. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård. 

4 METOD 

Då syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter har en kvalitativ metoddesign valts. 

Henricson och Billhult (2017) lyfter fram att en kvalitativ metod är lämplig när syftet i en 

studie avser att studera erfarenheter. Vidare kommer Evans (2002) tillvägagångssätt för att 

genomföra en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes att användas som 

analysmetod då avsikten är att sammanfatta resultat från aktuell forskning utan egen 

tolkning. Evans analysmetod utgörs av fyra steg och i det första steget bestäms vilken typ av 

artiklar som ska granskas. Därefter görs en sökning i databaser för att ringa in artiklar som är 

relevanta. Artiklar väljs ut med hjälp av inklusionskriterier som säkerställer relevans till 

syftet. I det andra steget ska artiklarna läsas upprepade antal gånger för att skapa en djupare 

förståelse och en helhetsbild. Delar av resultaten som svarar på syftet, så kallade nyckelfynd, 

ska sedan identifieras och sammanställas i en gemensam lista. I det tredje steget skapas 

teman och subteman utifrån likheter och skillnader i de nyckelfynd som har identifierats. I 

det fjärde steget ska en beskrivning av teman och subteman framställas med referenser från 

originalartiklar vilket utgör resultatet av den nya studien. 

 

I metodavsnittet följer en beskrivning av hur datainsamling av vetenskapliga artiklar har 

genomförts samt vilka urval som har gjorts utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Vidare 

presenteras dataanalysens genomförande och avsnittet avslutas med etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen genomfördes genom att söka fram vetenskapliga artiklar i databaserna 

CINAHL Plus och PubMed. Östlundh (2017) skriver att val av databas styrs utefter det valda 

ämnesområdet och nämner just CINAHL Plus och PubMed som två 

omvårdnadsvetenskapliga databaser. Eftersom examensarbetet har ett vårdvetenskapligt 

perspektiv med inriktning mot omvårdnad valdes de två databaserna specifikt ut i sökandet 

efter artiklar. Utöver sökandet efter artiklar i databaser gjordes även en sökning manuellt. 

Enligt Östlundh (2017) syftar manuella sökningar till att identifiera relevant information 

inom det ämnesområde som avses att studera. Sökningen utförs genom att material som till 

exempel tidskriftsartiklar eller böcker söks igenom. I datainsamlingen gjordes den manuella 

sökningen genom att läsa redan utvalda artiklars referenslistor. Artiklar med intressanta 

titlar söktes därefter fram i CINAHL Plus. Genom att läsa artiklarna kunde det avgöras om de 

var relevanta i förhållande till examensarbetes syfte. Den manuella sökningen resulterade i 

att en artikel valdes ut till analysen.  
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I urval av artiklar användes förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier för att hitta 

relevanta artiklar i förhållande till syftet. Inklusionskriterierna var sjuksköterskeperspektiv, 

grundutbildad sjuksköterska, hemsjukvård, kvalitativ ansats, att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, att artiklarna skulle vara peer reviewed samt att artiklarna var högst tio 

år gamla. Artiklar som innehöll både grund- och specialistutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter valdes att inkluderas. Detta eftersom specialistutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter avseende vårdrelationer ansågs kunna appliceras på grundutbildade 

sjuksköterskor. Dessutom inkluderades artiklar som innehöll både sjuksköterskors och 

patienters erfarenheter när det tydligt gick att urskilja vilka erfarenheter som var 

sjuksköterskors. Exklusionkriterierna var review-artiklar, artiklar med endast 

specialistutbildade sjuksköterskor, slutenvård, vård- och omsorgsboende och barn. 

Genomgående i sökningarna avgränsades artiklarnas publikations år för att få fram aktuell 

forskning. Om intresset är att studera aktuell forskning är avgränsning av tid ett bra sätt för 

att sålla bort äldre forskning (Östlundh, 2017). I CINAHL Plus avgränsades åren från 2009 

till 2019 och i PubMed användes avgränsningen “10 years”. Till en början användes “Full 

text” som en avgränsning i sökningarna som sedan togs bort då det uppmärksammades att 

denna funktion exkluderade en del artiklar som egentligen gick att läsa i fulltext. Ytterligare 

en avgränsning var “Subject: Major Heading” varpå “Nurse-patient relations” valdes, vilket 

innebär att träffarna i sökningen hade detta som huvudinnehåll. “Subject: Major Heading” 

användes vid ett fåtal sökningar då antalet träffar ansågs vara för många. I CINAHL Plus 

användes funktionen “Peer Review”. Eftersom denna funktion saknas 

i PubMed kontrollerades de utvalda artiklarna från PubMed i Mälardalens högskolebiblioteks 

söktjänst Primo varpå “Peer Review” kunde säkerställas. 

 

I sökprocessen användes sökord som alla kunde relateras till syftet. Sökorden som användes 

var ”nurse patient relationships”, “relationships”, ”registered nurses”, ”nurses experiences”, 

“home care”, ”home based care”, ”home health care”, ”home care nursing”, “home nursing” 

och ”nursing encounters”. Sökordet “nursing encounters” användes vid endast en sökning 

och resulterade i två vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet av examensarbetet. 

Resterande sökord användes i olika kombinationer vid samtliga sökningar, se bilaga A. 

Genomgående i sökprocessen användes alternativet Advanced Search vilket gör det möjligt 

att kombinera flera sökord. Enligt Östlundh (2017) är det nödvändigt att länka samman 

sökord för att få fram ett relevant urval av artiklar med hjälp av sök-operatorer varav den 

vanligaste är AND. Genom att använda AND mellan två sökord länkas de ihop vilket gör att 

databasen söker fram artiklar som innehåller båda sökorden. I alla sökningar har Boolesk 

sökteknik tillämpats då AND lades till mellan sökorden. 

 

I urvalet lästes titlar av sökta artiklar och abstract lästes när titlarna bedömdes relevanta 

utifrån syftet. Då abstract tycktes svara på syftet lästes artiklarna i sin helhet och om 

relevansen till syftet fortfarande återfanns så valdes dessa ut för vidare kvalitetsgranskning. 

Elva artiklar gick vidare och kvalitetsgranskades utifrån tio förutbestämda kritiska frågor 

som togs fram med inspiration från Friberg (2017), se bilaga B. De tio frågorna kunde 

besvaras med “ja” eller “nej” och varje “ja” gav ett poäng. Om en totalpoäng över åtta erhölls 

ansågs artiklarna vara av hög kvalitet och totalt kunde artiklarna uppnå tio poäng. Det 

bestämdes att artiklar som inte erhöll minst åtta poäng skulle exkluderas då de inte ansågs 
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vara av tillräckligt hög kvalitet. En av elva artiklar fick nio poäng och resterande tio artiklar 

fick tio poäng. Sammantaget var samtliga artiklar av hög kvalitet. Datainsamlingen 

resulterade sammanlagt i elva vetenskapliga artiklar, vilka utgör underlaget i analysen, se 

bilaga C. 

