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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom vården skapas det många vårdrelationer varje dag. Sjuksköterskorna har 

ett stort ansvar angående hur vården upplevs. Sjuksköterskornas närvaro har en central roll 

inom vårdrelationerna. När en vårdrelation uppstår skapas en ge och ta situation där det 

krävs både erfarenhet och känsla, för att sjuksköterskorna ska kunna förstå patienterna. Det 

är viktigt att patienterna känner ett förtroende och därigenom vågar anförtro sig till 

sjuksköterskorna. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskornas upplevelser av närvaro i vårdrelationen. 

Metod: Examensarbetets datamaterial består av 13 kvalitativa studier. En kvalitativ 

systematisk analysmetod av litteraturstudier användes. 

Resultat: Sjuksköterskorna upplev närvaro i vårdrelationen belyst genom tre teman: Att 

vara där, Mötets betydelse och Att få tid. 

Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskorna kan ta sig den tid som krävs för att hjälpa 

patienterna. När de inte hinner med skapar det en otrygghet för både patienterna och 

sjuksköterskorna. Det är väsentligt att sjuksköterskorna får möjligheten till att ha en 

medveten närvaro i vårdrelationen. 

Nyckelord: litteraturstudie, närvaro, sjuksköterska, upplevelse, vårdrelation.  

 



ABSTRACT 

Background: Many care relationships are created every day in health care. Nurses have an 

immense responsibility regarding how care is experienced. Registered nurses presence has a 

central role in caring relationships. As a care relation appears a situation of give and take is 

created, where both experience and feeling is necessary to enable the registered nurses to 

understand the patients. It is important that the patients feel confidence and thereby have 

faith to confide to the nurses.  

Aim: To illustrate the registered nurses' experiences of presence in the caring relationship. 

Method: The thesis data set consists of 13 qualitative studies. A qualitative systematic 

analysis of the literature was used. 

Results: The registered nurses experience the presence of the caring relationship 

highlighted by three themes: Being there, the importance of meeting and to have time. 

Conclusion: It´s of great importance that nurses can take the time that’s needed to help the 

patients. When they don’t have time, it creates insecurity for both the patients and the 

nurses.  It’s essential that nurses get the possibility to have a mindful presence in the care 

relationship. 

Keywords: caring relationship, experience, literature study, registered nurse, presence. 
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1 INLEDNING 

Inom vården skapas det många vårdrelationer varje dag. Det vi tycker är intressant som 

sjuksköterskor är hur dessa vårdrelationer med patienter verkligen uppkommer och upplevs. 

Våra egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har visat att möten kan se väldigt 

olika ut, här är några exempel.  

Sjuksköterskor kommenterar hur bra det är att studenter kommer, för att de har tiden att 

prata med patienter. Patienter beskriver att det är skönt när de upplever att de kan prata med 

någon. Patienter som uttrycker sin smärta och sjuksköterskor som inte uppmärksammar det. 

Med dessa exempel vill vi påvisa att vårdrelationer kan se väldigt olika ut. Närvarons 

betydelse i dessa möten påverkar upplevelsen av varandra i den nykomna vårdrelationen. 

Sjuksköterskor har en väsentlig roll i vården och det är deras agerande som speglar vården 

utåt i samhället. Sjuksköterskor har ett stort ansvar gentemot sig själva och patienter genom 

att skapa det goda mötet där patienterna upplever sig sedda och bekräftade. Vårdrelationerna 

påverkar både patienternas och sjuksköterkornas upplevelser av närvaro. Närvaron är viktig 

för att få en tillräckligt god kontakt, men närvaron finns också där trots att man inte visar 

något engagemang. Vi tycker att man bör ha kunskap om detta när man är sjuksköterska. Vi 

tror att närvaron är en väsentlig del i vårdrelationen. Vår uppfattning är att den ger bättre 

förutsättningar för att vården ska bli så optimal som möjligt för patienterna. Det är viktigt att 

få en bra kontakt mellan patienter och sjuksköterskor när man ska vårda och bli vårdad. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras det vårdvetenskapliga perspektivet, styrdokument och tidigare 

forskning samt problemformulering.  

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Här beskrivs närvaro enligt Fredriksson (2003) samt vårdrelationen av Snellman (2001). 

2.1.1 Närvaro 

Fredriksson (2003) beskriver att en viktig komponent för att kunna lindra lidande är 

närvaro, att verkligen vara där. Det finns två olika typer av närvaro: där-varo och med-varo. 

Där-varo beskrivs som en närvaro inte enbart av fysisk karaktär utan även av förståelse och 
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relation, att finnas där för någon. Det grundar sig ur vårdarens intresse och ses som ett svar 

på patientens behov. Den andra typen med-varo där beskrivs att vårdarna ger sin närvaro till 

patienterna och ska vara lättillgänglig om patienterna accepterar vårdarnas närvaro får dessa 

dela patienternas lidande, vilket ger en djupare relation tillsammans. Fredriksson (1999) 

beskriver att med-varo är ett intersubjektivt och interpersonellt sätt att vara, det skiljer sig 

från där-varo eftersom det inte handlar om frågor och svar utan snarare en gåva och 

inbjudan. Vårdarna ger av sig själva genom att visa sig tillgängliga och närvarande för den 

andre personen med hela sig själv. Om patienterna tar emot gåvan från vårdarna kommer 

patienterna även att ge tillåtelse till vårdarna att uppleva, lyssna, känna, röra och dela deras 

sårbarhet, vårdarna kommer att ta emot detta helhjärtat när de sistnämnda sedan har 

accepterat berättelsen och fått tillträde till patienternas värld. Kan vårdarna dela 

patienternas sårbarhet och skapa ett förtroende trots patienternas obehag och otrygghet, för 

att påbörja en process att hjälpa till att bearbeta detta. Fredriksson (2003) menar att när 

båda parter är närvarande med hela sitt väsen, ökar möjligheten att få ett möte utan inlärda 

repliker eller roller. Patienterna skapar en förbindelse med vårdarna och släpper på fasaden 

som skyddar lidandet. Vidare beskrivs att det även behövs flera delar för att närvaron och 

vården ska bli total, det är alltså inte endast den fysiska närvaron att vara där, det innebär 

också att använda fysisk beröring vid tillfällen där lyssna eller kommunicera inte är 

tillräckligt. Den fysiska beröringen leder även till att vårdarna blir berörda. Det resulterar i 

att vårdarna och patienterna inte endast handlar utifrån sina roller utan även som personer.  

2.1.2 Vårdrelation 

Enligt Snellman (2009) uppstår en vårdrelation mellan patienter och vårdare, och att detta 

sker då patienterna söker vård och vårdarna ger den. Relationen är asymmetrisk, vilket 

innebär att förhållandet mellan vårdare och patienter är ojämn. Snellman (2001) menar att 

samtalet mellan patienter och vårdare ska vara grunden i bemötandet och mötet, mellan 

patienter och vårdare. Därigenom fokuserar vårdare på vad patienterna berättar om sig själva 

och deras beskrivningar av sina livsupplevelser. Vidare beskrivs att bemötandet av patienter 

därmed bör vara olika, beroende på patienternas åkommor och vad som orsakat dem. 

Snellman (2001) belyser även betydelsen av bemötandet för patienternas välbefinnande och 

menar att detta kan vara en avgörande faktor. Relationen mellan människor är tvåfaldig, och 

beskriver detta genom begreppen Jag-Du och Jag-Det. Relationen rör sig mellan dessa två 

tillstånd. Jag-Du relationen grundas i ömsesidighet, bekräftelse och acceptans, medan Jag-

Det relationen avser kategoriseringar, abstraktioner och förtingligande. Detta innebär att en 

Jag-Du relation består av individer som är både givare och mottagare, och att ett utbyte 

därigenom sker i relationen mellan patienter och vårdare. I denna relation mellan vårdare 

och patienter är det av stor vikt att båda parter ser varandra som subjekt, vilket innebär 

självständiga och fria individer som har egna möjligheter och egen förmåga. Dessutom 

grundar sig denna relation i att vårdarna engagerar sig personligen och inte förställer sin 

person, utan är sig själva. Däremot i en Jag-Det relation berörs eller påverkas inte vårdarna 

av patienternas tillstånd eller närvaro och att patienterna därmed kan ses som ett objekt. 

