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Sammanfattning  

Bakgrund: Relationen mellan patienter och sjuksköterskor har inflytande på omvårdnaden. 

Sjuksköterskors förmåga att visa medlidande med patienter är en viktig förutsättning för att 

skapa en god och meningsfull vård. Bristande kvalitet i vården kan bidra till att patienter mår 

sämre. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom 

slutenvården. Metod: Litteraturstudie som baseras på tio vårdvetenskapliga artiklar som har 

analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två teman: 

Sjuksköterskors professionella förhållningssätt, samt stressorer i vårdmiljön och dess 

inverkan på sjuksköterskorna. Huvudtemana innefattade två subteman vardera: Att kunna 

skapa relationer, Att på olika sätt vara närvarande för patienterna, Att arbeta under tidsbrist 

och sjuksköterskors emotionella sårbarhet. Slutsats: För att bygga upp en god relation 

kräver förtroende, medlidande krävs det att sjuksköterskorna skyddar patienternas integritet 

och värdighet. På grund av tidsbrist kan sjuksköterskor uppleva att de inte räcker till för alla 

patienter och deras anhöriga i sin professionella roll och att det blir svårt för dem att skapa 

ömsesidiga relationer till patienterna. Sjuksköterskorna är individer som utmanas dagligen i 

allt som den relationsbaserade omvårdnaden innebär, vilket kan påverka sjuksköterskorna 

emotionellt. 

 

Nyckelord: Delaktighet, förhållningsätt, närvaro, relation, sårbarhet, tidsbrist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: The relationship between patients and nurses has an impact on nursing. 

Nurses' ability to show compassion for patients is an important prerequisite for creating good 

and meaningful care. Lack of quality care can make patients feel worse. Aim: To describe 

nurses' experiences of caring for patients in the inpatient setting. Method: Literature study 

based on 10 health science articles that have been analyzed through qualitative content 

analysis. Results: The analysis resulted in two themes: Nurses' professional approach, as 

well as stressors in the care environment and its impact on the nurses. The main themes 

included two sub-themes each: Being able to create relationships, Being present to patients in 

different ways, Working under shortages and nurses' emotional vulnerability. Conclusion: 

To build a good relationship requires trust, compassion requires that nurses protect patients' 

integrity and dignity. Due to lack of time, nurses may find that they are not enough for all 

patients and their relatives in their professional role and that it will be difficult for them to 

establish mutual relationships with patients. The nurses are individuals who are challenged 

daily in everything that the relationship-based nursing entails, which can affect the nurses 

emotionally. 

 

Keywords:  Attitude, participation, presence, relationship, vulnerability, lack of time
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1 INLEDNING 

Intresseområdet som valts till detta examensarbete är en forskningsfråga föreslagen av 

Primärvård psykiatri och Habiliteringsvård samt Vuxen psykiatri Västmanland. 

Intresseområdet innefattar både vårdmiljöperspektiv och relationen mellan sjuksköterskor 

och patienter. Under utbildningens gång till blivande sjuksköterskor har intresset för hur en 

god relation skapas mellan patienter och sjuksköterskor växt fram. Relationen är någonting 

som sjuksköterskor skapar med patienter varje dag och som startar från deras första möte 

tillsammans. Patienter kan komma att uppleva känslor av underläge i vården då de befinner 

sig i en utsatt position, det är av stor vikt att sjuksköterskorna är medvetna om det för att 

främja en god vård hos patienterna. Sjuksköterskors huvudansvar är omvårdnad och de bör 

inge förtroende, visa medlidande, närvaro samt skydda patienternas integritet och värdighet i 

deras arbete. Lyckas sjuksköterskorna med detta blir vårdmötet bra och påverkar 

omvårdnadskvaliteten positivt. Funderingar finns hos examenarbetets författare om det kan 

vara svårt att uppnå ovanstående kriterier för sjuksköterskor samt om vårdandet påverkas av 

tidsbristen som finns inom vården idag. Detta skulle kunna leda till att relationerna med 

patienterna kan komma i skymundan och därmed uppstår brister i vårdmötet och vårdandet 

som leder till ett lidande hos patienterna. 

Gemensamt för examensarbetets författare är att vi har erfarenheter av att arbeta inom 

vården och har bevittnat hur en god vård gör gott för patienternas välbefinnande i vården, 

såväl som konsekvenserna av bristfällig vård för patienterna. Därför anser vi att det är 

angeläget att sjuksköterskor reflekterar över sin interaktion med patienter samt vårdens 

betydelse för patienter. Examensarbetets författare har valt att studera vården av patienterna 

från sjuksköterskornas perspektiv för att få en ökad kunskap om sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter inom slutenvården. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med en definition av centrala begrepp som är återkommande i texten. 

Därefter presenteras tidigare forskning från vetenskapliga artiklar där syftet är att beskriva 

och ringa in problemområdet. Sedan följer ett avsnitt om sjuksköterskors yrkesansvar, 

kompetensbeskrivning samt riktlinjer och etiska förhållningssätt, följt av vårdvetenskapligt 

perspektiv. Avslutningsvis presenteras en problemformulering.  

2.1 Definitioner av begrepp 

Med slutenvård menas patienter som befinner sig på sjukhus eller annan vårdinrättning för 

diagnostisering, vård eller behandling (Svensk MeSH, 2020).  
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Begreppet patienter kan utifrån Willman (2014) förstås som individer i behov av vård och 

som mottar den från en yrkesmässig person inom vården. Patienter är med andra ord 

personer som är i kontakt med sjukvården för behandling av ohälsa eller sjukdomar (Svensk 

MeSH, 2020). 

Upplevelse kan definieras som, identifikation och interpretation av sensorisk stimulans 

(Svensk MeSH, 2020). Nationalencyklopedin definierar upplevelse som följande: “Uppfatta 

och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt” (Nationalencyklopedin, 2020). I 

den sistnämnda definitionen blir det tydligt att upplevelser är en subjektiv och unik tolkning 

av ett fenomen. 

Delaktighet är inom hälso-och sjukvården ett begrepp som innebär att den enskilde 

patienten ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg. Vidare innebär begreppet att all 

vård- och omsorgsarbete ska utgå från patientens situation, omständigheter och önskemål 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare vårdvetenskaplig forskning relaterat till patienters upplevelser av 

vårdrelationen till sjuksköterskor samt anhörigas upplevelser av vårdrelationen med 

sjuksköterskor. 

2.2.1 Patienternas upplevelser av att bli vårdade  

Vissa av patienterna kan identifiera medlidande som en handling när sjuksköterskor är redo 

att investera tid i dem och ständigt strävar efter att bygga positiva relationer till patienterna, 

samt när sjuksköterskor visar ett stort engagemang i dessa relationer. Vidare uttrycker vissa 

av patienterna som är inneliggande på avdelningarna att det kan vara tillfredsställelse att 

veta att de inte är ensamma. Patienterna kan uppleva att det är bra att ha någon att prata 

med när de känner sig ensamma. Hos en del av patienterna kan det infinna sig en känsla av 

att det är säkert att överlämna ansvaret samt att placera sina liv i sjuksköterskans händer 

(Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang, 2016). Patienterna kan beskriva att 

de upplever närvaro och medlidande när sjuksköterskor visar förståelse för deras känslor, 

begär och behov (Zotterman et al., 2016). Patienterna kan uttrycka en önskan om att 

sjuksköterskorna inte bara skulle vara fysiskt närvarande utan även vara känslomässigt 

närvarande (Arakelian et al., 2016; Nygård, Malm, Wikby & Ahlström, 2011). Genom ett 

vårdande med närvaro av genuinitet och god omvårdnad kan patienter uppleva känslor av 

meningsfullhet och tillhörighet. Detta menar patienterna kan leda till att deras 

tillfredsställelse i livet främjas och bevaras.Patienterna kan uppleva att en bra konversation 

med sjuksköterskan skapar en god atmosfär där det fanns ett ömsesidigt utbyte av privatliv 

och intressen. Patienterna kan uttrycka känslor av gemenskap och sammanhang i och med 

detta ömsesidiga utbyte (Nakrem et al., 2011; Nygård et al, 2011). Vissa av patienterna 

beskriver att de anser det vara viktigt att sjuksköterskor lär känna dem som en helhet, det vill 

säga både kropp och själ. Patienterna kan anse att det även är viktigt att sjuksköterskorna ser 

dem som individer, adressera dem med namn och erkänner dem som mer än bara patienter 

eller ett rumsnummer (Arakelian et al., 2016). Patienterna kan uppleva att ångesten och 

sårbarheten minskar när sjuksköterskorna ser patienterna som individer eller människor 
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istället för sin sjukdom (Vandecasteele, Debyser, Van Hecke, De Backer, Beeckman & 

Verhaeghe, 2015).  

Den vård som sjuksköterskor ger till patienterna kan påverka deras upplevelse av välmående 

på många olika sätt (Haugan, 2014; Nygård et al, 2011; Vandecasteeleet al, 2015). När 

patienterna upplever att dem blir bemötta på ett välkomnande vis, med respekt och ses som 

viktiga, kan det resultera i att patienterna mår bättre. Patienterna kan anse att ömsesidigt 

samspel mellan dem och sjuksköterskorna kan uppmuntra och förbättra deras förmåga och 

motivation till egenvård. Patienterna kan uppleva att detta samspel kan leda till ökad känsla 

av delaktighet och bättre följsamhet av medicinsk behandling. En del av patienterna menar 

även att det kan inspirera dem till att genomföra livsstilsförändringar som främjar både deras 

fysiska och mentala hälsa (Hatfield, Hirsch & Lyness et al., 2012). Patienterna kan även anse 

att det gynnar deras delaktighet när sjuksköterskorna besitter kunskap om deras 

hälsotillstånd. Vidare menar vissa av patienterna att de upplever sig vara mer delaktiga i sin 

egen vård när sjuksköterskorna fattar beslut i samråd med dem eller när patienterna fattade 

beslut på egen hand med stöttning av sjuksköterskorna (Nygård et al, 2011). De flesta av 

patienterna uppskattade också humor samt  informell kommunikation, vilket kan hjälpa dem 

att glömma sin rädsla. Detta skapade i sin tur en varm och avslappnad atmosfär. Upplevelser 

av sårbarhet och ångest kan vara förekommande hos vissa av patienterna som besöker 

vården. (Vandecasteele et al., 2015).  

Vissa patienter kan uppleva att sjukhusvård och att genomgå en medicinsk procedur innebär 

en förlust av självkontroll och att det väcker känslor av hjälplöshet och beroende av andra. 

Patienterna kan uppleva att icke-empatisk omvårdnad uppstår genom frånvaron av 

sjuksköterskors personliga engagemang (Kneafsey, Brown, Sein, Chamley & Parsons, 2015). 