 

 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen genomfördes enligt Evans (2002) beskrivning av en systematisk 

litteraturstudie som har beskrivits ovan. Inledningsvis skrevs artiklarna ut i pappersformat 

och de numrerades med siffrorna 1–11. För att erhålla en helhetsbild av de elva artiklarna så 

lästes de upprepade antal gånger med fokus inriktat på resultatdelen i artiklarna. Nyckelfynd 

plockades ut genom att stycken och citat som ansågs svara på examensarbetets syfte 

identifierades i underlaget. För att säkerställa relevans till syftet skrevs syftet upp på ett A3-

ark som genomgående var placerat synligt och nära till hands. Nyckelfynden markerades och 

plockades ut enskilt för att sedan gemensamt jämföras och diskuteras. Totalt framkom det 

112 nyckelfynd med relevans till syftet. Vidare fördes nyckelfynden in i ett Word-dokument 

och numrerades utefter den artikel som de tillhörde för att lättare kunna härleda 

nyckelfynden till ursprungsartikeln. Efter att ha samlat alla nyckelfynd skrevs dokumentet ut 

och nyckelfynden klipptes isär i remsor var för sig. För att undvika misstolkningar fick alla 

nyckelfynd behålla sitt originalspråk, engelska. En skriftlig översättning till svenska gjordes 

även för att underlätta förståelsen för nyckelfyndens innebörd. Till hjälp i översättningen 

användes ett webbaserat lexikon samt en engelsk-svensk ordbok. I enlighet med Evans tredje 

steg jämfördes nyckelfynden utifrån likheter och skillnader vilket resulterade i att två teman 

framkom. Under varje tema delades nyckelfynden in på nytt utifrån likheter och skillnader 

för att bilda subteman, vilket resulterade i tre respektive två subteman per tema. Slutligen 

enligt Evans fjärde steg sammanfattades resultatet som framkom med tydlig hänvisning till 

originalartiklarna. För exempel på nyckelfynd, tema och subteman, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Eftersom en litteraturstudie har genomförts så krävdes ingen etisk prövning. Trots att en 

prövning inte är ett krav för en litteraturstudie så finns en skyldighet att följa etiska krav 

samt reflektera över studien utifrån ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsarbete styrs av förutbestämda regler och föreskrifter. Det är forskaren själv som 

har ansvar över att forskningen är moraliskt godtagbar och av god kvalitet. Oredlighet i 

forskning innebär olika sätt att fuska, exempel på detta är att stjäla, förfalska, plagiera eller 

fabricera vetenskaplig data. Det är viktigt att undvika oredlighet för att forskning ska vara 

trovärdig (Codex, 2019). Att artiklarna i analysen skulle vara peer reviewed var ett krav då 

detta innebär att artiklarna har granskats av experter innan publicering vilket säkerställer 

god kvalitet. Referenshantering har genomgående tillämpats enligt APA (American 

Psychological Association, 2018) för att tydligt hänvisa till originalförfattare och på så vis 

undvika oredlighet samt skapa trovärdighet. APA – lathunden från Göteborgs universitet har 

använts för att erhålla korrekt utformning av olika referenser. Ett webbaserat lexikon samt en 

 

Nyckelfynd: 

 

Tema: 

 

Subteman: 

“It’s really hard in home care because the 

professional line gets 

blurred.” (Falkenstrom, 2017, s.177). 

 

“The professional relationship meant being 

personal but not private and the nurses’ challenge 

seems to be to manage the balance between a 

personal and private relationship.” (Wälivaara, 

Sävenstedt & Axelsson, 2013a, s.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

professionell och 

personlig 

 

 

 

Att sätta gränser 

”The encounter at home included contact with 

next of kin and nurses had to understand and 

meet their needs too.” (Wälivaara, Sävenstedt & 

Axelsson, 2013b, s.77). 

 

”It was also important to be mindful of the 

distance from the family for the sake of the nurse; 

if their distance was too close to the clients/family 

members, it might block the nurse’s ability to be 

helpful.” (Iwasaki, Yamamoto-Mitani, Sato, 

Yumoto, Noguchi-Watanabe & Ogata, 2017, 

s.544). 

 

 

 

 

 

Att möta 

anhöriga 
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engelsk-svensk ordbok har använts för att undvika feltolkningar när engelska texter har 

översatts till svenska. Vidare har en noggrannhet vidtagits i översättningen för att text inte 

skulle förfalskas eller förvrängas. Det har strävats efter att upprätthålla ett neutralt 

förhållningssätt genomgående i datainsamlingen och i urvalet av artiklar samt under 

analysprocessens gång. Detta genom att personliga åsikter och den föreliggande 

förförståelsen har åsidosatts i den mån det är möjligt i syfte att minimera risken för att 

resultatet skulle påverkas. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård. 

Genomförd analys resulterade i att det framkom två teman och fem subteman. Följande 

teman framkom: Att vårdrelationer påverkar omvårdnaden och Att vara professionell och 

personlig. Teman och subteman presenteras i en översikt nedan, se Figur 1. 

 
Figur 1. Syfte, teman och subteman. 

5.1 Att vårdrelationer påverkar omvårdnaden 

Temat Att vårdrelationer påverkar omvårdnaden utgörs av tre subteman: Att hemmiljön 

underlättar första kontakten, Att långa vårdrelationer främjar förståelse för patienters behov 

och Att tid påverkar vårdrelationer. Det första subtemat synliggör sjuksköterskors första 

möte med patienter i hemmiljö och vikten av att etablera vårdrelationer. Det andra 

subtemat beskriver sjuksköterskors erfarenheter av långa vårdrelationer som möjliggjordes 

inom hemsjukvård. Det tredje subtemat belyser tid som en viktig aspekt för vårdrelationers 

utveckling. 

Syftet är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter 

av vårdrelationer inom 
hemsjukvård

Att vårdrelationer påverkar 
omvårdnaden

Att hemmiljön underlättar 
första kontakten

Att tid påverkar 
vårdrelationer

Att långa vårdrelationer 
främjar förståelse för 

patienters behov

Att vara professionell och 
personlig

Att sätta gränser

Att möta anhöriga 
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5.1.1 Att hemmiljön underlättar första kontakten 

Sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård erfor att de ville lära känna patienter 

(Sæterstrand & Rudolfsson, 2019; Strandås, Wackerhausen & Bondas, 2019) och ta del av 

deras unika livsberättelser (Sæterstrand & Rudolfsson, 2019). Sjuksköterskor beskrev det 

första mötet med patienter som en möjlighet till att etablera vårdrelationer och fann att det 

är viktigt för att lära känna patienter (McGarry,2009; Sæterstrand & Rudolfsson, 2019; 

Wälivaara, Sävenstedt & Axelsson, 2013a). För att inleda vårdrelationer till patienter kunde 

sjuksköterskor ta hjälp av hemmiljön genom att observera för att på så vis skaffa sig 

information och en uppfattning om patienter (Iwasaki, Yamamoto-Mitani, Sato, Yumoto, 

Noguchi-Watanabe & Ogata, 2017; McGarry 2009; Sæterstrand & Rudolfsson, 2019). Genom 

att samla information från patienters hemmiljö kunde sjuksköterskor lättare hitta en 

startpunkt för att inleda kontakt. Den inledande kontakten kunde innebära småprat som 

åstadkoms genom att hitta samtalsämnen vilka kunde handla om allt möjligt, till exempel 

foton, tv-serier eller patienters tidigare karriärer (Iwasaki et al., 2017; Sæterstrand & 

Rudolfsson, 2019). “For us the first home visit is important. We try to get to know the patient 

by being there. We look at their photos, we talk about children, about travels and about the 

person’ s life.” (Sæterstrand & Rudolfsson, 2019, s.669). 

 

Sjuksköterskor beskrev att vårdrelationer till patienter i hemmet inte uppstod per automatik. 

De menade på att det krävs engagemang för att både skapa och underhålla vårdrelationer 

(Wälivaara et at., 2013a). Sjuksköterskor beskrev att vårdrelationer antingen kunde bli ytliga 

eller djupa beroende av hur det första mötet utvecklades. De ansåg sig ha kunskap om hur 

ett bra möte skapas, även om det inte fanns ett självklart tillvägagångssätt för hur de skapar 

bra möten (Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson, 2013b). När sjuksköterskor skulle skapa 

relationer till patienter kunde det behövas fler möten för att sjuksköterskor skulle få en chans 

att lära känna patienter (McGarry 2009; Wälivaara et al., 2013a). 