Vilket innebär att denna typ av relation kan ses som ett redskap som vårdarna använder för 

att nå uppsatta vårdmål. Enligt Snellman (2001) är det av stor vikt att vårdarna kritiskt 
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granskar och reflekterar kring sina egna värderingar och föreställningar samt strävar efter att 

utvecklas, detta för att kunna möta varje enskild patient utifrån dennes egna förutsättningar. 

2.2 Styrdokument 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 2§ ska vården ges med respekt för alla 

människor lika värde och för den enskilde människans värdighet. I 2 a§ HSL skall bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall tillgodose patienternas 

behov av trygghet i vården och behandlingen. Vara lättillgänglig, bygga på respekt för 

patienternas självbestämmande och integritet. Främja goda kontakter mellan patienterna 

och hälso- och sjukvårdspersonalen. Tillgodose patienternas behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården. Socialstyrelsen (2005) påvisar att sjuksköterskorna ska ha förmågan att 

bemöta patienternas lidande. De ska ha förmågan att föra en dialog på ett empatiskt och 

lyhört sätt och att respektfullt kommunicera med. 

2.3 Tidigare forskning 

Det är viktigt med patient- och sjuksköterskerelationen. Personkemin var en av de viktigaste 

komponenterna för att få en vårdrelation som båda kunde känna sig trygga i. Vissa 

personlighetsdrag upplevdes som särskilt viktiga, att visa engagemang, att båda parter 

upplevde att de hade en viktig roll, att båda vara vänliga gentemot varandra och att de ville ta 

hand om varandra. I huvudsak handlade det om att båda parterna upplevde tillit till varandra 

och kände sig bekväma för att kunna skapa en god vårdrelation (Belcher & Jones, 2009). Att 

vårda består av tre olika komponenter; vårdande, närvaro, omvårdnad. De uppkommer i en 

process som består av sårbarhet, rädsla och oro utan kontroll, då patienterna upplever ett 

behov av hjälp.  Det handlar om att bli sedd, accepterad som person, lyssnad till och att de är 

unika. När en relation uppstår skapas en rytmisk ge och ta situation där det krävs erfarenhet 

och känsla för att sjuksköterskorna ska kunna förstå, det är viktigt att de känner ett 

förtroende för varandra och därigenom blir förstådda. För att patienterna ska kunna uppleva 

ett stöd och uppleva att sjuksköterskorna bryr sig om dem. Vidare framkom att patienterna 

som upplevde att de gavs vård av ”god kvalitet” medförde att patienterna upplevde att 

vårdarna var genuint intresserade och delade med sig av information angående vården, 

deltog i diskussioner och kände att de kunde påverka sina egna situationer. Patienterna 

uppgav att de kände tillit och tilltro för vården när de upplevde att de var i centrum av sin 

egen vård och blev betrodda (Finfgeld-Connett, 2008; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011b). 

2.3.1 Aktivt deltagande 

Patienter har ett par övergripande delar i vårdrelationen angående hur de upplevde om det 

var bra eller dålig vård. Den ena delen var deltagande, när de upplevde att sjuksköterskorna 

var aktivt deltagande och visade att de brydde sig och gjorde detta utan att det var till besvär 
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gav det patienterna en upplevelse av lugn, säkerhet, personligt omhändertagande, hälsa och 

välmående. Nästa del innefattade empati, att sjuksköterskorna visade att de lyssnade på 

patienternas känslor och ingav ett förtroende. När sjuksköterskorna visade empati upplevde 

patienterna att de fick hjälp vilket gjorde att de lättare kunde ta emot råd angående deras 

sjukdom, detta upplevde patienterna vara relationsskapande (Attree, 2001; McCabe, 2004). 

Patienterna upplever att det är av stor vikt att sjuksköterskorna är uppmärksamma på 

verbala och icke verbala signaler, och att patienterna på så sätt känner sig värdefulla, sedda 

och hörda. Detta innebär att sjuksköterskorna är öppna emotionellt, samt att de lyssnar till 

patienterna och ger dem feedback. Att vara värdefull innebär för patienterna att 

sjuksköterskorna sätter sig in i patienternas tillstånd och minns det i arbetet med 

patienterna, inte bara utför sina sysslor. Vidare framkom att patienterna ansåg att det var av 

stor vikt att sjuksköterskorna förmedlade ett genuint intresse och att detta innebar att hen 

visade respekt inför patienternas önskemål och var tillmötesgående i möjligaste mån. 

Dessutom ansågs det vara av stor vikt att det i kontakten mellan patienter och sjuksköterskor 

uppstod en känsla av tillit, vilket medförde att patienterna kände större tilltro till vården 

(Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). 

2.3.2 Makt och kontroll 

Hur patienter och deras anhöriga upplevde vården var till stor del utifrån bemötandet och 

kontakten med sjuksköterskor. Vård av god kvalitet upplevdes vara patientfokuserad, 

individualiserad och utifrån patienternas behov samt att en vårdande relation skapades 

mellan vårdare och patienter. Tillfällen då patienter upplevde sig som deltagande var när 

sjuksköterskorna kom och gav dem information som var relevant för dem och vad som skulle 

ske. Patienter som kommer till vården anpassar sig och försöker delta genom tidigare hörda 

eller upplevda erfarenheter av vården. De berättar först varför de har kommit, sedan väntar 

tysta för att respektera sjuksköterskornas jobb och hoppas på att någon kommer fram och 

visar dem intresse. De beskriver också att en del patienter försöker få eget utrymme genom 

att se sig som experter inom sin sjukdom och de upplever sig som deltagande och bekräftade 

inte bara som en medicinsk diagnos. När de upplevde att sjuksköterskorna var intresserade 

och frågade eller undrade hur patienterna upplevde situationerna själva, samtidigt som de 

visade intresse för hela livssituationen (Attree, 2001; Frank, Asp & Dahlberg, 2008). 

Patienterna upplevde att det var viktigt med närvaro och respekt i vårdrelationerna. Patienter 

upplever vården som dålig när sjuksköterskor inte visar engagemang eller respekt. De 

upplevde också att när de inte fick någon god kontakt med sjuksköterskorna eller kunde 

prata om sina upplevelser eller tankar var den dålig. Ofta handlade det om att 

sjuksköterskorna pratade över huvudet på patienterna och där det kändes som 

sjuksköterskorna var för upptagna för att bry sig, det är många patienter som upplevde detta 

som en känsla av övergivenhet, ignorans och eller att bli svikna. Detta kan upplevas som ett 

sätt för sjuksköterskorna att utöva makt och kontroll. Patienterna reagerade samtidigt över 

dålig kommunikation och att de inte fick delta vid viktiga beslut, även sättet som 

sjuksköterskorna kommunicerade på var viktigt. De vill inte bli tilltalade med bebisspråk det 

gör att de upplever sig förlöjligade och okunniga. De vill ha en vanlig konversation för att 

känna sig respekterade av sjuksköterskorna (Attree, 2001; Coulter & Cleary, 2001; Larsson et 
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al., 2011b; Penney & Wellard, 2007). Patienternas uppfattningar av deltagande kan 

framställas med tre olika typer; att bli bekräftade, att få vara delaktiga och få eget utrymme. 