Det framkommer att patienter kan uppleva brist på engagemang när sjuksköterskorna är mer 

upptagna att utföra sina uppgifter än att prata med patienterna, detta tog fram känslor av 

irritation och att sjuksköterskorna inte bryr sig om patienterna (Vandecasteele, Debyser, Van 

Hecke, De Backer, Beeckman & Verhaeghe, 2015). Några av patienterna menar att det även 

kan uppstå känslor av irritation när de inte upplever ett en ömsesidighet i relationen till 

sjuksköterskorna, eller när de upplever att sjuksköterskornas expertis är av en tveksam nivå 

(Kneafsey, Brown, Sein, Chamley & Parsons, 2015). En del patienter kan uppleva att de inte 

blir sedda av sjuksköterskorna och menar att de gradvis inser att sjukhusvistelsen och 

relationen till sjuksköterskorna inte är vad de har förväntat sig (Nygård et al., 2011). Vissa av 

patienterna kan ge exempel på situationer där de inte blir höra på när dem kommer med en 

egen bedömning eller expertis kring deras sjukdom och hälsa. Vissa av patienterna uppgav 

att de själva känner vad de kan eller inte kan klara av, men menade att sjuksköterskorna 

ändå fortsatte betona och påtvinga patienterna saker enligt riktlinjer och protokoll 

(Vandecasteele et al., 2015). Vissa av patienterna kan uppleva att de blir mer vaksamma när 

de är på sjukhus på grund av erfarenheter från tidigare sjukhusinläggningar. Patienterna kan 

uppleva att deras inställning till sjuksköterskor blir mer bestämd med tiden och menar att de 

lärt sig att vara mer självsäkra när det gäller att uttrycka sitt missnöje (Vandecasteele et al., 

2015).    

2.2.2 Anhörigas upplevelser av vården 

Anhöriga kan ha en betydande roll för patienternas tillfrisknande och mående, för att kunna 

genomföra god vård måste sjuksköterskorna skapa en relation med patienterna såväl som 

patienternas anhöriga. Mötet med anhöriga bildas i varje unik situation, det går inte att veta i 
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förväg hur det kommer te sig. Det första mötet mellan anhöriga och sjuksköterskorna kan 

komma att utgöra grunden för den kommande vården. Några anhöriga beskriver vården som 

god när dem kan uppleva att relationen genomsyras av värme och medkänsla från 

sjuksköterskorna (Gustafsson, Snellman & Gustafsson., 2013). Vissa av de anhöriga menar 

att sjuksköterskorna måste vara inlyssnande och respektera och värdesätta deras åsikter för 

att dem ska våga anförtro sig åt dem. En del anhöriga menar dock att det kan vara svårt att 

känna förtroende för sjuksköterskorna och berätta om sina känslor för dem när de anhöriga 

upplever att stressen tar över hos sjuksköterskorna, denna stress kan tränga genom vården 

och blir då en negativ upplevelse för de anhöriga (Vandecasteele, Debyser, Van Hecke, De 

Backer, Beeckman & Verhaeghe., 2015). Anhöriga kan uppleva sig ha stora kunskaper om 

patienterna som inte sjuksköterskorna har och menar att det är mycket värdefull information 

för sjuksköterskorna att veta om. Några av de anhöriga menade att dem kände sig mer 

delaktiga i vården när sjuksköterskorna visade att de värdesatte denna kunskap (Segaric & 

Hall., 2015).  

Det kan ses som värdefullt av anhöriga när sjuksköterskorna tar sig tid att prata med 

patienterna och kom ihåg deras namn, inte bara såg patienterna som ett nummer till en sal 

(Segaric & Hall., 2015). Vissa av de anhöriga upplevde sjuksköterskorna som opersonliga vid 

tillfällen när de inte blev lyssnade på eller när sjuksköterskorna inte tog sig tid med dem. När 

anhöriga upplever att sjuksköterskorna blir irriterade vid frågor och funderingar kan en 

känsla av att vara i vägen infinna sig hos dem anhöriga och dem kan uppleva att 

sjuksköterskorna inte har någon tid för dem (Segaric & Hall., 2015).  (Vandecasteele, 

Debyser, Van Hecke, De Backer, Beeckman & Verhaeghe., 2015). 

Vissa anhöriga upplevde att det även var betydelsefullt när sjuksköterskorna mindes dem och 

omfamnade dem när de kom till sjukhuset. Bara genom att få ett leende från 

sjuksköterskorna kan de anhöriga uppleva att sjuksköterskorna såg och respekterade dem 

(Gustafsson et al., 2013).Till skillnad från många andra relationer i livet utanför familjen 

upplevde anhöriga att vårdandet innefattar en mycket nära koppling mellan 

sjuksköterskorna och dem själva. När de anhörigas frågor besvarades med fakta och empati, 

från sjuksköterskorna så kan de anhöriga känna att ingen av deras frågor ansågs som dum. 

Sjuksköterskorna kan få de anhöriga att känna sig trygga och ger dem en känsla av att inte 

bara finnas till för patienterna, utan även finnas för dem (Segaric & Hall., 2015). När 

anhöriga kom till sjukhuset för att besöka inneliggande patienter kan dessa besök framkalla 

känslor som att ”komma hem”, samt ”en familjär känsla” hos dem (Gustafsson et al., 2013). 

2.3 Lagar och styrdokument 

International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) etiska kod för 

sjuksköterskor innefattar sjuksköterskans fyra ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessa etiska riktlinjer är en vägledning för 

sjuksköterskor i deras handlande som samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt 

förhållningssätt oberoende av nationella lagar. Dessutom ska sjuksköterskor visa 

professionella värderingar som: “lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012, s. 4). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska redogör för sjuksköterskors ansvar 

gällande omvårdnad av patienter. Sjuksköterskor ska i samarbete med patienter och 
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närstående bedöma patienternas hälsotillstånd. Detta med hjälp av patienternas subjektiva 

upplevelser samt med olika mätinstrument för att kunna komma fram till en 

omvårdnadsdiagnos. I omvårdnadsdiagnosen ska patienters omvårdnadsbehov identifierats 

utifrån problem, behov och resurser. Sjuksköterskor ansvarar dessutom för planering av 

vården, genomförandet och utvärdering av omvårdnaden. Därutöver ska sjuksköterskor 

genomföra omvårdnadshandlingarna med färdighet och samtidigt skapa en tillitsfull relation 

med patienter och närstående. Ovanstående kriterier beskrivs som en förutsättning för god 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnad är sjuksköterskans 

huvudansvar, att den ska genomföras tillsammans med patient och närstående ska hon ha i 

beaktning. Sjuksköterskan har ett ansvar att patientens integritet och autonomi respekteras i 

vårdandet. Vårdrelationen innefattar en samhörighet och tillit mellan sjuksköterskor och 

patienter samt att hänsyn ska tas till varandras kunskap. Patienter har en värdefull 

information om sig själva samtidigt som sjuksköterskor besitter en stor kunskap om sitt yrke, 

tillsammans utformar de vårdrelationen samt vårdandet. (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).                                                         

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är en lag med allmänna regler, riktlinjer och 

generella mål för hälso- och sjukvården. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilde människans värdighet. Människor ska uppleva att vården inger en 

trygghet av vårdandet samt behandlingen. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. För att uppfylla kraven av 

en god vård ska hälso-och sjukvården bygga på respekt för patienters självbestämmande och 

integritet. Vidare är hälso- och sjukvården skyldig att främja goda kontakter mellan patienter 

och sjukvårdspersonalen. Patientlagen (SFS 2014:821) är till för att främja patienters 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger på de skyldigheter som 

vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har gentemot patienter och innehåller 

bestämmelser som rör patienters möjligheter till inflytande i hälso- och sjukvården.   

                          

2.4  Vårdvetenskapligt perspektiv 

Grunden för denna litteraturstudie är vårdrelationen, som är en förutsättning som krävs för 

en fungerande vårdprocess därför ansåg examensarbetets författare att delar ur Katie 

Erikssons (2018) teori var av relevans i det vårdvetenskapliga perspektivet. Teorin går att 

koppla till examensarbetets syfte eftersom teorin beskriver relationen mellan 

sjuksköterskorna och patienterna samt hur viktig den är för att patienterna ska känna sig 

trygg. Eriksson (2018) beskriver på ett bra sätt innebörden och vikten av vårdande och 

vårdrelationen, samt vad dessa begrepp har för betydelse för såväl sjuksköterskor som 

patienter. 

2.4.1 Vårdande 

Vårdande i relationen innebär enligt Eriksson (2018) att kunna gå jämsides med patienter på 

deras väg mot tillfrisknande, att ständigt sträva efter att lindra patienternas lidande, samt ge 

patienterna den tröst och det stöd som de behöver. I en vårdande relation krävs det att 

sjuksköterskorna vidrör läran om verkligheten med en infattning av tro, hopp och kärlek. 
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Dessutom krävs det att det förekommer någon form av ansning, lekande och/eller lärande i 

relationen. Vårdandet måste ske i en rörelse av både livs- och hälsoprocesser samt sträva 

efter att patienterna ska uppleva dessa rörelser som meningsfulla. Genom att ansa, leka och 

lära ska patienterna återfå eller bibehålla sin hälsa. Varje människa har ett behov av att bli 

bekräftad och genom att patienternas hälsa sätts i fokus bekräftas även patienternas existens. 

Att Ansa, leka och lära påverkar varandra i vårdandet. Genom ansning utgörs den mest 

grundläggande formen av vårdandet. Ansningens övergripande syfte är att ge patienterna 

kroppslig omvårdnad med kärlek. Ansning kan vara att hålla en hand, att krama om någon 

samt borsta någons hår. Patienterna ska bli accepterade för den människa de är, bli älskade 

för sin egen skull och inte för sina handlingars skull. Ansning ska karaktäriseras av 

kravlöshet från sjuksköterskorna. Leken innebär en naturlig del i vårdandet och har en 

positiv inverkan på patienternas psykiska hälsa. Att lära innebär även att sjuksköterskorna 

och patienterna lär känna varandra men också att patienterna lär känna sig själva,vilket leder 

till ökad självständighet.  Att kunna leka är ett uttryck för hälsa men är även ett medel för att 

uppnå hälsa. Med hjälp av att leka kan patienter öva, pröva, skapa och önska, detta ger en 

känsla av kontroll hos patienterna. Förmågan till lekandet avgör vilket förtroende och tillit 

patienterna känner för sin omvärld. Att lära innebär en förändring och en ständig utveckling 

i livet. Att lära innebär att lära känna varandra men även att lära känna sig själv vilket leder 

till ökad självständighet. I lärandet får många patienterna tillbaka sin autonomi och 

oberoende, nya mål sätts som varierar i intensitet (Eriksson, 2018). I dagens samhälle menar 

Eriksson (2018) att lärandet blivit konstgjort och att vi idag försöker få till lärandet genom 

främmande former och väsen. Människor borde återgå till det naturliga lärandet där lärandet 

hör samman med lek och växer fram ut patienternas egna behov, sjuksköterskornas roll är att 

möjliggöra samt underlätta lärandet för patienterna. 