5.1.2 Att långa vårdrelationer främjar förståelse för patienters behov 

Sjuksköterskor ansåg att vårdrelationer i hemmet skiljer sig från deras erfarenheter av 

vårdrelationer inom slutenvård (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014; Strandås et 

al., 2019; Wälivaara et al., 2013a). Inom hemsjukvård var det möjligt för sjuksköterskor att 

följa patienter över tid och etablera långa vårdrelationer. De beskrev långa vårdrelationer 

som positivt och som något de uppskattade. Att etablera långa vårdrelationer innebar även 

att sjuksköterskor kunde följa upp patienter och de omvårdnadsåtgärder som de genomfört 

vilket sjuksköterskor värdesatte. ‘‘Well, you know your relationship with the patients is 

completely different when you see them for years, and that is something that has become 

more and more important to me’’ (Carlson et al., 2014 s.764). 

  

När sjuksköterskor hade vårdrelationer med patienter över tid och kände till dem väl kunde 

sjuksköterskor bli medvetna om och bättre förstå patienters behov och begär. När förtroende 

och trygghet rådde i relationer erfor sjuksköterskor att patienter började berätta och dela 

med sig av sina inre önskningar. Genom att sjuksköterskor blev medvetna om och förstod 

patienters behov och begär kunde de bättre tillgodose dessa (Iwasaki et al., 2017; Sæterstrand 
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& Rudolfsson, 2019; Wälivaara et al., 2013a). “As the relationship strengthened, the 

clients/family members shared deeper thoughts with the nurses.” (Iwasaki et al., 2017, 

s.548). När sjuksköterskor och patienter känner varandra väl i vårdrelationer menade 

sjuksköterskor på att patienter inte alltid behövde använda sig av ord för att uttrycka sina 

behov. Sjuksköterskor hade då utvecklat en förmåga till att läsa av patienters kroppsspråk 

och ansiktsuttryck och kunde på så vis förstå deras behov. Genom långvariga vårdrelationer 

som åstadkommits genom närvaro och kommunikation kunde sjuksköterskor förstå behov 

genom att uppmärksamma förändringar i patienters humör (Sæterstrand & Rudolfsson, 

2019). 

5.1.3 Att tid påverkar vårdrelationer 

Sjuksköterskor upplevde tid som en viktig aspekt för att kunna bevara vårdrelationer inom 

hemsjukvård. Att det inte fanns tillräckligt med tid var något som erfors av sjuksköterskor till 

följd av hög arbetsbelastning (Strandås et al., 2019; Wälivaara et al., 2013a). På grund av 

otillräcklig tid upplevde sjuksköterskor att de inte kunde prioritera relationer till patienter. 

Det innebar att mindre tid lades på att bevara och underhålla relationer vilket kunde 

resultera i att relationerna begränsades och tog skada (Wälivaara et al., 2013a). 

Sjuksköterskor kunde även uppleva att det fanns tillräckligt med tid att spendera med 

patienter. Upplevelsen av att ha tid för patienter var något de uppskattade med 

hemsjukvård vilket skiljde sig från deras erfarenheter av slutenvård där arbetet var mer 

inriktat på att utföra uppgifter (McGarry, 2009). 

The main reason that I wanted to come out into the community was so that I 

could give my patients the time to nurse them. I feel in the hospital it’s very much 

task orientated and everything has to be done at what cost. I often think it’s the 

personal person cost, you aren’t allowed to spend the time with the patients. 

(McGarry, 2009, s.86). 

Sjuksköterskor erfor att de kunde effektivisera vården och bättre stödja patienter när 

vårdrelationer var utvecklade. Erfarenheten var att de kände patienter väl och på så vis kunde 

det resultera i att behovet av personliga besök minskade (Stajduhar, Funk, Roberts, Cloutier-

Fisher, McLeod, Wilkinson & Purkis, 2011). 

5.2 Att vara professionell och personlig 

Temat Att vara professionell och personlig utgörs av två subteman: Att sätta gränser och Att 

möta anhöriga. Det första subtemat beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vara 

professionell i vårdrelationer vilket kunde innebära att vara personlig men inte 

privat. Det andra subtemat belyser sjuksköterskors relationer till patienters anhöriga inom 

hemsjukvård. 
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5.2.1 Att sätta gränser 

Sjuksköterskor erfor att de behövde upprätthålla en balans genom att vara en professionell 

yrkesutövare och personlig i vårdrelationer (Iwasaki et al., 2017; Wälivaara et al., 2013a; 

Wälivaara et al., 2013b). Att hitta en god balans upplevdes som en utmaning. Sjuksköterskor 

ansåg att det var viktigt att vara personlig utan att träda över gränsen till att vara privat för 

att behålla professionalitet i vårdrelationer (Wälivaara et al., 2013a; Wälivaara et al., 2013b). 

 

and I think it is important that you therefore should be professional but still be 

personal in some way...this personal encounter in the personal encounter then so 

I’m mainly professional...I want to be but you still become personal and I think 

after all that it is important to show that you are not only a district nurse but I’m 

also one who can think and have an opinion. (Wälivaara et al., 2013b, s.76). 

 

Sjuksköterskor inom hemsjukvård erfor att det var nödvändigt med gränser i vårdrelationer 

(Stajduhar et al., 2011; Wälivaara et al., 2013a). Sjuksköterskor erfor att det var svårt att 

upprätthålla gränsen mellan att vara professionell och personlig, utan att bli för personlig. De 

menade på att det var svårt att definiera gränsen då de upplevde den som diffus och de 

betonade att gränsen lätt kan suddas ut när vården sker i en miljö som hemmet. Trots 

erfarenheten av att det var svårt att förhålla sig mellan att vara professionell och personlig i 

hemmet så betonade sjuksköterskor att de strävade efter att upprätthålla denna gräns 

(Falkenstrom, 2017; McGarry, 2009; McGarry 2010). 

 

Att mötas som två människor på en personlig nivå och inte som sjuksköterska och patient 

upplevdes väsentligt för en god vårdrelation. Sjuksköterskor menade att det personliga mötet 

kan vara ett sätt att se och ge bekräftelse åt patienter (Wälivaara et al., 2013b). 

Kommunikation kunde vara ett sätt för sjuksköterskor att visa sig personlig. Genom att 

samtala om annat än patienternas sjukdomsbesvär kunde samtalet få en mer personlig 

karaktär. Det personliga samtalet bidrog till att rollerna som sjuksköterska och patient inte 

var lika framträdande och erfarenheten var att ömsesidighet skapades i relationen (Wälivaara 

et al., 2013a). Sjuksköterskor erfor att de balanserade mellan att vara en professionell 

sjuksköterska och en person i kommunikationen med patienter i hemmen. Sjuksköterskor 

var medvetna om att de var den professionella i sammanhanget och patienter var just 

patienter. Trots detta ansåg sjuksköterskor att det var en del av deras yrke att ingå i 

relationer som människa till människa. De menade på att relationer inte varar länge om det 

inte finns utrymme för att vara sitt naturliga jag (Iwasaki et al., 2017). Sjuksköterskor kunde 

se på vårdrelationer som en professionell vänskap (McGarry, 2009; McGarry, 2010; 

Wälivaara et al., 2013a). Sjuksköterskor menade på att de inte bara besökte patienter för att 

utföra arbetsuppgifter utan att de även var där som en vän till patienter (McGarry, 2009). 

När patienter frågade sjuksköterskor om personliga angelägenheter var de beredda på att 

svara på dessa (Falkenstrom, 2017; Iwasaki et al., 2017), däremot fanns det en gräns för hur 

mycket de var villiga att dela med sig av då de var måna om att bevara den egna integriteten 

(Corbett & Williams, 2014; Falkenstrom, 2017). Sjuksköterskor ville inte avslöja allt för 

detaljerad information om sig själv personligen då de betonade att det fanns risk för att träda 

över den professionella gränsen (Corbett & Williams, 2014). De upplevde att de avsiktligt 
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funderade över hur mycket personlig information de ville dela med sig av till sina patienter 

(Corbett & Williams, 2014; Strandås et al., 2019). 