Att bli bekräftad innebär att mötas både genom ögonkontakt och verbalt. Patienter upplevde 

att det var sällan de fick bekräftelse, det var oftast när sjuksköterskorna kom för att göra sina 

sysslor eller för att göra det patienterna bad om, som de träffades. De upplevde att när 

sjuksköterskorna kom för att utföra de tekniska delarna skapades ingen bekräftelse och när 

patienterna sa något upplevdes det inte som viktigt för sjuksköterskorna. Patienterna 

kämpade för att få vara delaktiga i sin egen vård. De hade olika strategier för att få vara 

delaktiga och visa att de fanns, vissa skriker och kunde till och med uppträda aggressivt, 

andra tryckte upprepade gånger på hjälpknappen och vissa patienter ställde många 

följdfrågor för att kunna sig delaktiga i vad som skulle kunna hända. De som hade viss 

kunskap om vad som skulle hända försökte skaffa sig en viss kontroll över sig själva. Det är 

många patienter som upplever sig avvisade utav sjuksköterskorna när de försöker göra sig 

mer delaktiga i sin egen vård. Många patienter försökte även bli delaktiga genom att använda 

sig utav sina anhöriga eftersom sjuksköterskorna inte verkade bry sig om patienterna. Det är 

ofta de upplever sig ignorerade och att de inte kan ta för givet att de blir lyssnade till. De 

upplevde att de slogs från underläge och att deras chanser att vara delaktiga var minimala. 

Vidare beskrivs att de inte bara måste vara starka mot sjukdomen utan även för att stå upp 

för sig själva, för att sjuksköterskorna ska se dem. Det är hoppet som får dem att orka stå upp 

för sig själva, men även för att de ska kunna acceptera sjukdomen. Patienter upplevde ofta 

skuldkänslor när de bad om hjälp av sjuksköterskorna eftersom sjuksköterskorna ofta 

antydde att de hade viktigare saker för sig, eller tyckte att patienterna hittade på för att få 

uppmärksamhet (Eriksson & Svedlund, 2007; Frank et al., 2008). 

2.3.3 Hinder 

Det som i vårdsituationen kan hindra patienternas delaktighet i vården har fyra 

huvudkategorier, som baserades på deltagande patienters erfarenheter och upplevelser av 

vårdsituationer. De fyra huvudkategorierna som framkom var: insikt av egen oförmåga, 

mötas av bristande empati, mötas av paternalistisk attityd samt upplevelse av strukturella 

hinder. Kategorin insikt av egen oförmåga beskriver de hinder som patienter upplever när de 

inte har kontroll över den egna situationen och därigenom kan sakna intresse av att delta i 

vården. Hinder som beskrevs i denna kategori var att patienterna kunde uppleva att de var 

överväldigade av sin sjukdom och genom detta uppstod känslan av att ”de får göra vad de 

vill” och att de inte orkade med delaktighet, att patienterna inte fick tillräcklig information 

om sin hälsa eller sin sjukdomsstatus samt att patienterna hade lågt självförtroende och 

därmed inte ansåg sig kompetenta att förstå vårdalternativen eller att ta beslut. Hinder som 

beskrevs i kategorin mötas av bristande empati var grundade i patienternas upplevelser när 

sjuksköterskorna var oförmögna att skapa emotionell kontakt. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskor som inte uppvisade medkänsla skapade en känsla av att hen var okänslig, inte 

brydde sig om eller var tanklös inför patienternas situation. I kategorin mötas av 

paternalistisk attityd skildrades de hinder som patienterna upplevde då hen möttes av 

sjuksköterskor som signalerade makt och kontroll. Vilket innebar att sjuksköterskorna 

förmedlade att de visste “vad som var bäst” för patienterna utan att visa hänsyn inför 

patienternas egna önskemål. Kategorin upplevelse av strukturella hinder beskriver de hinder 
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som uppstår för patientdelaktighet genom bristande struktur inom vården. Den bristande 

strukturen består i att patienter ständigt möts av olika sjuksköterskor, vilket medför 

svårigheter att skapa kontakt, att dokumentationen brister vilket skapar osäkerhet hos 

sjuksköterskorna och genom bristen på sängplatser på avdelningarna vilket kan leda till att 

patienterna förflyttas (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011a). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Vårdrelationen har stor betydelse för hur patienter upplever vården. När en person mått 

dåligt, skadat sig eller varit sjuk och sökt sig till sjukhus för att få hjälp, är det viktigt som 

patienter att bli hörda och sedda. Patienterna kommer in i en relation som är onaturlig 

eftersom den uppkommit genom ett behov av hjälp av vårdare. Patienterna upplever att 

bemötandet, kontakten och relationen till sjuksköterskorna varit betydelsefullt. 

Vårdrelationen har skapat förutsättningar för att patienterna har upplevt sig respekterade 

och att relationen skapat utrymme för delaktighet. Detta genom att patienterna upplevt sig 

uppmärksammade, att sjuksköterskorna varit genuint intresserad av patienternas upplevelse, 

tillstånd och att de därigenom fått tillräcklig information kring medicinering med mera. 

Aktivt deltagande sjuksköterskor har skapat ett lugn och en känsla av trygghet hos 

patienterna, sjuksköterskorna som har uppvisat empati ingav ett förtroende. Vården 

upplevdes som mindre bra av patienter när sjuksköterskor inte visar engagemang, respekt, 

får någon god kontakt eller att de upplever att de inte kan prata om sina upplevelser eller 

tankar. Det är av betydelse för sjuksköterskorna att vara närvarande för att nå en bra 

vårdrelation med patienter. Närvaron är också betydelsefull för hur patienter upplever 

vårdandet. Därför är det viktigt att belysa sjuksköterskors upplevelser av närvaro i 

vårdrelationen. 

4  SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av närvaro i vårdrelationen. 
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5 METOD 

Vald metod är en kvalitativ litteraturstudie. Datamaterialet utgörs av vetenskapligt 

publicerade artiklar med kvalitativ ansats. Den analysmetod som används är Evans (2002) 

eftersom den anpassar sig väl till litteraturstudier och att metoden är välanvänd och erkänd. 

Evans (2002) beskriver analysprocessen i fyra steg. Det första steget är en sammanställning 

av materialet. Steg två är att identifiera nyckelfynden. Detta genom att läsa studierna flera 

gånger för att få en helhetsbild. Därefter sammanställs nyckelfynden från varje studie, på det 

viset framställs det mest framträdande i studierna. Steget efter är att skapa teman studierna 

emellan där identifieras gemensamma teman efter att ha funnit likheter och olikheter i 

studierna. Teman kategoriseras och grupperas med utgångspunkt i gemensamma 

beröringspunkter, vilket leder till att förklarande teman och nyckeluttryck framkommer. Då 

kan även eventuella subteman identifieras för att stegvis skapa en förfinad förståelse för 

fenomenet. Det sista steget är att beskriva fenomenet. Beskrivningen skapas genom att skriva 

ner varje tema för att urskilja hur dessa överensstämmer med de ursprungliga studierna. 

Därefter formuleras syntesen, som är en kort sammanfattning av resultatet. 

5.1 Urval och datainsamling 

Sökning efter relevanta artiklar genomfördes inom det område som examensarbetet berör. 

De databaser som använts är Cinahl plus, Pubmed och Google schoolar. De sökord som 

användes var: Nurse-patient relations, Presence, Caring, perspective, nurse, relationship, 

nursing samt experience. Begränsningar som har använts i sökningarna var att artiklarna 

skulle vara peer reviewed, vara tidsbegränsade från 2004till 2013 för att få så aktuell 

forskning som möjligt. Inklusionskriterier var att studierna skulle belysa ämnena närvaro, 

vårdrelationer och upplevelser utifrån ett sjuksköterskeperspektiv samt vara kvalitativa. 