2.4.2 Vårdrelationen 

Vårdrelationen menar Eriksson (2018)  innebär den relation som uppstår mellan 

sjuksköterskorna och patienterna i vården samt utgör grunden för vårdandet. Relationen 

börjar när patienterna träder fram som människor och berättar sina innersta tankar för 

sjuksköterskorna, i denna relation förmedlas en äkta kärlek. Vårdrelationen grundar sig alltid 

på kunskap och ska uppfylla de etiska kraven som finns för god vård. Relationen innebär ett 

sant möte mellan sjuksköterskorna och patienterna, där sjuksköterskorna på olika sätt 

tillgodoser patienternas möjligheter till förbättring. I relationen till sjuksköterskorna ska 

patienterna få utrymme att uttrycka sina aktuella problem, begär och behov. I vårdrelationen 

lär sig patienterna ”att ta emot” och ”att ge”, detta får inte uppfattas som självklart och 

sjuksköterskorna bör alltid ha med i beaktning att alla människor är olika individer. 

Vårdrelationen varierar i intensitet och djup samt bygger på ömsesidighet och utvecklas över 

tiden utifrån både sjuksköterskorna och patienternas förutsättningar. Kontinuitet i 

vårdrelationen är viktigt för att patienterna ska utveckla en god hälsa. Sjuksköterskorna får 

aldrig forcera en relation till patienterna. Patienterna ska ses som en helhet och respekteras 

för den människa hon är samt få den tid de behöver för att främja vårdrelationen. Vårdande 

av patienterna som inte bygger på en relation har förändrats till att endast utföra en rad 

arbetsuppgifter. (Eriksson, 2018). 
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2.4.3 Skillnaden mellan vårdande och vårdrelationen 

Skillnaden mellan vårdande och vårdrelationen där vårdande är en naturlig och mänsklig 

kärlekshandling mellan sjuksköterskan och patienten där patientens existens bekräftas. 

Vårdandet innebär allt som utförs från basalhygien till medicintekniska moment. Kärnan i 

vårdandet utgörs av vårdrelationen där relationen är mellan två personer. Patienternas 

delaktighet i sin egen hälsa och vård främjas i vårdandet. Vårdrelationen innebär mötet med 

hela människan och är alltid asymmetrisk då sjuksköterskan har en större kunskap som hon 

besitter. Sjuksköterskorna behöver därför tänka på att undvika maktförhållanden gentemot 

patienterna som är en förutsättning för att vården ska ses som god av patienten (Eriksson, 

2018). 

2.5    Problemformulering 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kan patienterna uppleva att kontakten med vården 

innebär en förlust av självkontroll samt att känslor av hjälplöshet uppkommer. När 

människan blir patient och hamnar inom slutenvården befinner sig patienten i en sårbar 

situation där behovet av hjälp och stöd kan bli dennes nya verklighet. Därmed kan 

patienterna försättas i en beroendeställning gentemot sjuksköterskorna som ansvarar för att 

stötta patienterna och lindra deras lidande. Patienterna kan uppleva att deras ångest och 

sårbarhet minskar när sjuksköterskorna ser dem som individer och människor istället för sin 

sjukdom. När sjuksköterskorna är mer upptagna av att utföra sina arbetsuppgifter än att 

prata med patienterna kan patienterna uppleva det som att sjuksköterskorna inte bryr sig, 

vilket kan ta fram känslor av irritation hos patienterna. När stressen tar över 

sjuksköterskorna kan patienterna uppleva sjuksköterskorna som opersonliga, detta kan 

tränga igenom vården till patienterna och deras anhöriga. Anhöriga och patienterna kan ha 

svårt att känna förtroende för sjuksköterskorna och våga berätta om sina känslor när de 

känner sig i vägen. Detta kan innebära problem som kan leda till att relationen med 

patienterna kommer i skymundan och därmed kan brister i vården uppstå som leder till ett 

lidande hos patienterna. Med hjälp av ett vårdvetenskapligt perspektiv som handlar om 

begreppen vårdande och vårdrelation kan förståelsen ökas för vad som krävs för att vården 

ska optimeras för patienterna. Genom att studera sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

patienter inom slutenvården kan det leda till en ökad kunskap som förhoppningsvis kan 

bidra till en god vård för patienterna samt ett ökat välmående hos dem. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser  av att vårda patienter inom slutenvården. 
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4 METOD 

Examensarbetes metod kommer presenteras nedan i form av datainsamling och urval samt 

dataanalys och genomförande. Den valda metoden för detta examensarbetet är en 

litteraturstudie med en beskrivande syntes. En litteraturstudie innebär analys av redan 

bearbetat material. Kvalitativa studier som är kvalitetsgranskade och som forskar kring 

samma fenomen väljs ut för att analyseras. Detta görs för att sammanställa den kunskap som 

redan finns inom ett område och skapar på så sätt en ny helhetsbild. En litteraturstudie med 

kvalitativ ansats ansågs relevant då den kan bidra till att öka och fördjupa förståelsen för 

sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen med patienter inom slutenvården (Friberg, 

2017). 

4.1 Datainsamling och urval  

Steg 1 enligt Evans (2002) beskrivande analys metod innebär det att samla in vetenskapliga 

artiklar till det kommande examensarbetet där examensarbetets syfte är i fokus. Sökningar av 

vetenskapliga artiklar har genomförts i databaserna CINAHL Plus och PubMed. CINAHL 

Plus innehåller information om omvårdnadsvetenskap och PubMed innehåller till största del 

medicinska artiklar och färre artiklar med omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Innan 

sökningen av vetenskapliga artiklar  började bestämdes inklusionskriterier respektive 

exklusionskriterier för att relevanta vetenskapliga artiklar skulle finnas. Inklusionskriterier 

som användes i examensarbetet innebar att de vårdvetenskapliga artiklarna utgick från 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom slutenvården, var peer reviewed, 

skrivna på engelska samt att artiklarna var kvalitativa. Till att börja med avgränsades 

artiklarnas årtal från 2010 till 2020 för att sedan utökas till 2007–2020 då inte tillräckligt 

många relevanta artiklar för examenarbetetssyfte  kunde inhämtas. De exklusionskriterier 

som användes vid samtliga sökningar i de båda databaserna var: sjuksköterskor med 

specialistutbildning, som inte beskrev sjuksköterskors upplevelser inom slutenvården, 

artiklar av kvantitativ metod, patient- och anhörigperspektiv.  

Vid val av sökord användes Svensk MeSH, dels som hjälpmedel till att definiera sökord, men 

även till att översätta svenska termer till engelska. Både i PubMed och CINAHL Plus valde 

examensarbetets författare att göra fritextsökning på de olika sökorden som utgjorde nio 

olika sökningar för att ge en bild av hur forskningsfältet såg ut. Genom fritextsökning 

inkluderades alla artiklar där sökorden fanns någonstans i texten, vilket breddade sökningen. 

Första söksträngen inkluderade: nurse experience, attitudes, perception och views. Andra 

söksträngen inkluderade: encounter, relation, interaction och patient-care. Slutligen 

inkluderade tredje söksträngen: inpatient och in hospital care. Sökorden söktes första gången 

enskilt men kombinerades sedan enligt Östlundh (2017) med booleska sökoperatorerna 

“AND” eller “OR”. Därutöver trunkerades sökorden med en * för att få mer träffar på ett 

specifikt ord, till exempel Nurse* får fler böjningar i form av nursing och nurses, se Bilaga A. 

Totalt resulterade sökningarna i 197 vårdvetenskapliga artiklar och för att kunna välja ut de 

artiklar som kunde vara relevanta lästes först rubrikerna. De artiklar med rubriker som inte 

ansågs vara aktuella för examensarbetets syfte togs bort, abstract lästes endast på de artiklar 

med rubriker som överensstämde med syftet. Av dessa var det 49 artiklar vars abstrakt lästes 

och som ansågs relevanta utifrån inklusionskriterierna. Artiklarna sorterades ut genom att 

endast de abstract som stämde överens med arbetets syfte lästes i fulltext, 26 artiklar valdes 
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utefter detta sedan ut för vidare läsning. Efter att ha läst och gått igenom varje artikel 

grundligt för att undersöka huruvida de stämmde överens med examensarbetets syfte var det 

tillslut 10 av dessa artiklar som kvalitetsgranskades. 

För att kunna bedöma och granska artiklarnas kvalité användes Friberg, (2017) 

kvalitetgranskningstabell. Enligt denna tabell används ett föreslaget frågeformulär på 14 

frågor för att systematiskt kvalitetsgranska kvalitativa artiklar. Alla granskningsfrågor gav 1 

poäng för svaret ja och 0 poäng för svaret nej. För att en artikel skulle anses värderas till hög 

vetenskaplig kvalité skulle artikeln inneha mellan 10-14 poäng. Artiklar med poäng mellan 6-

9 värderades hålla medelhög-kvalité. Poäng mellan 0-5 ansågs hålla låg kvalitét, se Bilaga B. 

Samtliga 10 artiklar höll hög kvalité vid kvalitetsgranskningen och dessa inkluderades för 

vidare analys. De artiklar som inkluderades i examensarbetets resultat var sju från CINAHL 

Plus och tre från PubMed. Den fullständiga redovisningen av kvalitetsgranskningen kan ses i 

Artikelmatris, se Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

I Steg 2 av Evans (2002) beskrivande analysmetod innebär det en upprepad läsning av allt 

insamlat material för att få en känsla för artiklarna som helhet.  Artiklarna lästes flera gånger 

enskilt av examensarbetets författare för att en förståelse och en helhet skulle kunna skapas 

för artiklarna. Under bearbetningen av artiklarna uppmärksammades främst resultaten i 

dessa, där nyckelfynden hittades. Nyckelfynd är ord eller meningar som svarar an på 

examensarbetets syfte och som återfinns i resultatdelen av en artikel. Vid sökandet efter 

nyckelfynd i vetenskapliga artiklar användes överstrykningspennor i olika färger för att 

lättare hålla isär nyckelfyndens likheter samt skillnader. Nyckelfynden samlades därefter in 

från varje artikel och nyckelfynden var totalt 125 stycken och listades i ett separat dokument i 

originalskick på engelska för att minska risken för omtolkning. Alla artiklar kodades med ett 

nummer mellan 1–10 för att veta vilket nyckelfynd som hör till vilken artikel. 

I Steg 3 enligt Evans (2002) ska teman identifieras och detta sker genom att listan med 

nyckelfynd används för att finna likheter och skillnader mellan artiklarnas nyckelfynd. 

Subteman är en förfining och ger en djupare förståelse av de fenomenen som beskrivs i 

utvalda teman. Genom att gruppera nyckelfynden skapades teman och därefter studeras 

dessa teman mer djupgående vart och ett för sig för att subteman skulle kunna identifieras. 