 

It perhaps got a little bit too personal perhaps, you’re still in a professional role 

but it got a bit, it got a bit beyond that and got a bit awkward [...] so it did, it did 

get a bit involved and then it was difficult to back off so there was that side of it. I 

mean sort of just talking about it now it just brings it all back. (McGarry, 2009, 

s.87). 

 

Att vara för personlig kunde medföra risker då de menade på att det kunde resultera i att 

patienter kunde begära för mycket av sjuksköterskor. Om sjuksköterskor tillgodoser dessa 

höga krav genom att till exempel erbjuda patienter fler besök än vad som är lämpligt eller 

lägga ner för mycket av sin personliga tid kan det resultera i att sjuksköterskor förlorar sin 

objektivitet (Stajduhar et al., 2011). 

För att skapa vårdrelationer kunde det enligt sjuksköterskor vara viktigt att ha kompetens 

att tillhandahålla vård av kvalitet. De ansåg att kompetensen behövdes för att bygga upp 

förtroende till både patienter och anhöriga (Iwasaki et al., 2017). Sjuksköterskor erfor att 

otillräcklig kompetens kunde utgöra hinder för att skapa förtroende i vårdrelationer. 

Däremot, när förtroende redan rådde i vårdrelationer behövde inte kompetensbrist utgöra ett 

hinder. Erfarenheten var att sjuksköterskor tillsammans med patienter kunde lösa 

utmaningar som ett team trots sjuksköterskors otillräckliga kompetens (Strandås et al., 

2019). 

5.2.2 Att möta anhöriga 

Att vårda patienter i hemmet kunde innebära att sjuksköterskor även mötte anhöriga 

till patienter. Sjuksköterskor hade en positiv inställning till att möta anhöriga då de 

uppskattade och uttryckte en vilja att etablera relationer till dem (Carlson et al., 2014; 

Wälivaara et al., 2013b). Sjuksköterskor betonade att det var viktigt att ha relationer med 

anhöriga. Genom relationer med anhöriga kunde sjuksköterskor förstå och tillgodose 

anhörigas behov. För att sjuksköterskor skulle kunna upptäcka och förstå anhörigas behov 

krävdes en ömsesidig kommunikation. Kommunikationen kunde åstadkommas genom 

sociala aktiviteter som att sitta ned tillsammans och dricka en kopp kaffe (Wälivaara et al., 

2013b). 

  

hey [the persons] can also have a family member or...and it’s also very important not 

to forget them that I’m so...they care for those closest...so that I don’t forget about 

them because many times there are two personal encounters during a visit. 

(Wälivaara et al., 2013b, s.78). 

 

För att skapa relationer till anhöriga beskrev sjuksköterskor att de avsiktligt kunde vara 

reserverade i den inledande kontakten. De menade på att de var okända för de anhöriga och 

därför höll de till en början en distans för att inte inkräkta på deras liv. Sjuksköterskor 

distanserade sig för att kunna bedöma ett lämpligt avstånd som accepterades av de 
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anhöriga. Vidare erfor sjuksköterskor att det behövdes en distans för att kunna vara 

behjälpliga då de menade på att komma för nära kunde utgöra ett hinder (Iwasaki et al., 

2017). 

 

Sjuksköterskor inom hemsjukvård erfor att de involverade anhöriga i vården av patienter. 

Sjuksköterskor erfor att det var nödvändigt att involvera anhöriga i patienters vård för att 

skapa trygghet för de anhöriga. Att involvera anhöriga kunde innebära att lära dem att 

hantera till exempel intravenösa behandlingar (Sæterstrand & Rudolfsson, 2019). 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras diskussion om metod, resultat och etik. I metoddiskussionen diskuteras 

metodval och genomförande samt dess styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen 

diskuteras det resultat som framkom mot tidigare forskning, lagar och styrdokument samt 

mot det vårdvetenskapliga perspektivet. Avslutningsvis förs en etikdiskussion avseende de 

etiska aspekter som beaktats i utförandet. 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa en djupare förståelse avseende upplevelser eller 

erfarenheter kring det fenomen som ska studeras (Segesten, 2017). Den analysmetod som 

valdes var en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) 

eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom 

hemsjukvård. En styrka med Evans metod ansågs vara att det fanns fyra tydligt beskrivna 

steg att följa. I och med att en begränsad erfarenhet om forskningsmetodik förelåg så var det 

fördelaktigt att kunna följa Evans fyra steg. En svaghet med Evans metod var att en del 

nyckelfynd kunde falla bort när de skulle delas in i teman och subteman eftersom alla 

nyckelfynd inte passade in under de teman och subteman som framkom. Evans metod ansågs 

relevant för att kunna besvara syftet. Att en relevant metod i relation till syftet tillämpades, 

bidrog till trovärdighet för examensarbetet. Då valet av metod har beskrivits och 

tillvägagångssättet i genomförandet av analysen tydligt går att följa ökar trovärdigheten 

ytterligare. En alternativ metod hade kunnat vara att genomföra en empirisk studie med 

intervjuer vilket hade kunnat generera en djupare förståelse. Dock valdes denna metod bort 

då detta inte ansågs möjligt dels på grund av den begränsade tidsram som förelåg men även 

på grund av otillräcklig kunskap om hur en empirisk studie genomförs. 

 

I datainsamlingen användes databaserna CINAHL Plus och PubMed för att söka fram 

vetenskapliga artiklar. Två databaser användes för att få fram ett bredare utbud av artiklar, 

dock visade det sig att utbudet var nästintill samma då många artiklar återfanns i de båda 

databaserna. Datainsamlingen resulterade i att åtta artiklar valdes från CINAHL Plus och de 
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resterande två valdes från PubMed. Sökningar genomfördes även i databasen MEDLINE men 

detta gav inga nya relevanta träffar vilket resulterade i att inga artiklar valdes. För att 

komplettera sökningarna i databaserna gjordes en manuell sökning vilket ledde fram till att 

ytterligare en artikel valdes. De sökord som användes kunde alla relateras till syftet. Sökordet 

”nursing encounters” användes vid endast en sökning och resulterade i två artiklar som 

ingick i analysen. “Encounters” som på svenska betyder “möten” ansågs först inte relevant till 

syftet. Däremot beskriver Travelbee (1971) att relationer mellan sjuksköterskor och patienter 

utgörs av flera möten. Detta visar på att sökordet “nursing encounters” trots allt har relevans 

till examensarbetets syfte. 

 

Polit och Beck (2016) beskriver att en studies giltighet bestäms utifrån huruvida resultatet 

motsvarar det som avsågs att studera. För att säkerställa examensarbetets giltighet har syftet 

genomgående hafts i åtanke under datainsamlingen och i urvalet av artiklar. Vidare stod 

syftet stort uppskrivet på ett A3-ark under genomförandet av dataanalysen för att försäkra att 

resultatet återspeglade avsikten med examensarbetet. Priebe och Landström (2017) beskriver 

att resultatet av en studie har överförbarhet när den anses erhålla giltighet utanför studien. 

Polit och Beck (2016) förklarar att överförbarhet innebär huruvida resultatet i en studie går 

att applicera i andra kontexter eller på andra grupper. Eftersom de valda artiklarna 

härstammar från olika länder men ändå genererade liknande erfarenheter kan 

examensarbetet antas ha överförbarhet till andra sjuksköterskor inom hemsjukvård. Ett 

inklusionskriterium var att artiklar skulle innefatta grundutbildade sjuksköterskor. I flertalet 

av de analyserade artiklarna framgick det dock att några av deltagarna i studierna även var 

specialistutbildade sjuksköterskor. Efter att ha fört ett resonemang ansågs artiklarna trots 

detta ändå användbara eftersom specialistsjuksköterskor fortfarande faller inom samma 

profession. Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson (2013b) var en av de artiklar som ingick i 

analysen och de beskrev att de inte gjorde någon skillnad på grundutbildade och 

specialistutbildade sjuksköterskor eftersom deras erfarenheter inte markant skiljde sig åt. 