Det urval som de vetenskapliga artiklarna genererade via sökningarna granskades genom att 

läsa sammanfattningarna i de studier som belyste sjuksköterskors upplevelser av närvaro i 

vårdrelationen. De artiklar som exkluderades var medicinska, studier med kvantitativ ansats 

samt där det belyste patienternas upplevelser av närvaro i vårdrelation. En sekundär 

granskning gjordes genom att utifrån det tidigare urvalet granskades studierna i fulltext, för 

att finna de artiklar som studiens resultat baseras på. 

I Cinahl plus har dessa sökord använts: Nurse-patient relations AND Presence AND Caring, 

detta gav oss 13 träffar där 10 abstracts lästes igenom av dessa, då rubriker och subteman på 

resterande 3 inte ansågs uppfylla syftet. De 10 abstracts som lästes igenom resulterade i att 4 

artiklar ansågs användbara för syftet efter att ha läst hela artiklarna. En ytterligare sökning 

gjordes med sökorden Presence AND Nurse-patient relations i Cinahl plus och fick 28 träffar 

där rubriken och subheadings visade 8 artiklar av intresse, efter att abstracts lästs igenom 

ansågs 2 artiklar användbara för examensarbetets syfte. Totalt 6 artiklar valdes från den 

systematiska sökningen, se sökmatris (Bilaga 1). 



 

8 

 

 

Genom manuella sökningar hittades 7 artiklar, se sökmatris (Bilaga 1).  Artiklar skrivna av 

Arman (2007) och Lindahl, Lidén och Lindblad (2010) har refererats i ett tidigare 

examensarbete som handlade om närvaro i det vårdande samtalet. Artiklarna hittades genom 

att söka på artikelnamnet i Cinahl plus. Lykkeslet och Gjengedal (2006) hittades genom ett 

tidigare examensarbete som hette Den vårdande relationen sett ur sjuksköterskans 

perspektiv. Deras arbete fanns genom Cinahl plus. Ytterligare en artikel hittades genom att 

söka på Armans (2007) artikel ”Bearing witness: An existential position in caring” på Google 

schoolar. Där användes citerat av för att undersöka om det fanns andra som skrev om 

liknande ämnen som referat till Arman (2007). Då fanns Thorup, Rundqvist, Roberts och 

Delmar (2012) där författarna sedan söktes efter på Cinahl plus och fanns. Ytterligare tre 

artiklar fanns genom ett examensarbete som hette ”Det goda mötet: Förmågor hos 

sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet mellan den äldre patienten och dennes 

närstående”. Där fanns Berg, Skott och Danielsson (2006), Berg, Skott och Danielsson 

(2007) och Kleinman (2004) som även de fanns via Cinahl plus. Artiklarna lästes igenom och 

ansågs användbara för syftet. Anledningen till att manuell sökning förekom berodde på 

svårigheter att finna studier som motsvarade syftet.  

5.2 Analys och genomförande 

Evans (2002) fyra specifika analysfaser har använts för att analysera innehållet i 

vetenskapliga artiklarna. Examensarbetets analysprocess har strukturerats utifrån induktiv 

ansats. Därigenom har förförståelsen tyglats till det studerade problemområdet. Den 

förförståelse som har funnits har inneburit den kunskap som tillägnats under utbildningen 

till sjuksköterskor. För att inte förförståelsen ska ha influerat arbetet har reflektioner och 

diskussioner angående ursprungstexten förekommit under hela analysprocessen. Syftet har 

hela tiden varit i fokus när artiklarna har lästs igenom för att hitta sanningsenliga nyckelfynd. 

Svårigheter uppkom i början av analysen på grund av den förförståelse som har funnits. 

Därav har syftet haft en väsentlig roll under tiden som analysen har granskats för att kunna 

säkerställa att det inte förekommer någon influens av förförståelse under analysen.  

Den första fasen innebar insamling utav urvalet från de lämpliga artiklarna som främjade 

syftet och lokaliserades i olika databaser. Steg två lästes artiklarna igenom upprepade gånger 

vilket gav en förståelse utav helheten.  

Under läsningen fokuserades det på helheten i resultaten samt vad som byggt upp dem för att 

bilda nyckelfynd. Nyckelfynden samlades från de olika materialen och skrevs ned. I steg tre 

kategoriserades nyckelfynden utifrån likheter och skillnader, de nyckelfynden som visade sig 

ha ett samband utgjorde sedan utifrån likheter och skillnader teman, först subteman, som 

konkretiserades till slutliga teman. I den sista fasen byggdes ett resultat fram utifrån det 

samlade materialet genom en ny form av teman och subteman. Detta gjordes för att få en 

tydlig, och välstrukturerad och läsbar text, för att öka förståelsen utav studien. Författarna 

har läst igenom artiklarna var för sig, var och en tog ut egna nyckelfynd som diskuterades och 

därefter enades om vilka som bäst motsvarade syftet. Nyckelfynden skrevs in i ett dokument 
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där nyckelfynden, färglades utifrån olika upplevelser. De färgade nyckelfynden lades sedan 

ihop utifrån färg och bildade teman, utifrån de teman som framkom bildades även subteman 

genom de olika färgerna. 

Tabell 1. Exempel på analysen. 

 
Nyckelfynd 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
”If I’m not taking notice about the needs of the patient, I’m not only 
violating his dignity but also my own, as I will not honor my personal 
values. If I abandon the patient I also abandon myself” (Wiklund & 
Wagner, 2013, s. 179). 
 

 
 
 

 
Att ge och ta 

 
“That we kept together, that we had eye contact until he closed them. 
I suppose it’s an attempt at being in the here and now, that’s what’s 
crucial. If I’m thinking about all the things I have to do, then I can’t 
be there for when things happen, it goes back to that thing presence” 
(Arman, 2007, s. 88). 
 

 
Att vara där 

 
Att få förbindelse 

 
”To be able to sit down and talk to a person in a psychosis and not try 
to get her to leave it, but try to walk with her in her own ‘world’, I 
think that is a fantastic event that can only happen when you are very 
close to the patient” (Engqvist et al., 2010, s. 317). 
 

  

5.3 Etiska aspekter 

Genomförandet i studien har inte prövats i etisk nämnd då metoden är en litteraturstudie. 

Eftersom studien inte består av empirisk inhämtning av data är risken låg för att informanter 

kan ta skada (Codex, 2010). Studien består inte av vilseledande information och har inte 

förvrängts, Författarna ville ge en trovärdig och sanningsenlig bild utifrån fenomenet som 

granskats. Därför har en textnära presentation skett i resultatet genom de citat som använts. 

Samt att det går att följa hur sökningen av artiklarna har gått till (bilaga 1) och vilka artiklar 

som ingår i studien, se artikelmatris (bilaga 2).  Allt material som används i detta 

examensarbete ska vara etiskt beprövat.  

6 RESULTAT 

Resultatet presenteras med följande teman: Att vara där, Mötets betydelse och Att få tid, se 

resultatmatris (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatmatris. 

Teman Subteman 

Att vara där Att ge och ta 

Att få en förbindelse 

Mötets betydelse Att våga vara med patienterna 

Att ge bekräftelse 

Att få tid  

 

6.1 Att vara där 

Sjuksköterskor upplever att vara där också involverar att vara närvarande både mentalt och 

fysiskt (Lindahl, Lidén & Lindblad, 2010). Det är viktigt att de är intresserade av patienterna 

och vill skapa en relation. Sjuksköterskorna framställer att en relation skapas genom att vara 

där, bredvid personen med hela sig själv, att detta uppstår när sjuksköterskorna tar sig tid 

och koncentrerar sig på patienterna och deras familj, behåller ögonkontakt, sitter med 

patienterna, lyssnar aktivt och inte avslutar samtalen innan patienterna vill. 