Två teman kunde urskiljas och varje tema bildade två subteman var. Artiklarna granskades 

därefter på nytt för att säkerhetställa att inga egna tolkningar gjorts utifrån valda teman och 

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

I Steg 4 enligt Evans (2002) ska fenomenet beskrivas utifrån teman och subteman. Varje 

tema och subtema ska sammanställas och referera tillbaka till orginal artiklarna samt 

kontrolleras så att inga omtolkningar av artiklarna skett. Två teman respektive fyra subteman 

sammanställdes och beskrevs utifrån syftet i examensarbetet som var sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda patienter inom slutenvården. Resultatet skrivs i löpande text där 

varje tema och subtema beskrevs samt stöds med citat från original texterna. 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

   NYCKELFYND                         TEMA                            SUBTEMA 
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Artikel 

     6 

 

 

 

 

 

 

Artikel 

    2 

 
“There is a stigma about 
hospital patients… They think 
that they don´t have control 
over their own care” 
(Tobiano, Bucknall, Marshall, 
Guinane & Chaboyer, 2015 s 
2746)   
 

 
 
 
 
 
Sjuksköterskornas 
professionella 
förhållningssätt  

Att kunna skapa relationer 

 
 
” There are different kinds of 
presence just being in the 
room, or helping other staff 
to take care of their patients. 
You are present in many 
different ways, not just at the 
bedside. You touch each 
patient in many different 
ways. 
(Bridges, Nicholson, Maben, 
Pope, Flatley, Wilkinson, 
Meyer & Tziggili 2013 s 62). 
 

Att på olika sätt vara 
närvarande för patienterna 

 

4.3 Etiska överväganden 

Under examensarbetets gång har högsta prioritet varit att inte på något sätt förvanska det 

som skrivs i de originalartiklar som använts. Förvanskning, förfalskning och vilseledande 

resultat ansågs inom forskningsetiken enligt CODEX (2015) som oredligheter eller 

forskarfusk. Förförståelse inom det valda området innebär att examensarbetets författare 

besitter en personlig kunskap (Priebe och Lanström, 2017). Detta har tagits i beaktning under 

examensarbetets gång och all förförståelse hos författarna har lagts åt sidan. Artiklar som har 

använts i examensarbetet har valts oberoende av vad resultatet visar. Enligt Henricson (2017) 

fanns det risk för feltolkningar i en systematisk litteraturstudie. Detta eftersom en sådana 

studier stundtals kunde innefatta begränsade kunskaper angående förståelse och att kunna 

göra rättvisa bedömningar av de artiklar som ingått i studien. Strävan under utformandet av 

examensarbetet och under processens gång är att bevara ett sakligt och objektivt 

förhållningssätt (CODEX, 2015). Enligt Henricson (2017) innebar plagiat att ta andra 

forskares resultat, idéer, processer eller ord i beslag utan att ha angett upphovsmannen. För 

att i högsta grad undvika förekomsten av felaktigheter i citat och referenshantering har 

samtliga citat och referat i detta examensarbete utförts enligt APA-manualen (American 

Psychology Association, 2009). 
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5 RESULTAT 

Under analysarbetet arbetades systematiskt två teman med tillhörande fyra subteman fram 

som svarar på Sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen inom slutenvården. Resultatet 

redovisas nedan i form av en tabell över tema och subtema, (se Tabell 2) i löpande text samt 

med förtydligande av citat.  

 

Tabell 2: Tema och subtema 

Tema Subtema 

Sjuksköterskornas professionella 

förhållningsätt 

-Att kunna skapa relationer 

 

-Att på olika sätt vara närvarande för patienterna 

Stressorer i vårdmiljön och dess inverkan på 

sjuksköterskorna 

-Att arbeta under tidsbrist 

-Sjuksköterskornas emotionella sårbarhet  

 

5.1 Sjuksköterskornas professionella förhållningsätt 

Två subteman har skapats under detta tema: att kunna skapa relationer samt att på olika sätt 

vara närvarande för patienterna.  

5.1.1 Att kunna skapa relationer 

Genom att goda relationer skapades till patienterna kunde sjuksköterskorna uppleva att 

patienternas autonomi främjades och att de kunde involveras i sin egenvård (Berg & 

Danielsson,. 2007; Bridges et al., 2012; Font‐Jimenez, Ortega‐Sanz,Sagrario Acebedo‐

Uridales, Aguaron‐Garcia, DeMolina‐Fernández & Jiménez‐Herrera, 2019; Jeroke-Owen & 

Bull., 2018; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal., 2018; Stockmann, Gabor, 

DiVito-Thomas & Ehlers., 2018; Tobiano et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde anse att 

patienternas vilja bör tas hänsyn till i relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna 

(Tobiano et al, 2015). Sjuksköterskorna belyste även att patienterna inte är sin sjukdom utan 

att en människa finns bakom sjukdomen (Oxelmark et al., 2018). I relationen till patienterna 

kunde några av sjuksköterskorna uppleva att alla patienter är egna individer och detta borde 

respekteras (Oxelmark et al., 2018; Tobiano et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde uttrycka 

vikten av att skapa en god relation med varje patient och hänsyn borde tas till alla 

patienternas personliga egenskaper (Persson & Määttä, 2012). Det är viktigt att skapa en 

öppen atmosfär gentemot patienterna menade några av sjuksköterskorna (Bridges et al., 

2012) så att patienterna kände förtroende för dem och vågade dela med sig av sina innersta 

tankar (Bridges et al,. 2012; Oxemark et al,. 2018). Sjuksköterskorna kunde uppleva att det 

var viktigt att patienterna fick tala i sin egen takt och att sjuksköterskorna lyssnade till deras 

berättelse (Berg & Danielsson, 2007; Jeroke-Owen & Bull, 2018; Oxelmark et al., 2018; 

Stockman et al., 2018) 



12 

              Asking patients and families what their goals are, even just a general goal for the day and 

having that conversation that what we do is really about you, not really what we want to 

achieve but what do you want? ( Jerofke-Owen & Bull, 2018, p. 966). 

Sjuksköterskorna erfor vikten av att inte ha förutfattade meningar om patienterna, vilket 

ansågs kunna gynna relationen till patienterna (Jerofke-Owen & Bull, 2018; Oxelmark et al, 

2018). Sjuksköterskorna lärde sig vad patienterna gillade och inte gillade samt deras styrkor 

och svagheter när de vårdade patienterna (Tobiano et al, 2015) eftersom patienterna är 

experter om sig själva (Oxelmark et al, 2018). När sjuksköterskorna i relationen till 

patienterna kunde uppfylla patienternas önskningar om vården infann sig känslan av 

tillfredsställelse hos sjuksköterskorna (Stockman et al, 2018; Tobiano et al, 2015). För att en 

relation ska kunna utvecklas borde patienterna ses som en del av vårdteamet och inte bara en 

person som är sjuk och behöver botas menade några av sjuksköterskorna (Jerofke-Owen & 

Bull, 2018). ”There is a stigma about hospital patients… They think that they don´t have 

control over their own care” (Tobiano et al., 2015, p. 2746). Sjuksköterskorna kunde även 

uppleva att de genom relationen, hjälpte patienterna att förstå sin situation och gjorde dem 

mer proaktiva genom samtal och information om patienternas sjukdom eller tillstånd (Font-

Jimenez et al, 2019). Sjuksköterskorna berättade även att när en patient sa nej var det nej, en 

patient kan aldrig tvingas utföra något mot dennes vilja. (Font-Jimenez et al, 2019; Oxelmark 

et al, 2018; Persson & Määttä, 2012). 

5.1.2 Att på olika sätt vara närvarande för patienterna 

Sjuksköterskorna kunde uppleva vårdandet av patienterna utifrån olika sätt att vara 

närvarande på (Berg & Danielsson, 2007; Bridges et al., 2012; Jerofke-Owen & Bull, 2018; 

Persson & Määttä, 2012; Stockman et al, 2018; Thorup et al, 2011; Tobiano et al, 2015). 

Sjuksköterskorna kunde även uppleva att närvaron skapades genom att de visade sin 

tillgänglighet, använde ögonkontakt och gav patienterna en tydlig information om sitt 

tillstånd (Bridges et al, 2012; Jerofke-Owen & Bull, 2018). Sjuksköterskorna kunde anse att 

de flesta patienterna befinner sig inom slutenvården en kort tid och att sjuksköterskorna kan 

göra så mycket för patienterna bara genom att visa sin närvaro (Berg & Danielsson, 2007). 

Vissa av sjuksköterskorna menade att de inte kunde vara närvarande eller utföra sitt arbete 

utan känslomässigt engagemang eftersom de ansåg att hela vårdandet av patienterna kretsar 

kring att vara närvarande för patienterna samt olika känslor som uppstod hos 

sjuksköterskorna i vårdandet (Jerofke-Owen & Bull, 2018). Sjuksköterskorna kunde även 

uppleva att de bekräftade patienternas värde och såg dem som personer, oavsett vilken 

situation patienterna befann sig i (Bridges et al, 2012). “I am enjoying the company of the 

patients and I want to be with them” (Persson & Määttä, 2012, p. 666). Några av 

sjuksköterskorna ansåg att de ingav ett förtroende hos patienterna när de visade sitt intresse 

för patienterna (Jerofke-Owen & Bull, 2018). Sjuksköterskorna menade att en kontinuerlig 

kontakt med en och samma sjuksköterska kunde inge trygghet hos patienterna. I och med att 

sjuksköterskorna etablerade denna kontakt upplevde dem att att de kunde visa patienterna 

att dem verkligen brydde sig och att det inte enbart var en del av deras arbete (Thorup et al, 

2011). Genom att finnas till för patienterna fick de en kunskap om patienterna som ingen 

annan vårdgivare har belyste några av sjuksköterskorna (Thorup et al, 2011). 

Sjuksköterskorna berättade även att närvaro finns i olika slags former (Berg & Danielsson, 

2007; Oxelmark et a., 2018; Stockman et al, 2018; Thorup et al, 2011). När verbal 

kommunikation inte är möjlig spelar närvaron en ännu större roll kunde sjuksköterskorna 
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mena (Bridges et al, 2012; Stockman et a., 2018; Thorup et al, 2011). Sjuksköterskorna kunde 

uppleva att närvaro innefattade att bara vara inne i patienternas salar tillsammans med dem. 

Sjuksköterskorna kunde även mena att närvaron  kunde handla om att patienterna berördes 

med en handläggning på armen och att empati visades för dem (Bridges et al, 2012; 

Oxelmark et al, 2018; Stockman et al, 2018; Thorup et al, 2011). 

              There are different kinds of presence just being in the room, or helping other staff to take care 

of their patients. You are present in many different ways, not just at the bedside. You touch 

each patient in many different ways. (Bridges et al., 2012, p.62). 

När sjuksköterskorna hade möjlighet att använda sin närvaro på ett sätt som gav dem ett 

sammanhang och ett obrytbart band till patienterna, kunde de uppleva en högre passion för 

sitt arbete och kände att det dem gjorde var av mycket högre värde än deras lön (Stockman et 

al, 2018). Några av sjuksköterskorna betonade att vårdandet  kunde utvecklas genom både 

verbal kommunikation samt fysisk kontakt. Genom att använda multidimensionell 

kommunikation kunde sjuksköterskorna uppleva att dem kom ännu närmare patienternas 

själ (Thorup et al, 2011). 

5.2 Stressorer i vårdmiljön och dess inverkan på sjuksköterskorna 

Det andra temat som framkom i examensarbetet var stressorer i vårdmiljön och dess 

inverkan på sjuksköterskorna. De subteman som framkom var att arbeta under tidsbrist och 

sjuksköterskors emotionella sårbarhet.  