Detta var en bidragande faktor till beslutsfattande att inkludera artiklarna. Att artiklar som 

innefattade både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor användes skulle 

kunna utgöra en reducerad överförbarhet av examensarbetet då avsikten var att studera den 

grundutbildade sjuksköterskans erfarenheter. Däremot ansågs det att specialistutbildade 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård går att applicera på den 

grundutbildade sjuksköterskan och därutav valdes dessa att tas med. I ett fåtal artiklar som 

analyserades ingick utöver sjuksköterskors erfarenheter även patienters erfarenheter. I 

analysen av dessa artiklar har endast sjuksköterskors erfarenheter tagits med vilket var 

möjligt eftersom det tydligt gick att urskilja vilka erfarenheter som var sjuksköterskors 

respektive patienters. 

 

De flesta analyserade artiklarna beskrev tydligt att det var legitimerade sjuksköterskor som 

deltog i studierna. I en del av artiklarna användes benämningarna “nurses” eller “carers” 

vilket medförde en svårighet i att urskilja vilken profession dessa egentligen tillhörde. Trots 

skilda benämningar i artiklarna föll valet på att använda “sjuksköterskor” genomgående i 

examensarbetet för att undvika oklarheter. Av de analyserade artiklarna är McGarry 

författare till två av dessa, likaså är Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson författare till två av 

artiklarna. Detta kan ha bidragit till ett snävare och mindre nyanserat resultat, men å andra 
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sidan kan det ses som en styrka då författarna förmodligen är väl insatta i ämnet. Dessutom 

menar Priebe och Landström (2017) att en studie omöjligen kan beskriva den kompletta och 

fullständiga sanningen om det som studeras vilket gör att en studie kan ses som en del av den 

fullständiga sanningen. En ytterligare anledning till att samma författare användes kan 

möjligen förklaras med att vårdrelationer inom hemsjukvård inte verkar vara ett allt för 

utforskat område inom vårdvetenskapen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård. 

Efter genomförd analys framkom två teman utifrån syftet. Tema 1: Att vårdrelationer 

påverkar omvårdnaden och tema 2: Att vara professionell och personlig. Därtill 

identifierades totalt fem subteman. Tema 1 utgörs av subtemana: Att hemmiljön underlättar 

första kontakten, Att långa vårdrelationer främjar förståelse för patienters behov och Att tid 

påverkar vårdrelationer. Tema 2 utgörs av subtemana: Att sätta gränser och Att möta 

anhöriga. 

 

Examensarbetets resultat påvisar att det första mötet med patienter kunde ses som ett 

tillfälle där vårdrelationer kunde etableras. Det första mötet var viktigt för att sjuksköterskor 

skulle kunna lära känna patienter och sjuksköterskor beskrev att de uppskattade att lära 

känna patienter. Detta kan sättas i relation till tidigare forskning som bekräftar att även 

patienter inom hemsjukvård uppskattade att lära känna sjuksköterskor då det medförde 

upplevelser av välbefinnande (Turpin et al., 2012). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS 2017:30) har dessutom sjuksköterskor i sin profession ett ansvar i att främja god 

kontakt med sina patienter. Det framkom även i resultatet att hemmiljön kunde utgöra ett 

stöd för sjuksköterskor i den inledande kontakten med patienter. Genom att sjuksköterskor 

såg sig omkring i hemmiljön kunde information om patienter identifieras vilket resulterade i 

att sjuksköterskor fick en uppfattning av patienter. Detta är förenligt med Travelbees (1971) 

beskrivning av första mötet vilket utgör den inledande fasen i etablerandet av en 

mellanmänsklig relation. Travelbee beskriver att sjuksköterskor i det första mötet skaffar sig 

en uppfattning om patienter genom att observera. Enligt Hilli och Eriksson (2019) kan 

hemmet beskrivas som en yttre och en inre del. Den yttre delen utgörs av bostaden, det vill 

säga den fysiska plats där människor med sina ägodelar bor medan den inre delen utgörs av 

gemenskap och familj. En reflektion avseende detta är att sjuksköterskor som arbetar inom 

hemsjukvård tar del av de båda delarna av hemmet när vård ges i denna miljö. Det framkom 

vidare i resultatet att den information som identifierades från hemmiljön kunde hjälpa 

sjuksköterskor att lättare hitta en utgångspunkt för kontakt med patienter för att på så vis 

etablera vårdrelationer. Hilli (2007) lyfter fram hemmet som en plats där människor 

utformar sin identitet och hon menar på att människors ägodelar formar hemmen, vilket 

möjligen kan styrka resultatet om att hemmiljön kan underlätta första kontakten med 

patienter.  
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Resultatet visade att engagemang var en förutsättning för att såväl etablera som underhålla 

vårdrelationer. Sjuksköterskor erfor att engagemanget behövdes då vårdrelationer till 

patienter inte automatiskt uppstod. Detta stämmer överens med Travelbees (1971) teori om 

mellanmänskliga relationer i vilken hon beskriver att ett möte med patienter inte per 

automatik innebär att relationer uppstår. Vidare visade resultatet att sjuksköterskor erfor att 

det kunde behövas fler möten för att etablera vårdrelationer. Travelbee (1971) menar att 

sjuksköterskor och patienter behöver mötas flera gånger för att kunna bygga relationer, där 

varje möte kan utgöra en del av vägen mot att etablera en relation. Att fler möten kunde 

behövas för att etablera vårdrelationer kan även förenas med Eriksson (2014) som belyser att 

kontinuitet, i form av att samma sjuksköterskor besöker samma patienter, är viktigt i 

vårdrelationer. Det påvisas i resultatet att det var viktigt för sjuksköterskor att vara 

kompetenta och ge patienter omvårdnad av god kvalitet, dels i etableringen av vårdrelationer 

och dels för att inge förtroende till patienter. Vid bristande kompetens erfor sjuksköterskor 

svårigheter att upprätta förtroende i relationer medan Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

menar på att sjuksköterskor ska kunna etablera förtroendefulla relationer. Dessutom lyfter 

Svensk sjuksköterskeförening fram att sjuksköterskor ska inneha kompetens för att med 

skicklighet kunna utföra omvårdnadsåtgärder. Enligt tidigare forskning upplevde patienter 

inom hemsjukvård ofta förtroende till den kompetens som sjuksköterskor besatt. Vid 

tillfällen när patienter upplevde att omvårdnaden tillhandahölls med bristfällig kompetens 

uppgav patienter dock att det grundade sig i brist på tid snarare än brist på kompetens 

(Holmberg et al., 2012). 

 

I resultatet framkom det att hemsjukvård medförde möjligheter för sjuksköterskor att 

utveckla långa vårdrelationer till patienter vilket var något som uppskattades av 

sjuksköterskor. Detta kan ställas i motsats till vårdrelationer inom slutenvård där 

sjuksköterskor erfor att vårdrelationer var korta (Berg & Danielsson, 2007). Resultatet 

påvisar att sjuksköterskor erfor att hemsjukvårdens långa vårdrelationer var betydelsefulla 

och sjuksköterskor beskrev dem som något positivt. Långa vårdrelationer bidrog till att 

patienters behov och begär tydliggjordes. När sjuksköterskor kände till sina patienter väl 

kunde de bättre förstå de behov och begär som rådde. Patienter delade med sig av sina inre 

önskningar när vårdrelationer omfattade förtroende och trygghet. Till följd av 

sjuksköterskors medvetenhet och förståelse kring patienters behov och begär kunde dessa 

bättre tillfredsställas. Enligt Eriksson (2014) syftar vårdrelationer till att stödja patienters 

hälsa och sjuksköterskor ska i vårdrelationer sträva efter att få information och vetskap om 

patienter. Eriksson beskriver att det är i vårdrelationer som patienter ska få utrymme till att 

uttrycka sina begär, behov och problem. Travelbee (1971) menar på att mellanmänskliga 

relationer möjliggör att sjuksköterskor kan tillgodose de behov som föreligger hos patienter. 