Sjuksköterskorna menar att när de sitter nära och håller ögonkontakten, försöker de visa att 

de finns här och nu. Att bara finnas där i nuet skapar en närvaro mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Att använda tystnad tillsammans med sjuksköterskornas närvaro kommunicerar 

empati, vilket får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna. Om de sitter med 

patienterna och tänker på saker de måste göra är de inte där med patienterna och då är de 

inte heller närvarande. Att vara där är viktigt, sjuksköterskorna upplever att det underlättar 

deras arbete genom att när de är där och tar sig tid märker de att patienterna mår bättre. 

Sjuksköterskorna beskriver också att när de är med patienterna är det minst lika viktigt att 

lyssna som att prata, även om de inte håller med. (Arman, 2007; Engqvist, Ferszt & Nilsson, 

2010; Lindahl et al., 2010; Wiklund & Wagner, 2013).   

6.1.1 Att ge och ta 

När sjuksköterskor upplever att de har förståelse för patienterna kan detta utveckla deras 

relation genom att det handlar om att ge och ta, detta genom att ett ömsesidigt utbyte 

uppstår. Enligt sjuksköterskornas beskrivningar uppstår en ge och ta situation exempelvis 

när de tröstar patienter. Vid dessa tillfällen kan det uppstå att även de, finner en slags tröst, 

som både ges och tas emot, de upplever att när de tröstar patienterna påverkas även de 

själva. Sjuksköterskor upplevde att en slags egen tröst uppkom vid tröstandet av patienterna, 

detta av att de både gav och tog emot (Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund, 2008). 

Detta möte skapar en ömsesidighet som öppnar för en förståelse och att handlingen 

multiplicerar sig genom själva akten, det verkar vara en typ av ömsesidig påverkan där det 

öppnar både den som lider och den som tröstar.  
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“It was a very pleasant experience for me to hear him talking about his life. It was a kind of 

consolation also for me that he told me about his life and how the situation was now and how 

it had been before” (Roxberg et al., 2008, s. 1083) 

Vid ge och ta situationer kan sjuksköterskor uppleva att de berättar mer än vad de egentligen 

hade tänkt. Då uppstår ett problem som sjuksköterskorna beskriver att det blir för personligt. 

att deras professionella roll sätts lite ur spel, när patienterna börjar engagera sig i dem 

(McGarry, 2008). Då kan det vara svårt att hålla det professionella avståndet. Att som 

sjuksköterskor visa sin egen sårbarhet för patienterna beskriver några som en dörröppnare. 

Att sjuksköterskorna reflekterar om lidandet i sig, gör det lättare att komma nära patienter 

som lider mycket. Det kan även uppstå problem vid den här typen av dörröppnare, då det kan 

förekomma att patienter vill få mer detaljer än sjuksköterskorna vill berätta (Roxberg et al., 

2008). Sjuksköterskor har beskrivit olika metoder de använt för att förhindra detta. Ett sätt 

är att ändra konversationen från det privata samtalet till den vårdande situationen. Det krävs 

finkänsla från sjuksköterskorna när de gör detta för att inte patienterna ska uppleva sig 

avvisade. De kan inte vara vänner med patienterna, det krävs ett visst avstånd för att vara 

professionell. ”If I’m not taking notice about the needs of the patient, I’m not only violating 

his dignity but also my own, as I will not honor my personal values. If I abandon the patient I 

also abandon myself” (Wiklund & Wagner, 2013, s. 179). I mötet med patienterna upplever 

sjuksköterskorna att de ska vara uppriktiga och fokusera på det som tillkännages, det är av 

stor vikt att de är ärliga med sina egna känslor. Att möta patienter kräver att 

sjuksköterskorna är anpassningsbara och inte ursäktar sig och undviker någon fråga. Att 

sjuksköterskorna visar att de vågar möta patienternas frågor (Sahlsten, Larsson, Sjöström & 

Plos, 2009). 

”I focus solely on what is disclosed and is sincere and honest regarding my own feelings. It 

requires to be adaptable, meet the patient and not gloss over or avoid an issue; show that I 

dare to discuss anything, also difficult matters” (Sahlsten et al., 2009, s. 493). 

Andra sjuksköterskor beskrev deras känslor med ord som jag blev rörd eller jag tyckte 

verkligen synd om hen. Känslorna och tankarna verkade ske samtidigt när de konfronteras av 

någons sorg och lidande. En sjuksköterska kallade det för en gosh-feeling (Cingel, 2011). 

6.1.2 Att få en förbindelse 

Sjuksköterskorna upplever även att det inte bara är att våga eller att vara där, det finns något 

annat också en slags förbindelse mellan patienterna och sjuksköterskorna som skapas i 

relationen. Relationen kan beskrivas på olika sätt, men den fokuserar på att vårda 

patienterna, att de känner för patienterna, att patienterna känner att de får den hjälp de 

behöver. Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att de ger ett förtroende och försöker 

visa att de är snälla och vill hjälpa till. Ofta kombinerar de signalerna från patienterna med 

sina tidigare erfarenheter för att komma närmare patienterna. De upplever att förbindelsen 

som kan finnas mellan dem och patienterna också kan påverka deras egna sinnesstämningar. 

Det kan vara att patienterna lider och att sjuksköterskorna då blir berörda av historierna. Det 

kan också bli som en chock eftersom de aldrig vet riktigt vad de kan få höra som patienterna 
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går och bär på. Sjuksköterskorna upplever att när de och patienterna får denna förbindelse 

sinsemellan är det något alldeles speciellt. En sjuksköterska beskrev förbindelsen när hen 

vårdade en patient i psykos: 

”To be able to sit down and talk to a person in a psychosis and not try to get her to leave it, but 

try to walk with her in her own ‘world’, I think that is a fantastic event that can only happen 

when you are very close to the patient” (Engqvist et al., 2010, s. 317). 

 
Att de håller förbindelsen, är nära beskrivs av sjuksköterskorna som att det är känslorna som 

talar och inte orden. De upplever att när den här förbindelsen skapats är det ögonen och 

deras hjärtan som är sammanlänkade. Att deras hjärtan kommunicerar via ögonen och att de 

blir medmänniskor. Sjuksköterskorna upplever att det är ögonkontakten som har makten 

över att länka samman människor, och att de då återspeglar sin kärlek för människan 

(Arman, 2007). (Arman, 2007; Cingel, 2011; Engqvist et al., 2010). 

6.2 Mötets betydelse  

Sjuksköterskor upplever att det korta mötet som uppstår när konversationen tar plats är 

intensiv och dynamisk. De beskriver att båda tar beslutet att avbryta det de gör och istället 

lyssnar på varandra, tar sig tid att reflektera och utvärdera sina svar eller att de skjuter upp 

det till nästa möte (Berg, Skott & Danielsson, 2006). Det handlar om att de behöver komma 

fram till gemensamma beslut.  Sjuksköterskorna upplever att i mötet är det viktigt att båda 

visar respekt, både mot sig själva och mot varandra. De tycker även det är viktigt att de tar 

ansvar och att de bidrar med vad som är bäst för patienterna. Sjuksköterskorna upplever att 

för att mötet ska bli en vårdande relation behövs engagemang som utgör basen för bådas 

öppenhet gentemot varandra. Respekten i mötet skapas genom de dagliga rutinerna där båda 

har en positiv attityd gentemot varandra, det leder till att diskussionerna tas på allvar. Det är 

viktigt att de är engagerade i diskussionerna, det utgör också att de accepterar varandras 

gränser vad de vill diskutera. Det gör det möjligt att komma överens och att behålla sina 

integriteter och sin värdighet. Samtidigt upplever sjuksköterskorna att när det är på det här 

viset, är det lättare att ge hjälp och stärka patienterna genom bekräftelse (Berg, Skott & 

Danielsson, 2007).  Sjuksköterskorna upplever att de är konstant aktiva och att det därför 

ofta blir korta möten som följer varandra eftersom det är många patienter och därför lätt att 

bli avbruten. Sjuksköterskorna tycker att det kan vara problematiskt när de måste hålla reda 

på informationen från många patienter samtidigt som de ska kunna komma tillbaka till 

patienterna och fortsätta där de slutade samtalet den tidigare gången. Sjuksköterskorna 

beskriver att mötet är där de har tid för patienterna och att lyssna. Förståelsen mellan 

patienterna och sjuksköterskorna uppnås genom möten där båda sammarbetar genom 

samtal om både det unika och det vardagliga. Sjuksköterskor beskriver även att de inte alltid 

träffas på samma ställe, utan mötena kan se väldigt olika ut, och att det då är viktigt hur de 

förhåller sig i mötet. En sjuksköterska beskriver att hen brukar göra så här:  
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“When I have an office consultation, instead of sitting behind the desk I sit on the edge, and 

they [the patient] sit in the chair. So I take the barrier away. My whole body is in front of them. 