5.2.1 Att arbeta under tidsbrist  

Sjuksköterskorna kunde uppleva att de ansträngde sig till det yttersta för att uppfylla sin 

profession till fullo, men när de inte lyckades leverera den goda omvårdnad som de hade 

intentionen till tappade sjuksköterskorna förtroendet för sig själva och kunde uppleva starka 

känslor av skuld och ånger (Berg & Danielsson, 2007). Sjuksköterskorna menade att de ofta 

kunde få känslan av att inte räcka till för alla patienter och deras anhöriga i sin professionella 

roll (Stockman et al,. 2018). Sjuksköterskorna menade även att deras omvårdnadsarbete 

kunde bli påverkat av att ta hand om alla patienter samtidigt och att det ökade deras 

upplevelse av stress. Sjuksköterskorna kunde ofta känna sig stressade på grund av tidsbrist 

under sina arbetspass eftersom det tog tid för dem att bygga upp och upprätthålla en 

förtroendefull och läkande vård till patienterna. I vilken utsträckning sjuksköterskorna fick 

möjligheterna att göra detta kunde det påverka deras välmående (Petersson & Määtä, 2012; 

Kristoffersson & Friberg, 2017; Stockman et al., 2018 ).  

Sjuksköterskorna kunde uppleva att det vara svårt att visa förtroende, medlidande och att 

skydda patienternas integritet och värdighet när arbetsbelastningen var hög och tidsbristen 

var ett faktum (Berg & Danielsson, 2007). ”Talking to patients is important. But there has to 

be opportunities to communicate and that is the problem” (Bridges et al,. 2012, p.767). 

Sjuksköterskorna menade att det kunde vara utmanande att utföra omvårdnad i 

ansträngande situationer till exempel när dem försökte ge patienterna en god vård med 

enbart hade korta möten tillsammans med patienterna (Jeroke-Owen & Bull, 2018).   
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              We should have considerably more time for each patient in the wardroom so we could spend 

more time with them. These short meetings are not sufficient, you still miss a lot and I think 

the patient would be able to participate more if we had more time for them (Oxelmark et al., 

2017, p.617). 

Sjuksköterskorna kunde anse att att det var tidsbristen som gjorde det svårt för dem att 

fokusera på en patient i taget. När sjuksköterskorna befann sig under tidspress kunde de 

även uppleva sig bli mer uppgiftsorienterade och kände att de var tvungna att lägga fokus på 

sådant som inte rörde patienterna (Jeroke-Owen & Bull, 2018). Många sjuksköterskor ville 

spendera mer tid med patienterna men kunde uppleva sig hindrade och menade att de ofta 

blev avbrutna i mötet med patienterna av andra kollegor, andra patienter eller deras anhöriga 

(Berg & Danielsson, 2007; Bridges et al., 2012). Detta menade sjuksköterskorna kunde leda 

till att deras möjligheter till att lära känna patienten som person blev begränsade och att 

deras förutsättningar att skapa en relation med patienterna försämrades (Oxelmark et al., 

2018; Jeroke-Owen & Bull, 2018). 

5.2.2 Sjuksköterskornas emotionella sårbarhet 

Sjuksköterskorna kunde uppleva att de befann sig bredvid patienter vid olika tillfällen i livet 

som innefattar både liv, död, smärta och lidande. Sjuksköterskorna menade att det kunde 

bildas ett väldigt starkt emotionellt band till de patienter som sjuksköterskorna vårdat under 

en längre tid och att vårdandet då kunde bli väldigt känslomässig för sjuksköterskorna 

(Bridges et al., 2012; Stockman et al., 2018). När sjuksköterskorna engagerade sig i 

patienterna kunde de ofta uppleva sig komma i kontakt med sin egen sårbarhet. 

Sjuksköterskorna menade att sårbarheten kunde vara någonting som fanns djupt dolt inom 

dem, någonting väldigt känsligt och som hade utvecklats genom smärtsamma upplevelser på 

arbetet (Thorup et al., 2012). 

Sjuksköterskorna kunde uppleva att döende och lidande patienter skapade emotionell stress i 

vårdandet av patienterna eftersom de ständigt bevittnade patienternas lidande. 

Sjuksköterskorna menade att denna stress kunde öka ytterligare om sjuksköterskorna 

upplevde att de de bidrog till en del av patienternas lidande istället för att lindra det. Detta 

eftersom sjuksköterskorna ansåg att en av de viktigaste uppgifterna i vården av patienterna 

var att att lindra deras lidande (Kristoffersson & Friberg, 2017). I situationer då 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hade kunnat skydda sina patienter kunde  känslor av 

maktlöshet och skuld infinna sig. Om sjuksköterskorna upplevde att patienterna blivit 

kränkta av andra professioner kunde detta anses som ett misslyckande om sjuksköterskorna 

inte hade kunnat hjälpa eller agerat som patienternas advokater. Sjuksköterskorna menade 

att sådana situationer kunde påverka deras vård till patienterna negativt och gjorde att 

sjuksköterskorna förlorade patienternas tillit, vilket sjuksköterskorna såg som en stor förlust 

(Bridges et al, 2012; Thorup et al, 2012).  

Det rådde delade meningar kring hur sjuksköterskorna ansåg att de på bästa sätt hanterade 

lidande, smärta och död i vården av patienterna. Vissa sjuksköterskor menade att det var 

viktigt för dem att inte vänja sig vid patienternas lidande. Några av sjuksköterskorna ansåg 

att det kunde vara nödvändigt att visa sin svaga sida ibland och att det var den svagheten som 

såg till att dem kunde genomföra sin omvårdnad av patienterna på ett bra sätt (Front-

Jiminez et al., 2019; Bridges et al., 2012). “If I hadn’t felt grief inside of me, if I hadn’t had 

that sense of powerlessness before… I would not be able to see those feelings in others” 

(Thorup et al., 2012, p. 431).  Sjuksköterskorna menade att de aldrig vande sig vid att möta 



15 

svåra situationer, men att de till sist fann sig i det och att lärde sig att acceptera det 

(Stockman et al., 2018; Bridges et al., 2012).   

Många av sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt för dem att kunna ta distans från 

arbetet, patienterna och deras problem, trots att sjuksköterskorna insåg att det inte alltid var 

möjligt att släppa taget om allt (Thorup et al., 2012; Petersson & Määta, 2012; Front-Jiminez 

et al., 2019). “It is like a plastic shield that you put up and I think that if you stick at it long 

enough, and you're in the job long enough it becomes like a natural whay” (Bridget et al., 

2012, p.767). Sjuksköterskorna kunde upplevda att de försökte distansera sig från 

patienternas lidande genom att blunda för det och menade att detta kunde vara ett sätt för 

dem att hantera ångest och att glömma smärtsamma upplevelser (Stockman et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras tre diskussioner. Först kommer arbetets resultat att diskuteras 

mot den tidigare forskningen samt mot det valda vårdvetenskapliga perspektivet. Därefter 

följer en diskussion om arbetets valda analysmetod med dess styrkor och svagheter. Slutligen 

presenteras en diskussion om de etiska aspekterna som har övervägts under examensarbetets 

gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser  av att vårda patienter 

inom slutenvården. De centrala delarna från resultatet kommer tas upp i 

resultatdiskussionen. 

I resultatet som handlar om, Att kunna skapa relationer framgick det att sjuksköterskorna 

kunde involvera patienterna i sin egenvård och främja deras autonomi genom att skapa goda 

relationer till patienterna. Genom relationerna lärde sig sjuksköterskorna vad patienterna 

gillar och ogillar samt patienternas styrkor och svagheter. Med samtal och information kunde 

patienterna förstå sin situation och bli endel av vårdteamet. Tidigare forskning (Arakelian el 

al., 2016) beskrev att patienterna upplevde det viktigt att sjuksköterskorna lärde känna dem 

som en helhet, det vill säga genom både kropp och själ samt att sjuksköterskorna borde se 

dem som individer. Nygård et al. (2011) menade att patienterna känner sig delaktiga i sin 

egenvård när beslut fattas i samråd med patienterna samt att patienterna kunde fatta beslut 

på egen hand med stöttning av sjuksköterskorna. Vandecasteele et al. (2015) menade att 

ångest och sårbarhet hos patienterna kan minska om sjuksköterskorna ser patienterna som 

individer istället för sin sjukdom. Som tidigare nämnts, beskrev sjuksköterskorna i resultatet 

att relationerna skapas när de lär känna patienterna och lär sig vad de gillar och ogillar samt 

patienternas styrkor och svagheter. Detta går det att koppla samman med Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) som beskriver att sjuksköterskorna i samarbete med patienter 

och närstående ska bedöma patienternas hälsotillstånd. Där bör även patienternas subjektiva 

upplevelser tas i beaktning. Detta kan även relateras till Eriksson (2018) som beskrev att 
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vårdrelationen uppstår mellan patienter och sjuksköterskor i vården och utgör grunden för 

vårdandet. Relationen innebär ett sant möte mellan sjuksköterskorna och patienterna, där 

sjuksköterskorna på olika sätt tillgodoser patienternas möjligheter till förbättring. 

Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna kunde uppleva vårdandet av patienterna 

utifrån olika sätt att vara närvarande på i vården. Närvaro skapades genom att 

sjuksköterskorna visade sin tillgänglighet, använde ögonkontakt och gav patienterna tydlig 

information om deras tillstånd. Sjuksköterskorna beskrev även att när verbal kommunikation 

inte är möjlig spelar närvaro en ännu större roll genom till exempel en handläggning på 

armen för att visa empati för patienterna. Utifrån tidigare forskning (Zotterman et al., 2016) 

beskriver patienterna upplevelsen av närvaro i form av att sjuksköterskan visar förståelse för 

patienternas känslor, begär och behov. Enligt Hatfield et al. (2012) framkom det att 

patienterna upplevde känslor av meningsfullhet samt tillhörighet när vårdandet genomsyras 

av en närvaro som består av genuinitet och god omvårdnad. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna kunde uppleva att de inte var möjligt att vara närvarande eller att utföra sitt 

arbete utan känslomässigt engagemang då hela vårdandet av patienterna kretsar kring att 

vara närvarande och olika känslor som kunde uppstå hos sjuksköterskorna. Detta kan 

relateras till Eriksson (2018) som beskriver att vårdande i relationen innebär att kunna gå 

jämsides med patienterna på deras väg att tillfriskna. Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna ständigt ska sträva efter att lindra patienternas lidande och ge tröst samt 

stöd som patienterna är i behov av. Genom sjuksköterskans närvaro blir det enklare att 

vården blir bra för  patienterna. Eriksson (2018) belyser att varje människa har ett behov av 

att bli bekräftad, genom att patienternas hälsa sätts i fokus bekräftas även patientens 

existens. Som tidigare nämnts, beskrev sjuksköterskorna i resultatet att närvaro spelar en 

större roll när inte verbal kommunikation är möjlig. Utifrån ansning som Eriksson (2018) 

berättar om utgörs den mest grundläggande formen av vårdandet i syfte att ge patienterna 

kroppslig omvårdnad samt kärlek. Ansing kan exempelvis vara att hålla patienternas hand 

samt krama om dem, i detta fall relateras ansningen till en handläggning på patienternas arm 

för att visa sjuksköterskans närvaro. 