 

Tid framkom i resultatet som en viktig aspekt i vårdrelationer. Sjuksköterskors erfarenheter 

avseende tid inom hemsjukvård var skilda då somliga erfor tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning medan andra att det fanns tillräckligt med tid att vårda sina patienter. 

Resultatet stämmer delvis överens med tidigare forskning avseende sjuksköterskors 

erfarenheter av vårdrelationer inom slutenvård som beskriver att sjuksköterskor erfor 

tidsbrist (Berg och Danielsson, 2007). Resultatet visar vidare på att vårdrelationer kunde 

begränsas och ta skada när tidsbrist förelåg eftersom vårdrelationer till patienter då inte 
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kunde prioriteras. Tidigare forskning visar även på att patienter inom hemsjukvård erfor att 

vårdrelationer kunde ta skada. Det beskrevs dock att detta berodde på kommunikationsbrist 

då erfarenheten var att sjuksköterskorna var mer uppgiftsfokuserade och mindre fokuserade 

på att prata med patienterna (McCabe, 2004). I resultatet framkom det att sjuksköterskor 

bättre kunde stödja sina patienter när vårdrelationer var utvecklade och sjuksköterskor 

kände patienter väl. Det visade sig även att vården kunde effektiviseras och patienters behov 

av personliga möten kunde minska. Enligt tidigare forskning upplevde patienter trygghet när 

de var bekanta med sjuksköterskor och de menade på att sjuksköterskor således kände till 

deras situation och patienter behövde då inte gång på gång berätta hur vården skulle utföras 

(Schaepe och Ewers, 2017). 

 

Det synliggjordes i resultatet att sjuksköterskor inom hemsjukvård behövde skapa en balans i 

sina vårdrelationer vilket kunde vara en utmaning. De menade på att de behövde förhålla sig 

professionellt i sin roll som sjuksköterska samtidigt som de behövde vara personliga. För att 

bevara professionalitet erfor sjuksköterskor att det var nödvändigt att upprätthålla gränser i 

vårdrelationer och de betonade gränsen mellan att vara personlig men inte privat som viktig. 

Sjuksköterskor beskrev att hemmiljön kunde bidra till otydliga gränser. Eriksson (2014) 

framhäver vårdrelationer som professionella eftersom sjuksköterskor ska utgå från sin 

kunskap och förhålla sig utefter etiska riktlinjer. Tidigare forskning visade på att patienter 

som vårdas i hemmet erfor sjuksköterskor som professionella (Holmberg et al., 2012), 

tidigare forskning visade däremot även att patienter uppskattade att sjuksköterskor var 

personliga och delade med sig av sitt liv (Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). Det 

framkom i resultatet att sjuksköterskor erfor att de kunde framträda som personliga genom 

kommunikation och de var villiga att svara på personliga frågor som ställdes av patienter. 

Däremot betonade de risken för att överträda den professionella gränsen om de delade för 

mycket personlig information. Travelbee (1971) lyfter fram kommunikation som en central 

del i sin omvårdnadsteori och beskriver att en mellanmänsklig relation förutsätter 

kommunikation. I resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg det viktigt att i möten 

med patienter frångå rollerna som sjuksköterska och patient. De menade på att en god 

vårdrelation kan uppnås genom att mötas som människa till människa. Dessutom beskrev de 

att vårdrelationer kan gå förlorade om det naturliga jaget inte tillåts träda plats. I enlighet 

med det vårdvetenskapliga perspektivet menar Travelbee (1971) att mellanmänskliga 

relationer förutsätter att sjuksköterskor och patienter betraktar varandra som unika 

människor. För att kunna se varandra som två människor betonar Travelbee vikten av att 

frånse faktorer som bland annat titel och social status. Enligt Travelbee kan en 

mellanmänsklig relation inte ens etableras om sjuksköterskor inte ser människan bakom 

patienten. Resultatet synliggör vidare att sjuksköterskor kunde uppfatta vårdrelationer som 

en professionell vänskap då de menade på att de inte endast besökte patienter som 

professionell utan även som en vän. Detta kan möjligen tyckas vara motsägelsefullt i relation 

till de gränser som sjuksköterskor ansåg nödvändiga för att bevara professionalitet, vilket 

även framkom i resultatet. Erfarenheten av att vårdrelationer inom hemsjukvård kunde ses 

som en vänskap styrker att hemmiljön bidrar till att gränsen mellan det personliga och det 

privata blir mindre tydlig, jämfört med slutenvård. 
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Utöver vårdrelationer till patienter visar resultatet att sjuksköterskor erfor att det var viktigt 

att ha relationer till anhöriga och de beskrev en vilja till att etablera relationer till dem. Detta 

kan sättas i relation till tidigare forskning som beskriver att anhöriga erfor att relationer till 

sjuksköterskor var betydelsefulla. Vidare beskriver tidigare forskning att anhöriga som hade 

en relation till sjuksköterskor erfor sig vara delaktiga i vården av patienter samt att 

sjuksköterskorna avsatte tid för att lyssna till de anhörigas upplevelser (Linderholm och 

Friedrichsen, 2010). Resultatet belyser att sjuksköterskor kunde uppfatta och tillgodose 

behov hos anhöriga genom att ha relationer till dem och de betonade vikten av att 

kommunicera med anhöriga för att kunna upptäcka behoven. Däremot beskrivs det i tidigare 

forskning att anhöriga erfor att deras behov inte uppmärksammades och tillgodosågs i den 

utsträckning som önskades (Gusdal et al., 2016). Det framkom i resultatet att sjuksköterskor 

kunde vara avsiktligt reserverade och hålla en distans i det första mötet med anhöriga för att 

skapa relationer till anhöriga. Sjuksköterskor menade att distansen var viktig för att inte 

inkräkta på deras liv. Detta kan möjligtvis sättas i relation till International Council of Nurses 

ICN (2012) etiska kod som lyfter att sjuksköterskor i sitt arbete ska respektera till exempel 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos både enskilda individer och familjer. 

 

6.3 Etikdiskussion 

Som tidigare nämnts behövdes ingen etisk prövning tas i beaktande då examensarbetet är en 

litteraturstudie vilket innebär att redan bearbetat material använts. För att säkerställa 

kvalitet och trovärdighet är samtliga artiklar som ingår i resultatet peer reviewed vilket enligt 

Codex (2019) innebär att de genomgått en kritisk granskning och uppfyller de vetenskapliga 

krav som ställs på forskning. För att än mer säkerställa god kvalitet har artiklarna genomgått 

en kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg (2017). 

 

Samtliga artiklar som ingår i resultatet är skrivna på engelska då detta var ett 

inklusionkriterium i datainsamlingen. Eftersom författarna av examensarbetet har svenska 

som modersmål så förelåg en risk för eventuella feltolkningar när texterna i artiklarna 

översattes från engelska till svenska. För att undvika att texterna feltolkades användes ett 

webbaserat lexikon samt en engelsk-svensk ordbok som hjälp när osäkerheter i 

översättningen uppstod. Dessutom fördes en gemensam diskussion kring osäkerheterna för 

att komma fram till den korrekta innebörden och på så vis ytterligare undvika feltolkningar. 

Citat har använts för att stärka upp resultatet och de har bevarats på det engelska språket för 

att inte förvanska deras innebörd. För att tydligt påvisa var innehåll härstammar från har 

referenshantering enligt APA (American Psychological Association) tillämpats genomgående. 