I look warm and friendly and lean towards them as opposed to standing back; they tend to tell 

you more of what’s going on and you can kind of figure things out. I try to make them 

comfortable so that I can find out what I need to know so that I can take care of them.” 

(Kleiman, 2004, s. 265) 

Sjuksköterskorna menar att första mötet är betydelsefullt för hur relationen kommer att 

utvecklas. Därför behöver sjuksköterskorna vara uppriktiga och inge en uppfattning att de vet 

vad de gör. Samtidigt som många möter patienter direkt via ögonkontakt och undviker att 

prata förrän dem har kommit nära patienterna (Kleiman, 2004). Sjuksköterskorna beskriver 

även att det är viktigt att tillåta att patienterna får vara delaktiga i mötet, angående sin egen 

vård och att de själva får vara med och ta beslut. De har rätt att få vara med och bestämma 

om sin behandling och komma med interventioner (Berg et al., 2006; Berg et al., 2007; 

Kleiman, 2004).  

6.2.1 Att våga vara med patienterna 

När sjuksköterskorna är där krävs mod att våga vara där. De upplever att när de är där, kan 

de inte fly från sina egna känslor. Sjuksköterskorna beskriver att de måste ha tänkt igenom 

sina egna tankar angående exempelvis döden, och hur dem ställer sig till olika frågor, 

eftersom de aldrig vet vad som kommer att hända i mötet med patienterna. De måste vara 

ordentligt inrotade i verkligheten för att inte bli för påverkade. Exempelvis när en person är 

döende, att de vågar stanna kvar och vara där trots att det kan kännas tufft (Arman, 2007). 

De finns strategier för att våga, en är att de fokuserar endast på det som berättas, att de är 

uppriktiga och ärliga angående sina egna känslor. Det krävs att de är anpassningsbara och 

möter patienterna utan att de slätar över eller undviker ett problem. De måste visa att de 

vågar möta patienterna och diskutera vad det än är, trots att det kan vara svårt (Sahlsten et 

al., 2009). En sjuksköterska uttrycker det såhär: “Really, is that what you are saying? Is it 

that you actually don’t want to be here anymore – that you want to die?’ You mustn’t be 

afraid of using the word ‘die’” (Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar, 2012, s. 431). 

Sjuksköterskorna upplever att de måste vara tuffa och att kunna axla problemen och inte 

vara rädda för att konfrontera patienterna för att få reda på vad de verkligen känner (Thorup 

et al., 2012). 

6.2.2 Att ge bekräftelse 

När sjuksköterskorna vågar vara där med patienterna och det sker en typ av förbindelse, då 

kan sjuksköterskorna lättare ge bekräftelse till patienterna. Sjuksköterskorna beskriver att 

om de inte lägger märke till vad patienterna har för behov, strider det inte bara mot 

patienternas värdighet utan även deras egna, eftersom de inte kommer att uppfylla deras 

egna värderingar (Wiklund & Wagner, 2013). Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att 

bekräfta patienterna och att visa att de bryr sig. De vill veta vad patienterna vet och känner 

angående sin sjukdom, för att förstå dem bättre och kunna hjälpa dem att hantera sina 

känslor (Lykkeslet & Gjengedal, 2006). Alla patienter är sårbara på olika sätt och det 
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påverkar även sjuksköterskorna, exempelvis depressiva patienter kan vara extremt sårbara 

och osäkra. Det är då som sjuksköterskorna ska vara ett stöd, bekräfta patienterna och visa 

att de vill hjälpa till. De upplever däremot om patienternas upplevelser är allt för kraftiga och 

påträngande kan det leda till att sjuksköterskorna inte klarar av att vara nära utan skapar sig 

en distans för att skydda sig själva (Thorup et al., 2012). De upplever att ibland kan patienter 

ha så mycket lidande att det inte går att lindra, då kan patienterna ha behov av att 

sjuksköterskorna bara är där och lyssnar men inte säger något (Cingel, 2011). 

Sjuksköterskorna upplever att bekräftelsen även kan hjälpa dem att ta hand om patienterna 

och att när de kan bekräfta är det samtidigt lättare att konfrontera patienterna. Ofta gör 

sjuksköterskorna det genom att lyssna och ställa följdfrågor till tankar som patienterna bär 

på. De beskriver att deras fokus inte ligger vid att bota utan att bekräfta och återuppbygga 

den sårbarheten som finns, för att återuppbygga en ny helhet. Ibland behöver dock 

sjuksköterskorna beskriva sin bild av det hela och berätta trots att det kan vara smärtfullt, En 

sjuksköterska beskrev en patients ord såhär: ”The most compassionate thing for me was to be 

told the truth, even if it was hurtful. So compassion is something more than just saying, ‘I 

understand you’, it’s more like proving understanding in action.” (Wiklund & Wagner, 2013, 

s. 179). Det betyder alltså att sjuksköterskor inte alltid behöver hålla med patienterna, trots 

att det kan vara svårt att uttrycka sina egna tankar (Cingel, 2011; Thorup et al., 2012; 

Wiklund & Wagner, 2013). 

6.3 Att få tid 

Sjuksköterskor upplever att tiden är viktig när de tar hand om patienter. Sjuksköterskor 

upplever att kunna ha tiden att vara med patienter är viktigt för att ge patienterna 

upplevelsen av att de finns för dem. När de kan ta sig tid att prata med patienter och 

engagera sig i dem, upplever sjuksköterskorna att det skapas ett lugn hos patienterna, 

samtidigt som de får reda på hur de mår (Cingel, 2011). När sjuksköterskorna kan ta sig tid, 

och märker om patienterna inte mår bra, kan de också ta sig tiden att sitta ner tillsammans 

med patienterna för att lyssna och prata. Sjuksköterskorna upplever att när de inte hinner 

ägna tillräckligt mycket tid med patienterna får de inte heller en lika god vårdrelation. Det 

försvårar även att vårda patienterna när de inte får någon kontakt, en sjuksköterska beskrev 

det såhär: ”I think it is difficult to console somebody you do not know, well you can do it a 

little, perhaps superficially but not really, not in a real way” (Roxberg et al, 2008, s.1084) De 

upplever också att det kan vara problematiskt om de inte mår bra själva, då kan de inte 

hjälpa någon annan heller (Roxberg et al., 2008). Sjuksköterskor upplever också att när det 

är mycket att göra med både pappersarbete och patienter hinner de inte med att ta sig den tid 

de önskar. En sjuksköterska uttrycker sig såhär: 

“I felt that I was having to cut the people short, they were you know were going through the 

paperwork and people do digress and I was saying ‘No I’m sorry I don’t want to talk about that 

at the moment, we need to focus on what I’ve come to assess you for.’ And I felt that you know 

it put that barrier there, that they felt that I wanted to get in and get out.”(McGarry, 2008, 

s.86) 



 

15 

 

Sjuksköterskorna upplever att när de inte kan ta sig tiden som patienterna behöver, mår de 

dåligt själva samtidigt som de lätt kan missa att uppmärksamma patienternas behov och 

begär. Sjuksköterskorna menar att patienter behöver bekräftelse vilket förutsätter att de kan 

vara uppriktiga, alla behöver bekräftelse och det är viktigt att sjuksköterskorna kan ge det. 