Resultatet visade att vissa av sjuksköterskorna kunde upplevda det svårt att visa förtroende, 

medlidande samt att skydda patienternas integritet och värdighet när arbetsbelastningen var 

hög och att tidsbristen var ett faktum. Känslor av att inte räcka till infann sig ofta hos 

sjuksköterskorna när det var tidsbrist. När sjuksköterskorna kände sig stressade påverkade 

det vården till patienterna negativt. Under stress uppgav sjuksköterskorna att de blev mer 

uppgiftsorienterade och fick lägga mer tid på saker som inte rörde patienterna. Tidigare 

forskning (Knefsey et al. 2015) menar att patienterna upplever en icke-empatisk omvårdnad 

när frånvaron av sjuksköterskornas personliga engagemang visar sig i vården. Vandecasteele 

et al. (2015) upplyste anhörigas känslor om när stressen tog över sjuksköterskorna så lyser 

det igenom i vården och vårdrelationen blev negativ för de anhöriga.Detta kan relateras till 

Eriksson (2018) som informerar att patienterna ska ses som en helhet och respekteras för 

den människa hon är samt att patienterna ska få den tid de behöver för att vårdrelationen ska 

kunna främjas. Svensk sjuksköterskeförening (2017) informerade om att sjuksköterskorna 

ansvarade för planering av vården samt genomförandet och utvärdering av omvårdnaden. 

Därutöver framkom det i resultatet att sjuksköterskor bör genomföra omvårdnads 

handlingarna med färdighet och samtidigt kunna skapa en tillitsfull relation med patienter 

och anhöriga. Det framkom även i resultatet att under stress blev sjuksköterskorna mer 

uppgiftsorienterade och enligt Eriksson (2018) får aldrig en vårdrelation med patienterna 

forceras fram. 



17 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att vården av patienter inom 

slutenvården innebar att kunna befinna sig bredvid patienterna vid olika tillfällen i livet som 

innefattar liv, död, smärta samt lidande. Sjuksköterskorna bevittnar ständigt patienternas 

lidande och detta skapar en emotionell stress hos sjuksköterskorna. Tidigare forskning 

(Vandecasteele et al., 2015) visar att upplevelser av ångest och sårbarhet är förekommande 

för patienter som besöker vården. Kneafsey et al. (2015)  visar på att många patienter 

upplever en förlust av självkontroll vid sjukhusvård eller när det ska genomgå en medicinsk 

procedur och det väcker känslor av hjälplöshet och att vara beroende av andra hos 

patienterna. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att vården av patienterna  även 

innebar att kunna befinna sig bredvid dem vid olika tillfällen i livet som innefattar liv, död, 

smärta och lidande. Detta kan relateras till Eriksson (2018) beskrivning av vårdrelationen, 

där sjuksköterskor ska vidröra läran om verkligheten med en infattning av tro, hopp och 

kärlek. Den vårdande relationen måste ske i en gemensam rörelse av livs- och hälsoprocesser 

samt sträva efter att patienten ska uppleva dessa rörelser som meningsfulla. Det framkom 

även i resultatet att vissa av sjuksköterskorna ansåg att det viktigaste i vården av patienterna 

var att lindra deras lidande. Om sjuksköterskorna upplevde att de bidragit till en del av 

patienternas lidande infann sig stress hos sjuksköterskorna. I tidigare forskning belyser 

Vandecasteele et al. (2015) om negativa situationer som uppstår när patienterna kände att de 

inte blev lyssnade på av sjuksköterskorna eller när sjuksköterskorna kom med egen expertis 

eller bedömning.  Arakelian et al. (2016) beskriver i tidigare forskning att patienterna ansåg 

det viktig att sjuksköterskorna adresserar vid deras namn och erkänner dem mer än att bara 

vara patient eller ett rumsnummer. Eriksson (2018) beskriver vad som anses krävas i en 

vårdrelation, att vårdrelationen ska innefatta tro, hopp och kärlek. Varje människa har ett 

behov av att bli bekräftad och genom att patienternas hälsa sätts i fokus bekräftas även 

patienternas existens. Som tidigare nämnts i resultatet, beskrev sjuksköterskorna hur de på 

bästa sätt hanterade smärtsamma upplevelser som innefattade lidande, smärta och död i 

vårdrelationen till patienterna. Vissa sjuksköterskor belyste då att det var viktigt att kunna 

visa sin svaga sida för patienterna och att det var den svaga sidan som sedan såg till att 

vården kunde utföras på ett bra sätt. Detta kan relateras till tidigare forskning där Nakrem et 

al. (2011) och Nygård et al. (2011) beskriver att patienter upplever en bra konversation med 

sjuksköterskorna skapar en gos atmosfär och att ett ömsesidigt utbyte av privatliv och 

intresse fanns. Känslor av gemenskap och sammanhang i detta ömsesidiga utbyte beskrevs av 

patienterna. Eriksson (2018) beskriver att i den vårdande relationen lär sig patienterna “att 

ta emot” och “att ge”, men att sjuksköterskorna alltid måste ha med i beaktning att alla 

människor är olika individer. Vårdrelationen varierar i intensitet och djup som bygger på en 

ömsesidighet mellan sjuksköterskor och patienter. 

En god relation mellan sjuksköterskor och patienter krävs för att vården till patienterna ska 

bli bra. Med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska vården ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans värdighet. 

Patienterna samt anhöriga ska uppleva att sjuksköterskorna inger en trygghet av vården samt 

eventuell behandling. Hälso- och sjukvården är skyldig att främja goda kontakter mellan 

sjuksköterskor och patienterna. Patientlagen (SFS 2014:821) informerar även att 

patienternas integritet, självbestämmande samt delaktighet ska främjas i vården. I resultatet 

framkommer det att sjuksköterskorna anser att vården främjas genom sjuksköterskornas 

närvaro. Patienterna ses som individer och patienternas autonomi finns med i beaktning i 

vården av patienter inom slutenvården. 
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6.2 Metoddiskussion  

Metoden som använts i detta examensarbete var en litteraturstudie utifrån Evans (2002) 

beskrivande syntes. När intresse finns i att beskriva, förklara och tolka människors 

upplevelser är en litteraturstudie ett bra sätt för att få en överblick av de ämne som valts att 

studera. Metoden anses vara fördelaktig när redan befintlig forskning ska granskas, 

sammanfattas och sammanställas (Polit & Beck., 2017). Genom att använda en kvalitativ 

metod strävade examensarbetets författare mot att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det 

undersökta fenomenet. En annan relevant metod för detta examensarbete vore att göra en 

empirisk studie där sjuksköterskor hade intervjuvats och besvarat syftet om deras 

upplevelser av vårdrelationen. För att få en djupare beskrivning av sjuksköterskans 

upplevelser av vårdrelationen med patienter hade följdfrågor kunnat ställas vartefter 

sjuksköterskorna hade blivit intervjuade. Nackdelen med en empirisk studie är att det ligger 

mycket arbete bakom samt att det är väldigt tidskrävande. Eftersom tidsramen var satt till 10 

veckor för detta examensarbete ansågs det svårt att hinna med av examensarbetets författare. 

Endast primärkällor är använda i resultatet vilket Axelsson (2012) lyfter som viktigt i 

litteraturstudier för att minimera risken för omtolkning i examensarbetet.  

De vårdvetenskapliga artiklar som ligger till grund för examensarbetets resultat söktes fram 

från databaserna CINAHL Plus och PubMed. Två databaser valdes för att få ett bredare utbud 

av vårdvetenskapliga artiklar och att söka i fler än en databas ansågs även öka 

examensarbetets trovärdighet genom fler artiklar. För att få fram rätt synonymer till 

sökorden som använts för att få fram relevanta artiklar togs databasen Svensk MeSH till 

hjälp, vilket ansågs vara till stor hjälp av examensarbetets författare. Inklusionskriterier 

beskrevs som ett bortfall innan datainsamling påbörjas och exklusionskriterier beskrevs som 

ett planerat bortfall som genomförs under själva datainsamlingen. Dessa bortfall är något 

som alltid ska redovisas i en studie och därför har examensarbetets författare valt att 

beskriva samtliga inklusions- och exklusionskriterier i datainsamling och urval (Billhult, 

2017). För att få fram så relevant forskning som möjligt valde examensarbetetsförfattare först 

att exkludera vårdvetenskapliga artiklar som publicerats för mer än 10 år sedan. 

Examensarbetets författare hittade nio artiklar som svarade på examensarbetets syfte 

därefter fanns det mest artiklar som beskrev specialist sjuksköterskans upplevelser av 

vårdrelationen, vilket försvårade sökningen att få fram relevanta artiklar till examensarbetets 

syfte. För att söka fram den sista artikeln som behövdes till examensarbetet så utökades 

åldersspannet till 13 år och då hittades en artikel som besvarade examensarbetets syfte. Att 

inkludera artiklar som går utanför 10 årsspannet ansågs dock kunna vara en nackdel 

eftersom forskningen går framåt och artiklarna kan bli för gamla. Dock läste examensarbetets 

författare artikeln flera gånger och även jämfört med resterande artiklar och artikeln ansågs 

relevant för examensarbetets syfte. Artiklar som var skrivna på andra språk än engelska 

exkluderades för att minimera risken för feltolkning av texterna för att examensarbetets 

författare inte hade tillräckligt språkliga kunskaper för andra språk utöver svenska och 

engelska. Enligt Polit och Beck, (2017) är det en fördel att författarna har samma modersmål 

som artiklarna är skrivna på för att utesluta eventuella misstolkningar. Inga exklusioner 

gjordes av vilka länder som forskningen utförts i, eftersom sjuksköterskors upplevelser av 

vårdrelationen till patienter inom slutenvården ansågs beröra samtliga länder i världen. Olika 

kulturer ansågs även bidra till ett bredare perspektiv av beskrivandet av sjuksköterskors 

upplevelser. Polit och Beck (2017) belyste att överförbarheten i artiklarna stärks när flera 

länder med olika kulturer inkluderas i examensarbetet. Det gjordes exklusioner av 

vårdkontexter där inte grundutbildade sjuksköterskor arbetade och sjuksköterskor med 
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specialistutbildningar eftersom syftet med denna studie var att beskriva grundutbildade 

sjuksköterskors upplevelser inom slutenvården. Därför exkluderades medvetet artiklar som 

berörde öppenvården, hemsjukvården, LSS, SSIH eller demens och äldreboenden i detta 

examensarbete. Även patient- och anhörigperspektiv valdes medvetet bort då 

examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Något som kom att 

diskuteras under arbetets gång var möjligheten till överförbarhet som beskrivs som förmågan 

att kunna använda fenomenet inom en annan kontext. Genom att författarna beskriver av 

såväl deltagare som studiekontext noggrant  för varje vald studie i  artikelmatrisen som 

bifogad bilaga ökar överförbarheten (Polit och beck., 2017). Inklusionskriterierna för de 

artiklar som har valts ut för analys i detta examensarbete innefattar forskning som utförts i 

flera olika länder och har deltagande med varierande könsidentitet i vuxen ålder, vilket 

bidrar till att överförbarheten av det beskrivna fenomenet ökar. Inklusionskriterierna 

innefattade även att artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska och endast vara  

kvalitativa. Östlundh (2012) beskriver att  artiklar som är peer reviewed är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, men det innebär inte att alla artiklar som är peer reviewed är 

vetenskapliga. Detta har examensarbetets författare beaktat vid val av artiklar till arbetet. 