Det har uppmärksammats att det kan förekomma skillnader i olika APA-mallar, därutav 

valdes APA-lathunden från Göteborgs universitet ut för att kunna vara konsekventa och 

korrekta i hanteringen av referenser. 

 

Förförståelsen för vårdrelationer i hemmet var inte allt för omfattande. Att vårdrelationer till 

patienter som vårdas i hemmet kunde vara komplex var den förförståelse som förelåg hos 

författarna. Henricson och Billhult (2017) beskriver att förförståelsens inverkan på resultatet 
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kan medvetandegöras genom diskussion och reflektion. Den föreliggande förförståelsen har 

diskuterats och det har strävats efter att upprätthålla en objektivitet genomgående i 

examensarbetet. 

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom hemsjukvård. 

Resultatet visade på att sjuksköterskor ville etablera vårdrelationer till patienter men att det 

krävdes tid och engagemang för att både etablera och bevara vårdrelationer. Erfarenheter av 

tid för vårdrelationer var delade, vissa sjuksköterskor erfor tiden som tillräcklig medan andra 

erfor tidsbrist vilket kunde påverka vårdrelationer. Hemsjukvård kunde möjliggöra 

långvariga välutvecklade vårdrelationer vilket kunde bidra till att sjuksköterskor erhöll en 

djupare förståelse för patienters behov och de kunde bättre stödja och tillgodose behoven 

vilket kunde resultera i en mer effektiv vård. Sjuksköterskor erfor att hemmiljön kunde 

utgöra ett stöd för dem att lära känna patienter men att hemmiljön även kunde medföra 

svårigheter eftersom professionella gränser i vårdrelationer blev mindre tydliga. Att vara 

professionell och personlig samt att sätta gränser för det privata erfors vara svårt men viktigt 

för att behålla professionalitet i vårdrelationer. Utifrån sjuksköterskors erfarenheter var även 

relationer till patienters anhöriga viktiga. För att inte inkräkta behövdes en inledande distans 

i väntan på acceptans från anhöriga. Examensarbetets framkomna resultat tyder på att 

sjuksköterskor behöver kunna avsätta tid för vårdrelationer, då välutvecklade vårdrelationer i 

längden bidrar till utökad förståelse för patienters behov vilket kan generera en bättre 

omvårdnad samt en effektivare vård. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det upptäcktes under datainsamlingen att forskning avseende erfarenheter av vårdrelationer 

inom hemsjukvård var begränsad. I och med att hemsjukvård förväntas öka kan det 

förslagsvis vara aktuellt med empirisk forskning i form av intervjuer för att öka kunskapen 

om vårdrelationer inom hemsjukvård. Eftersom vårdrelationer inkluderar såväl 

sjuksköterskor som patienter kan det vara intressant med fortsatt forskning utifrån båda 

perspektiven. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor erfor att professionella gränser blev 

mindre tydliga inom hemsjukvård. Därav kan ytterligare förslag på forskning vara att vidare 

fördjupa förståelsen om hur sjuksköterskor upplever den professionella rollen i 

vårdrelationer inom hemsjukvård. Resultatet visade även att sjuksköterskor erfor att 

kompetensbrist kunde utgöra hinder för att skapa förtroende i vårdrelationer. Det skulle 
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därför vara av intresse att kartlägga vilken kompetens som råder inom hemsjukvård för att på 

organisationsnivå synliggöra det befintliga kompetensbehovet. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

 
Databas: Sökord:  Avgränsningar: Antal 

träffar: 

Antal 

lästa 

abstract: 

Antal 

lästa 

artiklar: 

Artiklar: 

CINAHL Plus Relationships AND nurses 

experiences AND home 

based care 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelskt språk 

58 4 1 1. Registered nurses’ perceptions of their professional 

work in nursing homes and home-based care: a focus 

group study. 

 

PubMed Relationships AND nurses 

experiences AND home 

based care 

10 years 

Engelskt språk 

16 3 2 8. Caring relationships in home-based nursing care – 

registered nurses’ experiences. 

PubMed Nursing encounters AND 

nurses experiences AND 

home care 

10 years 

Engelskt språk  

84 3 2 6. Encounters in home-based nursing care – 

registered nurses’ experiences. 

CINAHL Plus Nurse patient relationships 

AND home health care 

2009-2019 

Major heading: 

Nurse-patient 

relations 

Peer Reviewed 

Engelskt språk 

67 4 3 7. The nurse-patient relationship in the new public 

management era, in public home care: a focused 

ethnography. 

CINAHL Plus Home care services AND 

nurses experiences AND 

registered nurses 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelskt språk 

66 3 1 9. Nurses’ emotional challenges in providing home 

care in Norway. 

11. A qualitative study of difficult nurse-patient 

encounters in home health care. 
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CINAHL Plus Nurse patient relationships 

AND nurses experiences 

AND home care nursing 

2009-2019 

Major heading: 

Nurse-patient 

relations 

Peer Reviewed 

Engelskt språk 

47 5 3 2. A purposeful yet nonimposing approach: how 

japanese home care nurses establish relationships 

with older clients and their families. 

4. Using a reflective attitude when meeting older 

chronically ill patients’ care needs in home care 

nursing. 

CINAHL Plus Nurse patient relationships 

AND home nursing 

2009-2019 

Major heading: 

Nurse-patient 

relations 

Peer reviewed 

Engelskt språk 

61 4 3 3. Defining roles, relationships, boundaries and 

participation between elderly people and nurses 

within the home: an ethnographic study. 

9. Relationships between nurses and older people 

within the home: exploring the boundaries of care. 

10. Striking a professional balance: interactions 

between nurses and their older rural patients. 

Manuell 

sökning 

CINAHL 

Plus 

Articulating the role of 

relationships in access to 

home care nursing at the 

end of life. 

- 1 1 1 5. Articulating the role of relationships in access to 

home care nursing at the end of life. 
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Inspirerad av Friberg (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Är 

problem 

området 

tydligt? 

Är 

syftet 

tydligt? 

Är 

beskrivning 

av deltagare 

tydlig? 

Är 

metoden 

tydlig? 

Har data 

analyserats? 

Är 

resultatet 

tydligt? 

Svarar 

resultat 

på 

syftet? 

Finns 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Finns 

diskussion 

kring 

metod? 

Finns ett 

etiskt 

resonemang? 

Poäng Kvalitet 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

5 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 Hög 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 Hög 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

 
Artikel:  Författare: Tidskrift: Land & 

årtal 

Titel: Syfte: Metod: Resultat: 

1 Carlson, E., 

Rämgård, M., 

Bolmsjö, I., & 

Bengtsson, 

M.  

International 

Journal of 

Nursing Studies.  

Sverige 

2014 

Registered nurses’ 

perceptions of their 

professional work in 

nursing homes and 

home-based care: a 

focus group study. 

Att belysa hur 

sjuksköterskor som 

arbetade på 

vårdhem och inom 

hemsjukvård 

uppfattade sitt 

professionella 

arbete. 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer  

 

Deltagare: 

30 sjuksköterskor 

 

Analysmetod: 

Naturalistisk studie 

I resultatet framkom tre 

kategorier: Etablera 

långvariga relationer, 

omvårdnad utöver 

tekniska färdigheter, 

samt balansera 

självständighet och en 

känsla av ensamhet. 

2 Iwasaki, T., 

Yamamoto-

Mitani, N., 

Sato, K., 

Yumoto, Y., 

Noguchi-

Watanabe, 

M., & Ogata, 

Y. 

Journal of 

Family Nursing.  

Japan 

2017 

A purposeful yet 

nonimposing 

approach: how 

Japanese home ca 

nurses establish 

relationships with 

older clients and 

their families. 

Att utforska 

hemsjuksköterskors 

erfarenheter av hur 

de etablerade 

relationer med äldre 

klienter och deras 

familjer i Japan. 