Sjuksköterskorna påpekar att de är där för att vara närvarande med patienterna i alla typer 

av situationer, närvaron är medveten och genom den kan sjuksköterskorna samtidigt uppleva 

betydelsen av att kunna vara där (Sahlsten et al., 2009). 

7 DISKUSSION 

I diskussionen kommer resultatet, metoden och etiken att diskuteras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskornas upplevelser av närvaro i vårdrelationen. 

Utifrån den analysen har tre teman framkommit: Att vara där, Mötets betydelse och Att få 

tid. Dessa teman kommer att diskuteras mot den tidigare forskningen samt det valda 

vårdvetenskapliga perspektivet. 

 
Utifrån analysen framkom det att sjuksköterskor upplever att det är viktigt att vara där och 

att vara närvarande både mentalt och fysiskt i vårdrelationen. Att de visar ett intresse och 

engagerar sig i patienterna, samtidigt som de lyssnar aktivt och inte avslutar förrän 

patienterna vill. Enligt Fredriksson (2003) är detta en viktig komponent för att kunna lindra 

lidande, att verkligen vara där. Detta beskrivs som där-varo, där sjuksköterskorna utgår från 

sitt eget intresse och ses som ett svar på patienternas behov. Snellman (2001) beskriver att 

detta kan ses som både en jag-du relation och en jag-det relation att relationen rör sig mellan 

dessa och att relationen mellan två människor är tvåfaldig. Enligt Larsson et al. (2011b) 

framkommer det att en vårdrelation, uppkommer i en process som består av sårbarhet, 

rädsla och oro, då patienterna upplever ett behov av hjälp. Det är då viktigt att patienterna 

blir sedda, accepterade som personer och lyssnade till och att de är unika.  

Vidare framkom i analysen att sjuksköterskorna kände att det var viktigt att fokusera på att 

vårda patienterna, känna för dem och att de känner att de får den hjälp som de behöver. Det 

framkom även att sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att de ger ett förtroende och 

framhåller att de är välsinnade och vill hjälpa till. Detta beskriver Fredriksson (1999) som 

med-varo, där det inte handlar om att svara på frågor, utan snarar handlar om en gåva att ge 

och ta. Och att sjuksköterskorna då ger av sig själv. På det sättet kommer sjuksköterskorna 

att få tillåtelse att hjälpa patienterna och dela deras sårbarhet. Snellman (2001) beskriver 

detta som en jag-du relation, där båda är givare och mottagare, och att det sker ett utbyte 

mellan patienter och sjuksköterskor. Det är viktigt i en sådan vårdrelation att de ser varandra 
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som subjekt och att vårdarna engagerar sig personligen och inte föreställer sin person utan är 

sig själv. Belcher och Jones (2009) beskriver att personkemin är en av de viktigaste 

komponenterna för att få en vårdrelation som båda känner sig trygga i. Vissa 

personlighetsdrag anses som viktigare än andra och de är, engagemang, vänlighet och 

omhändertagande. Att båda parter upplever tillit till varandra och känner sig bekväma i sina 

roller för att skapa en god vårdrelation. Larsson et al. (2011a) menar att om patienterna 

upplever att sjuksköterskorna inte uppvisar någon medkänsla skapar det en känsla hos 

patienterna att sjuksköterskorna är okänsliga, inte bryr sig om, eller är tanklösa inför 

patienternas situation.  

Vidare i analysen framkom att om sjuksköterskorna visar sin egen sårbarhet för patienterna, 

och reflekterar om lidandet i sig, gör det, det lättare att komma nära patienter som lider 

mycket. Sjuksköterskorna upplever att när de har fått en förbindelse tillsammans med 

patienterna, är det inte längre orden som talar utan känslorna. De beskriver upplevelsen som 

att deras hjärtan kommunicerar via ögonen och de blir medmänniskor. Ögonkontakten har 

makten att länka samman människor och återspegla deras kärlek. Enligt Frank et al. (2008), 

Eriksson och Svedlund (2007) är det ögonkontakten och den verbala förmågan hos 

sjuksköterkorna som ger en typ av bekräftelse, dock är de sällan som patienterna upplever att 

de får den.  

I analysen framkom det att sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att de visar respekt, 

både mot sig själva och mot patienterna. Det är viktigt att de tar ansvar och bidrar med vad 

som är bäst för patienterna, att de accepterar varandras gränser. Det leder till att 

diskussionerna tas på allvar och att båda är engagerade, möjliggör att båda kan behålla sin 

värdighet. Enligt Snellman (2001) grundas vårdrelationen i ömsesidighet, bekräftelse och 

acceptans mellan sjuksköterskor och patienter genom en jag-du relation. Samtidigt som 

bemötandet av patienter också ska vara olika beroende på patienternas åkommor och 

orsakerna till dem.  

I analysen framkom även att sjuksköterskorna upplever att första mötet är betydelsefullt för 

hur relationen formar sig. Därför är det viktigt att de inger en uppfattning hos patienterna att 

de vet vad de gör, samtidigt som de möter patienterna direkt via ögonkontakt för att visa 

intresse. Enligt Larsson et al. (2007) upplever patienterna att det är av stor vikt att 

sjuksköterskorna förmedlar ett genuint intresse och att de visar respekt inför patienternas 

önskemål samtidigt som de är tillmötesgående i möjligaste mån. Attree (2001), McCabe 

(2004) beskriver att när sjuksköterskorna visade empati upplevde patienterna att de fick 

hjälp vilket underlättade och gjorde att de kunde ta emot råd angående deras sjukdom, detta 

upplevde patienterna som relationsskapande. 

 I analysen framkom också att sjuksköterskorna upplevde att det är väsentligt att tänka 

igenom sina egna tankar, och hur de formulerar sina frågor eftersom de aldrig vet vad som 

kommer att hända i mötet. Det krävs att de måste våga stanna kvar och vara där trots att det 

kan kännas tufft. Samtidigt som de ska vara anpassningsbara och kunna möta patienter utan 

att släta över eller undvika deras problem. Fredriksson (2003) menar att när båda parter är 

närvarande med hela sitt väsen, ökar möjligheten till ett möta utan inlärda repliker eller 

roller. Fredriksson (1999) Vårdarna ger av sig själva genom att visa sig tillgängliga och 
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närvarande för den andre personen med hela sig själv. Enligt Attree (2001), Frank et 

al.(2008) Upplever patienter sig deltagande i vården när sjuksköterskorna kommer och ger 

dem information som är relevant och berättar vad som ska ske.  Coulter and Cleary (2001), 

Larsson et al. (2011b), Penney och Wellard (2007), Attree (2001) beskriver att patienter 

upplever vården som dålig när sjuksköterskor varken visar engagemang eller respekt. Ofta 

handlar det om att patienterna upplever att sjuksköterskorna pratar över huvudet på 

patienterna, eller att de är för upptagna för att bry sig. Då uppstår upplevelser hos 

patienterna som övergivenhet, ignorans, eller att sjuksköterskorna försöker utöva makt och 

kontroll.  

 I analysen framkom att sjuksköterskorna upplever att om de inte lägger märke till vad 

patienterna har för behov, strider det inte bara mot patienternas värdighet utan även deras 

egna, eftersom de inte kommer att uppfylla deras egna värderingar. De tycker att det är 

viktigt att ha förståelse för patienterna och visa att de bryr sig. Samtidigt som de beskriver att 

de vill förstå patienterna för att kunna hjälpa dem. Enligt Fredriksson (2003) när 

sjuksköterskorna använder sig utav med-varon och patienterna tar emot den, delar de 

sårbarhet och vårdarna kommer att helhjärtat ta emot patienternas berättelse. När utbytet 

mellan sjuksköterskor och patienter inte fungerar är det lätt att någon blir kränkt. 