Östlundh (2012) informerar vidare om att det kan vara svårt att ta reda på artiklarnas 

vetenskapliga status men genom att kolla på sid antalet i artiklarna kan det underlätta i 

urvalsprocessen av artiklar. Artiklar som är vetenskapliga innehåller oftast mer än tre sidor. 

De allra flesta vetenskapliga artiklar är även skrivna på engelska vilket även kan vara bra att 

beakta vid val av artiklar.  

Genom att samla in nyckelfynd som beskriver fenomenet snarare än mäta dem kunde 

examensarbetets författare förmedla sjuksköterskors upplevelser i form av tex intryck, 

åsikter, tankar eller synpunkter (Evans, 2002). Detta gav examensarbetets författare en 

djupare förståelse av fenomenen. Samtliga artiklar som inkluderades i examensarbetet följde 

en IMRAD-struktur, vilket är en styrka och ett bevis på att de är vetenskapliga 

tidskriftsartiklar (Polit & Beck., 2017). Artiklarnas resultat diskuterades fortlöpande mellan 

examensarbetets författare efter att de hade granskats självständigt, vilket ansågs höja 

tillförlitligheten. Tillförlitlighet innebär sanningshalten i resultatet och i vilken grad som 

arbetet inte innehåller förutfattade meningar eller fantasier. Skulle någon annan person 

utföra samma studie med samma artiklar skulle de personerna komma fram till samma 

resultat som i det här examensarbetet. För att öka tillförlitligheten har examensarbetets 

författare diskuterat analysen vid olika faser tillsammans med varandra under hela 

processen. Strukturell insamling av data utfördes för att kontrollera relevansen för att 

besvara studiens syfte. Analysprocessen visualiserades i en tabell och genom att synliggöra 

analysprocessen ökar examensarbetets tillförlitlighet beskriver Polit och Beck (2017). 

Metoden som används till detta examensarbete innebar att de artiklar som gick igenom 

kvalitetsgranskningen sedan summerades med minsta möjliga omtolkning och 

sammanställdes sedan till ny kunskap. Kvalitetsgranskning skedde för att undersöka 

huruvida artiklarna håller den kvalite som examensarbetets författare önskade hålla. 

Kvalitetsgranskning ökade förståelsen för artiklarnas helhet. I detta examensarbete 

kvalitetsgranskades 10 artiklar utifrån 8 frågor där ett skattningssystem användes för att 

bedöma artiklarnas kvalitet (Friberg, 2017). Alla artiklar som besvarade examensarbetets 

syfte och ingår i resultatet fick nio av nio möjliga poäng. Detta ansågs som väldigt tillförlitliga 

artiklar och relevanta för examensarbetets syfte.  

När det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkningen kallas det för giltighet, 

vilket innebär att författarnas tolkning är förankrad i det empiriska underlaget. Ett problem 



20 

med kvalitativ forskning är att kontexten är unik och resultaten ofta är kontextberoende. För 

att öka examensarbetets giltighet är det därför viktigt att författarna i detalj beskriver hur 

information har samlats in och hur teman samt subteman utvecklat (Polit & Beck, 2017). 

Detta har examensarbetets författare försökt åstadkomma genom att tydligt beskriva och 

motivera den metod som tillämpats under arbetets gång. Enligt Polit & Beck, (2017) kan 

författare höja giltigheten genom att skapa så pass rika och nära beskrivningar som möjligt 

för att andra ska kunna överföra resultaten till en annan kontext. Giltighet handlar även om 

att författarna ska skapa en reflektion kring hur man som forskare kan komma att påverka 

beforskade situationen, respondenten/erna eller forskningsobjektet. 

Verifierbarhet handlar om hur väl resultatet finns representerat i den insamlade datan. 

Genom att skriva samtliga citat på originalspråk och hela tiden referera tillbaka till de 

fenomen som hittats i primärkällor och att arbetet främst utgår från dessa källor, anses öka 

veriferbarheten (Evans., 2002).Vid osäkerhet har ordböcker och synonymer använts, vilket 

även det anses öka veriferbarheten ( Polit & Beck., 2017). För att läsaren tydligt ska kunna se 

var materialet i examensarbetet är tagit ifrån har refereringar utförts enlighet med American 

Psychological Association (APA., 2018). 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetets författare identifierade risker med att genomföra en litteraturstudie 

eftersom det kan ske ett medvetet urval utifrån författarnas förförståelse. Genom att det hölls 

ett kritiskt och objektivt förhållningssätt genom hela examensarbetet har examensarbetets 

författare inte påverkat eller färgat arbetet med egna tolkningar. Polit och Beck (2016) 

beskriver att förförståelse och fynd ofta vävs ihop i kvalitativa studier och detta har tagits i 

beaktning under processens gång. Under hela examenarbetes gång har ett kritiskt 

resonemang förts angående tankar och åsikter hos examensarbetets författare för att 

minimera risken för missförstånd pågrund av förförtåelse hos examenarbetets författare. 

Artiklarna som använts i examenarbetet har först läses var för sig för att sedan diskuterat 

dem tillsammans för att kontrollera hur examenarbetets författare förstått och tolkat 

artiklarna, detta för att undvika personliga tolkningar av artiklarna. Innan någon data 

exkluderades från detta examensarbete övervägdes dess relevans till arbetets syfte grundligt. 

För att öka ett arbetes trovärdighet är det avgörande att under hela tidens gång ha ett kritiskt 

förhållningssätt (Friberg., 2012). Det är genom dessa förhållningssätt som fynden från de 

vårdvetenskapliga artiklarna i detta examensarbete redovisades och på så vis ökade arbetets 

trovärdighet. Data från artiklarna har inte plagierats eller förfalskats och artiklarnas resultat 

har inte manipulerats, vilket är enligt CODEX riktlinjer (Codex., 2018). Detta har undvikits 

genom att examensarbetets författare ständigt strävat efter att använda korrekt 

källhänvisning och att samtliga citat är skrivna på originalspråk. 

De vårdvetenskapliga artiklar som väljs ut till resultatet ska i enlighet med Codex (2018) 

innehålla noggranna etiska överväganden eller vara godkända av etisk kommitté. 

Examensarbetets författare strävade efter att endast inkludera artiklar som följde dessa krav, 

vilket uppnåddes. Under urvalsprocessen fann examensarbetets författare att samtliga av de 

artiklarna som valts ut till examensarbetet var godkända av en etisk kommitté. Majoriteten 

av de artiklar som valdes ut till examensarbetet innehöll noggranna etiska överväganden, 

vilket innebar att de som deltog fick information om studien, deras deltagande var frivilligt 

och dem blev avidentifierade. I och med att examensarbetets författare hade svenska som 
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modersmål finns det risker för missförstånd vid översättning och tolkning av resultat. För att 

undvika detta skrevs samtliga citat på originalspråk för att dem inte skulle förlora sin kärna. 

Vid osäkerhet användes ordböcker och synonymer, vilket kunde öka verifierbarheten. För att 

läsaren tydligt ska kunna se var materialet i examenarbetet är tagit ifrån har refereringar 

utförts enlighet med American Psychological Association (APA., 2018). 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårda patienter 

inom slutenvården. Slutsatsen som framkommit ur resultatet är att sjuksköterskor utryckte 

vikten av att skapa en relation med varje patient och att hänsyn ska tas till alla patienters 

personliga egenskaper. Sjuksköterskorna anser att genom närvaron till patienterna bekräftar 

dem patienternas värde som personer samt att det visar att sjuksköterskorna verkligen bryr 

sig om dem. Sjuksköterskorna upplever dock att de inte räcker till för patienterna samt 

anhöriga. Dock så framkom det även i examensarbetets resultat att sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att visa patienterna förtroende, medlidande samt att skydda deras 

integritet. Sjuksköterskorna kände sig stressade av tidsbristen och den höga 

arbetsbelastningen vilket påverkade vården för patienterna negativt. Det framkom även att 

sjuksköterskorna upplevde emotionellstress när de upplevde döende och bevittnade lidande 

patienter. En god vårdrelation behöver skapas för att patienterna ska uppleva en god vård 

och detta måste sjuksköterskorna ha med i beaktning. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Forskning som handlar om sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter inom 

slutenvården anses viktig för att patienterna och deras anhöriga ska uppleva en god vård. En 

god och tillitsfull vård behöver skapas mellan sjuksköterskor och patienter för att 

patienternas hälsa ska kunna främjas. Därför är det av stor vikt att öka kunskapen om 

sjuksköterskors upplevelser av vårda  sina patienter inom slutenvården för att 

sjuksköterskorna ska kunna stöttas i detta. Forskning visar på att en god vård inte kan 

utföras om inte en god vårdrelation finns. Sjuksköterskor vill vara nära patienterna och lära 

känna dem men tidsbrist och stress försvårar relationen mellan dem. Sjuksköterskor 

upplever känslor som misslyckande, sorg och skuld när vården innebar lidande, smärta eller 

död för patienterna. För att kunna jämföra likheter och skillnader från slutenvården hade det 

varit intressant att empiriskt undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

inom slutenvården. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa fulltext Antal kvalitetsgranskade Antal valda artiklar 

CINAHL 

Plus 

04.02.2020 

”Nurses´Experiences” and ”Hospitalized 
Patients” 

10 2 1 1 1 

PubMed 

04.02.2020 

“Nurses´experiences” and “Hospital 

care” 
13 3 2 1 1 

CINAHL 

Plus 

28.01.2020 

"Relationship-based" and "nursing care" 
and "nurse-patient" 

33 5 3 1 1 

 

CINAHL 

Plus 

28.01.2020 

"Vulnerability" and "nurses experience" 

hospital 
5 2 2 1 1 

PubMed 

27.01.2020 

"Nurses' views"and"nursing care" 49 10 4 1 1 

CINAHL 

Plus 

25.01.2020 

"nurses’ experiences" and "nurse-patient 

relationship" adult 
13 5 4 1 1 

CHINAHL 

Plus 

17.01.2020 

Intended outcomes in the nurse-patient 

relationship 
21 4 2 1 1 



  

CINAHL 

Plus 

13.02.2020 

"provide care" and "nurses" and 

"interpersonal" qualitative 
7 2 1 1 1 

PubMed 

14.02.2020 

”caring relationship” and ”nurses 
experiences” 

13 5 2 1 1 

PubMed 

25.01.2020 

"Care Relationship" and (nurses) and 

qualitative 
33 8 5 1 1 



 

 

 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING  

Kvalitetsgranskningen har utgått från Fribergs (2017) alternativa förslag vid en granskning 

av kvalitativa artiklar. Frågorna kommer rankas i poäng: 

1. Finns ett problem som är tydligt formulerat? 

2. Är syftet tydligt formulerat?   

3. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

4. Finns någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskrivning? 

5.  Är metoden väl beskriven? 

6. Finns det en dataanalys välbeskriven? 

7. Har insamlad data analyserats väl? 

8. Är resultatet relevant för att svara på syftet? 

9. Har författarna tolkat resultatet? 

10. Finns det argument från författarna som argumenterar för resultatet? 

11. Resonerar författarna kring etiska resonemang? 

12. Finns det ett beskrivet urval av deltagare? 

13. Om det finns en metoddiskussion, har författarna diskuterat metoden väl? 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden / vårdvetenskapliga antaganden? 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng  

Låg kvalitét = 0–5 poäng 

Medel kvalitét = 6–9 poäng  

Hög kvalitét = 10–14 poäng 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar→ 

Nummer↓ 

Frågor Kvalitet + 

Poäng 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 11 

2. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12 

3. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 11 

4. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 11 

5. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12 

6. Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 10 

7. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 11 

8. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 11 

9. Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 10 

10. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12 



 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel- 
Nummer 

Författare 
Titel (på engelska) 
Tidskrift 
År 
Land 
 

Syfte  Metod (ansats, deltagare, 
datainsamling, 
dataanalys)    

Resultat  

1. Berg, L., & 
Danielsson, E.  
 
Patients’ and 
nurses’ 
experiences of 
the caring 
relationship in 
hospital: an 
aware striving for 
trust 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
 
2007 
Sverige 
 

To illuminate 
patients with 
long-term 
illness and 
nurses’ 
experiences of 
the caring 
relationship 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Individuella 
intervjuer. 
 
Urval: 6 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: Tolkande 
fenomenologisk 
metod. 
 

Resultaten har delats in i 
fyra teman, Att 
upprätthålla värdighet, 
En känsla av sårbarhet, 
En målmedveten strävan 
och En svår medkänsla. 
Resultaten i denna 
studie förstås som att 
patienter är i behov av 
en omtänksam relation 
som möjliggör 
förtroende. 

2. Bridges, J., 
Nicholson, C., 
Maben, J., Pope, 
C., Flatley, M., 
Wilkinson, C., 
Meyer, J., & 
Tziggili,  M. 
 
Capacity for care: 
meta-
ethnography of 
acute care nurses’ 
experiences of 
the nurse-patient 
relationship. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  
 
2012 
Storbritannien  
 

To synthesize 

evidence and 

knowledge 

from 

published 

research about 

nurses’ 

experiences of 

nurse-patient 

relationships 

with adult 

patients in 

general, acute 

inpatient 

hospital 

settings. 

 

Metod: Kvalitativ 
ansats med 
intervjuver. 
 
Urval: 18 
sjuksköterskor. 
 
Analys: 
Innehållsanalys genom 
meta-etnografisk 
metod.  
 

Resultatet visar att även 
fast sjuksköterskor 
strävar mot att bygga en 
terapeutisk relation till 
patienterna, hindras 
ambitionen på grund av 
organisations strukturer. 
Organisation faktorer är 
starkt sammankopplade 
med sjuksköterskans 
förmåga att bygga och 
behålla en 
hälsofrämjande relation 
med patienten.  

3. Font‐Jimenez, I., 
Ortega‐Sanz, L., 
Sagrario 
Acebedo‐
Uridales, M., 
Aguaron‐Garcia, 

To describe 

nurses’ 

experiences 

regarding the 

care 

Metod:Kvalitativ 
ansats med 
djupintervjuer. 
 
Urval: 23 deltagande 
sjuksköterskor 

Sex subteman uppkom 
utifrån dataanalysen: Att 
fullfölja sitt syfte, att 
känna andras smärta, att 
vara i känslomässig nöd, 
att ta ett steg tillbaka, att 



 

 

M., DeMolina‐
Fernández, I. & 
Jiménez‐Herrera, 
M. 

Nurses’ Emotions 
On Care 
Relationship: A 
Qualitative 
Study. 

2019 
Spanien 

relationship 

built with 

medical‐

surgical 

patients in 

acute 

hospitalization 

units, and the 

association 

with their 

clinical 

practice. 

Analys:  
Induktiv 
innehållsanalys.  

söka professionellt stöd 
och att utveckla sina 
känslor. De olika 
subteman kombinerades 
och resulterade i två 
huvudkategorier: 1. 
Sjuksköterskors känslor 
och sjuksköterskans 
hanteringsstrategier. 2. 
patientens lidande, 
arbetsmiljö och hur 
mellanmänskliga 
relationer 
påverka vårdrelationen. 

4. Jeroke-Owen, T.,  
& Bull, M. 
 
Nurses’ 
Experiences 
Empowering 
Hospitalized 
Patients 
 
Western Journal 
of Nursing 
Research. 
 
2018 
USA 

To explore 
acute care 
nurses’ 
experiences 
empowering 
patients and 
the facilitators 
and barriers 
they encounter 
during 
the process of 
patient 
empowerment. 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Fokusgrupp–
intervjuer. 
 
Urval: 34 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: Tematisk 
analys.  

Sjuksköterskorna 
menade att 
empowerment för 
patienterna innebar att 
ha kontroll och kunna 
delta gällande sin 
vårdplan.  
Sjuksköterskorna 
beskriver hur dem 
överkommer de 
barriärer som försvårar 
empowermentprocessen. 

5. Kristoffersen, M., 
& Friberg, F. 
 
Relationship-
based nursing 
care and 
destructive 
demands. 
 
Nursing Ethics. 
 
2017 
Norge 
 

To explore and 
argue the 
relevance of 
problematizing 
destructive 
demands 
evident within 
relationship-
based nursing 
care. 
 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Intervjuer och 
uppföljningsintervjuer. 
 
Urval: 13 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
med induktiv ansats.  

Två teman uppstod: 
Starka intryck i mötet 
med patienten och 
bestående oro över 
arbetsbördan och 
förmågan att uthärda. 
Arbetsbördan och 
förmågan att uthärda är 
kopplat till trötthet och 
sårbarhet, som ett 
resultat av starka intryck 
i mötet med patienten. 
Att vara till hjälp är 
därför krävande när det 
finns svårigheter att 
bygga en relation med 
patienten.  

6. Oxelmark, L., 
Ullin, K., 
Chaboyer, W., 
Bucknall, T., & 
Ringdal, M. 
 
Registered 
Nurses’ 
experiences of 

To describe 
registered 
Nurses’ 
experiences 
with patient 
participation 
in nursing care 
including their 
barriers and 

Metod:Kvalitativ 
ansats med 
individuella intervjuer. 
 
Urval: 20 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: Tematisk 
analys.  

Fem teman uppstod: 
Lyssna på patienten, 
engagera patienten, 
överlåta en del av 
ansvaret till patienten, 
dela makten och ingå i 
partnerskap med 
patienten.  
Ovanstående teman var 



 

 

patient 
participation in 
hospital care: 
supporting and 
hindering factors 
patient 
participation in 
care. 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
 
2018 
Sverige 
 

facilitators for 
participation. 

sjuksköterskornas 
upplevelser av vad som 
underlättar eller 
försvårar 
patientdeltagande i 
vårdmötet. 

7. Persson, E., & 
Määttä, S. 

To provide care 
and be cared for 
in a multiple‐bed 
hospital room.  

Scandinavian 
Journal Of 
Caring Siences 

2012 
Sverige 

To illuminate 
patients’ 
experiences of 
being cared for 
and nurses’ 
experiences of 
caring for 
patients in a 
multiple‐bed 
hospital room. 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Fokusgrupp 
intervjuer.  
 
Urval: 12 
sjuksköterskor.  
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet har delats in i 
ett tema, Att skapa en 
privat atmosfär och 
detta tema delades in i 
tre kategorier: Att vara 
omtänksam, ha sällskap 
och patientens område. 
Resultatet påvisade att 
patientkulturen att ta 
hand om varandra och 
att uppskatta varandras 
sällskap hade positiva 
effekter och gav såväl 
patienter som 
sjuksköterskor en ökad 
känsla av trygghet. 
Nackdelarna var att 
sjuksköterskorna blev 
distraherade av 
rumskamraterna och att 
det blev svårare att 
skydda patienternas 
integritet. 

8. Stockmann, C., 

Gabor, O., 

DiVito‐Thomas, 

P., & Ehlers, C. 

The Use and 

Intended 

Outcomes of 

Presence:  A 

Focus Group 

Study.  

International 

Journal of 

Nursing 

To explore and 

understand 

the use and 

intended 

outcomes of 

presence from 

the perspective 

of and as 

experienced by 

nurses. 

 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Fokus grupp 
intervjuer. 
 
Urval: 27 deltagande 
sjuksköterskor.  
 
Analys: Giorgi’s 
fenomenologiska 
metod. 

Fyra teman uppstod: 
terapeutisk 
kommunikation, 
sjuksköterskans 
välmående, dimensioner 
av närvaro och avsikten 
att förbättra patienters 
utfall. Sammantaget 
påvisar studiens resultat 
vikten av närvaro i mötet 
med människan.  



 

 

Knowledge.  

2018 
USA 

9. Thorup, C., 
Rundqvist, E., 
Roberts, C., & 
Delmar, C. 
 
Care as a Matter 
of Courage: 
Vulnerability, 
Suffering and 
Ethical 
Formation in 
Nursing Care. 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
2011 
Danmark 

To exploring 
nurses’ 
experience of 
how their own 
vulnerability 
and suffering 
influence their 
ethical 
formation and 
their capacity 
to provide 
professional 
care when 
confronted 
with the 
patient’s 
vulnerability 
and suffering. 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Individuella 
intervjuer.  
 
Urval: 23 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: Steinar 
Kvales tre 
tolkningsnivårer. 

Resultatet visar att 
sårbarhet och lidande är 
känsliga problem för 
sjuksköterskor. 
Antingen fungerar 
sårbarheten och lidande 
som en utveckling eller 
som blinda fläckar. 
Sårbarhet, lidande och 
ömma punkter ses forma 
sjuksköterskan i 
förhållande till vården. 

10. Tobiano, C., 
Bucknall, T., 
Marshall, A., 
Guinane, J., & 
Chaboyer, W. 

Nurses' views of 
patient 
participation in 
nursing care 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
2015 
Australien 

Nurses' views 
of patient 
participation 
in nursing 
care. 

Metod: Kvalitativ 
ansats. Fördjupade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 20 deltagande 
sjuksköterskor. 
 
Analys: Kvalitativ 
Innehållsanalys. 

Fem kategorier kom 
fram från 
sjuksköterskornas 
åsikter.1, 
sjuksköterskorna 
erkände sina patienter 
som partners och 
sjuksköterskorna 
respekterade 
patienterna. 2, hantera 
risker för 
sjuksköterskorna, de såg 
till att patientsäkerheten 
behölls. 3, möjliggöra 
deltagandet för 
patienterna. 4, 
svårigheter att engagera 
patienter med vissa 
egenskaper. 5, främja 
patienters deltagande i 
fysiska aktiviteter och ha 
en god kommunikation 
till patienterna.  
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