Ansats: 

Kvalitativ  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare: 

23 sjuksköterskor 

 

Analysmetod:  

Komparativ metod 

Resultatet beskriver hur 

sjuksköterskor etablerar 

relationer till patienter 

och familjemedlemmar. 
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3 McGarry, J. Health and 

Social Care in 

the Community. 

England 

2009 

Defining roles, 

relationships, 

boundaries and 

participation 

between elderly 

people and nurses 

within the home: an 

ethnographic study. 

Att utforska 

vårdrelationen 

mellan 

sjuksköterskor och 

äldre personer (65 år 

och äldre) i 

hemmiljö och 

undersöka 

effekterna av hur 

vård ges i denna 

miljö. 

 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling:  

Observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare: 

16 sjuksköterskor och 

13 patienter 

 

Analysmetod:  

Etnografisk studie 

I resultatet framkom tre 

teman: vårdens plats, 

naturen av relationer 

mellan sjuksköterska och 

patient, samt betydelsen 

av ohälsa och sjukdom. 

4 Sæterstrand, 

T. M. & 

Rudolfsson, 

G. 

International 

Journal of 

Caring Sciences.  

Norge 

2019 

Using a reflective 

attitude when 

meeting older 

chronically Ill 

patients’ care needs 

in home care 

nursing. 

Att beskriva vad 

sjuksköterskor tar 

hänsyn till för att 

tillgodose 

vårdbehovet hos 

äldre kroniskt sjuka 

patienter i 

hemsjukvård. 

 

Ansats: 

Kvalitativ  

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare:  

14 sjuksköterskor 

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

I resultatet framkom fyra 

kategorier: Att lära 

känna patienterna, 

hjälpa patienterna att 

leva sitt eget liv, 

involvera anhöriga, samt 

avsätta tid för och trösta 

ensamma patienter. 
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5 Stajduhar, K. 

I., Funk, L. 

M., Roberts, 

D., Cloutier-

Fisher, D., 

McLeod, B., 

Wilkinson, C. 

& Purkis, M. 

E. 

Qualitative 

Health 

Research.  

Canada 

2011 

Articulating the role 

of relationships in 

access to home care 

nursing at the end of 

life.  

- Ansats:  

Kvalitativ  

 

Datainsamling:  

”Think aloud”-

inspelningar och 

intervjuer 

 

Deltagare:  

56 sjuksköterskor 

 

Analysmetod:  

Etnografisk studie 

I resultatet framkom två 

teman: Sjuksköterskans 

syn på relationer inom 

hemsjukvård, samt 

relationer och tillgång till 

vård. 

6 Wälivaara, B-

M., 

Sävenstedt, 

S. & 

Axelsson, K. 

The Open 

Nursing 

Journal.  

Sverige 

2013 

Encounters in home-

based nursing care – 

registered nurses’ 

experiences.  

Att utforska mötet i 

hemsjukvård baserat 

på sjuksköterskors 

erfarenheter. 

 

Ansats:  

Kvalitativ 

 

Datainsamling:  

Intervjuer 

 

Deltagare: 

13 sjuksköterskor 

11 

distriktsjuksköterskor 

 

Analysmetod: 

Tematisk 

innehållsanalys 

I resultatet framkom sex 

teman: Följa speciella 

regler, behöver något att 

göra, ger unik 

information och 

förståelse, fördelar med 

att vara igenkänd, ger 

energi och lindrar 

ångest, samt kan nå en 

anda av gemenskap. 
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7 Strandås, M., 

Wackerhause

n, S. & 

Bondas, T.  

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Norge 

2019 

The nurse-patient 

relationship in the 

new public 

management era, in 

public home care: a 

focused 

ethnography.  

Att få en djupare 

förståelse av 

relationen mellan 

sjuksköterska och 

patient i NPM-eran 

genom att utforska 

betydelser och 

värderingar bakom 

övertygelser och 

praxis hos 

sjuksköterskor och 

patienter i den 

norska offentliga 

hemsjukvården. 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling: 

Observationer, 

fältanteckningar och 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare: 

10 sjuksköterskor och 

8 patienter 

 

Analysmetod: 

Etnografisk studie 

I resultatet framkom fyra 

teman: Hemsjukvård 

som en komplex arena 

för relationer mellan 

sjuksköterskor och 

patienter, närhet och 

känslomässigt 

engagemang, sjuka 

patienter med komplexa 

behov och sjuksköterskor 

som saknar kompetens 

och synergi, samt 

oenighet i relationer 

mellan sjuksköterskor 

och patienter. 

8 Wälivaara, 

B.M., 

Sävenstedt, 

S. & 

Axelsson, K.  

The Open 

Nursing 

Journal. 

Sverige 

 2013 

Caring relationships 

in home-based 

nursing care – 

registered nurses’ 

experiences. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av sina 

relationer med 

personer i behov av 

hembaserad vård. 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling: 

Öppna, individuella 

intervjuer  

 

Deltagare:  

13 sjuksköterskor och 

11 distrikt-

sjuksköterskor 

 

Analysmetod:  

I resultatet framkom ett 

huvudtema: God 

omvårdnad bygger på 

förtroendefulla 

relationer. Och fem 

subteman: Etablera 

relationen inom 

hemsjukvård, medvetna 

ansträngningar 

upprätthåller relationen, 

ömsesidighet är ett krav i 

relationen, arbeta i olika 

nivåer av relationer, 
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Tematisk 

innehållsanalys 

samt begränsningar och 

gränser i relationen.  

9 McGarry, J. International 

Journal of Older 

People Nursing. 

England 

2010 

Relationships 

between nurses and 

older people within 

the home: exploring 

the boundaries of 

care. 

Att ge en tydlig och 

djupgående 

redogörelse för 

relationen mellan 

sjuksköterskor och 

äldre inom det egna 

hemmet, både från 

sjuksköterskors och 

äldre patienters 

perspektiv. 

Ansats:  

Kvalitativ 

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare: 

16 sjuksköterskor och 

13 patienter 

 

Analysmetod:  

Etnografisk studie 

Studien lyfter fram det 

centrala i vårdplatsen 

och begreppet "hemmet" 

i termer av geografiska 

och metaforiska 

betydelser. Studien 

belyser även den 

komplexa karaktären av 

relationer och 

uppbyggnad av gränser 

ur flera perspektiv. 

10 Corbett, S. & 

Williams, F. 

British Journal 

of Community 

Nursing. 

 

Wales 

2014 

Striking a 

professional 

balance: interactions 

between nurses and 

their older rural 

patients. 

 

Att utforska 

relationen mellan 

äldre vuxna med 

kronisk smärta som 

bor på landsbygden 

och deras hälso- och 

sjukvårdspersonal 

och att bättre förstå 

den potentiella 

effekten av teknik, 

särskilt e-

hälsoteknik, på 

relationen. 

Ansats:  

Kvalitativ 

 

Datainsamling:  

Observationer och  

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare:  

6 sjuksköterskor och 

10 patienter 

 

Analysmetod:  

I resultatet framkom det 

att utbyte av icke klinisk 

information i 

hemsjukvård är både 

uppskattat och önskvärt, 

vilket bidrar till 

utveckling av relationen 

mellan sjuksköterska och 

patient. Det framkom 

även att det finns en risk 

för att professionella 

gränser blir suddiga. 
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Tematisk analys 

11 Falkenstrom, 

M. K. 

Advanced in 

Nursing 

Science. 

England 

2017 

A qualitative study 

of difficult nurse-

patient encounters 

in home health care. 

Att utforska möten 

mellan sjuksköterska 

och patient inom 

hemsjukvård från 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

 

Ansats:  

Kvalitativ 

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagare:  

20 sjuksköterskor  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

I resultatet framkom fyra 

teman: objektivt språk, 

navigera i det okända, 

leta efter ömsesidighet i 

mötet, samt minska 

riskerna. 
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