 I analysen kom det fram att sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att våga vara där 

med patienterna, då skapas det en typ av förbindelse och även en förståelse som är ömsesidig 

för båda parter. Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att ha förståelse för patienterna 

och visa att de bryr sig. De vill veta vad patienterna känner för att förstå dem bättre och 

hjälpa dem att hantera sina känslor. Enligt Snellman (2001) är grunden i bemötandet och 

mötet samtalet mellan patienter och sjuksköterskor. Enligt Fredriksson (1999) när patienter 

tar emot gåvan från sjuksköterskorna ger denne även hen tillåtelse att uppleva, lyssna, känna, 

röra och dela patienternas sårbarhet. Sjuksköterskorna kommer att ta emot detta helhjärtat 

och därigenom få tillträde till patienternas värld för att skapa och dela ett förtroende trots 

patienternas otrygghet och obehag. Enligt Larsson et al. (2011a) kan patienter uppleva att 

hen är överväldigad av sin sjukdom och därför kan få känslan av att de får göra vad de vill, 

samtidigt som de inte orkar engagera sig i att de får för lite information angående sin hälsa 

eller sin sjukdomsstatus. 

 I analysen beskriver sjuksköterskorna vikten av att få med patienterna och att de ska vara 

delaktiga i sin egen vård, det underlättar både för patienterna och för sjuksköterskorna. 

Enligt Frank et al.(2008)och Eriksson och Svedlund (2007) framkommer det hur patienter 

kan reagera när sjuksköterskorna inte lyckas skapa en god relation. Patienterna har då olika 

tillvägagångssätt för att bli uppmärksammade vissa skriker, uppträder aggressivt eller trycker 

upprepade gånger på hjälpknappen för att försöka vara mer delaktiga.  

I analysen framkom det att sjuksköterskor upplever att tiden är viktig, när de tar hand om 

patienterna. Det visar att sjuksköterskorna finns där för dem, när de kan ta sig tiden att vara 

med patienterna, engagera sig i dem och prata med dem upplever sjuksköterskorna att 

patienterna bli lugna och mer öppna. Fredriksson (2003) beskriver att det tar tid att få en bra 

närvaro med patienterna, att det inte är någonting som skapas direkt utan det krävs 

engagemang från båda parter för att de ska släppa på fasaderna. Även Snellman (2001) 
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beskriver att relationen som skapas mellan patienter och sjuksköterskor kräver att båda 

parter behöver engagera sig för att det ska skapas ett engagemang och att relationen mellan 

dessa människor ska bli tvåfaldig. Larsson et al. (2011a) framför att när sjuksköterskorna inte 

visar medkänsla eller empati upplever patienterna det som någonting dåligt. Det kan 

framkomma genom att sjuksköterskorna har för lite tid, att de inte hinner engagera sig i 

patienterna och därför uppstår denna upplevelse.  

I analysen framkom det att sjuksköterskor upplever att när de inte mår bra själva kan de inte 

hjälpa någon annan. Fredriksson (2003) menar att det finns flera delar av närvaron för att 

vården ska bli total, det är alltså inte endast den fysiska närvaron att vara där.  Det innebär 

också att använda fysisk beröring vid tillfällen där lyssna eller kommunicera inte räcker till. 

Den fysiska beröring leder till att även vårdarna blir berörda, de ska inte enbart handla 

utifrån sina roller utan som personer. Snellman (2001) beskriver att det är av stor vikt att 

sjuksköterskorna kritiskt granskar och reflekterar kring sina egna värderingar och 

föreställningar samt eftersträvar att utvecklas, för att kunna möta varje enskild patient 

utifrån dess egna förutsättningar. Frank et al.(2008), Eriksson och Svedlund (2007) menar 

att patienter ofta upplever skuldkänslor när de ber om hjälp av sjuksköterskor eftersom de 

ofta antyder att de har viktigare saker för sig, det kan leda till att patienterna tillslut inte 

engagerar sig längre. Samtidigt som sjuksköterskorna kan visa en attityd till att de tycker att 

patienterna söker hjälp i onödan, för att få uppmärksamhet. Attree (2001) och Frank et 

al.(2008) framställer att patienter som kommer till vården anpassar sig och försöker delta 

genom att först vänta på att få uppmärksamhet, sedan berätta varför de kommit för att sedan 

vänta tysta för att respektera sjuksköterskornas jobb. De hoppas då att sjuksköterskorna ska 

visa intresse och att de ska fråga och undra hur patienterna upplever situationen själva, 

samtidigt som de visar intresse för hela deras livssituation. 

 I analysen framkom det att när sjuksköterskorna upplever att de inte kan ta sig tiden som 

patienterna behöver mår de dåligt själva. Sjuksköterskorna påpekar också att de är där för att 

vara närvarande med patienterna, deras närvaro är medveten och genom den kan 

sjuksköterskorna samtidigt uppleva betydelsen av att vara där. När de inte hinner med kan 

de därigenom inte ge en god vård. 

7.1.1 Resultatsammanfattning 

Förväntningarna inför arbetets resultat har varit tämligen negativa, upplevelser som varit är 

att sjuksköterskor inte har hunnit med att ta hand om patienterna. Dock har upplevelserna 

inte berott på att det är på grund av sjuksköterskornas attityd utan att det grundar sig från 

tidigare genomförd VFU där patienter inte behandlats så som de borde ha blivit, på grund av 

tidsbrist. Resultatet visar på att sjuksköterskor inte mår bra när de inte hinner vårda eller 

engagera sig i patienterna. Det har varit överraskande att sjuksköterskorna verkligen mår 

dåligt själva när de inte hinner med att vara närvarande med patienterna i vårdrelationen. 

Upplevelserna som patienterna haft har kunnat förstås genom att de flesta någon gång har 

varit patient. Sjuksköterskors bild har inte reflekterats över på samma sätt och därför har det 

varit ett intressant inslag i resultatet som visar att sjuksköterskor vill hjälpa och när de inte 

kan upplever de sig misslyckade. I den tidigare forskningen har det fokuserats på 
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patienternas och anhörigas upplevelser. När patienter upplever att sjuksköterskorna 

engagerar sig i vården, tillfredsställer det patienternas behov. När de däremot inte upplever 

att vården är god, kan det bero på att sjuksköterskor inte hinner med eller har den tid som 

behövs. Svagheter i resultatet kan bero på att artiklarna är från 2004 och framåt, det betyder 

att resultatet kan vara felaktigt beroende på att det är lite äldre artiklar med. Om artiklar från 

senare år hade använts hade kanske resultatet sett annorlunda ut, med tanke på utvecklingen 

som sker inom vården. Beskrivningen av hur ett visst kön upplever närvaron har inte heller 

fokuserats på i vårdrelationen, det kunde ha gett en större inblick i hur de olika könsrollerna 

upplevde. Styrkorna i resultatet är att det är baserat på mångfalden, alltså att det grundar sig 

ur en stor bredd från olika länder, där forskningen har sett liknande ut. Andra styrkor i 

resultatet är att det är många som beskriver samma sak vilket ger en tyngd i arbetet för att 

det blir enhälligt. Resultatet kan användas vid alla situationer där det uppstår en 

vårdrelation. Betydelsen av resultatet tydliggör att det är viktigt att sjuksköterskor får den tid 

som krävs för att skapa närvaro i relationen med patienterna. I vårdrelationer där närvaro 

synliggörs blir båda parter engagerade och upplever vården som god. Resultatet är viktigt att 

ta till sig som vårdare då det ger en större inblick i hur både patienter och sjuksköterskor 

upplever närvaro i vårdrelationen. Kan vårdarna ta till sig informationen ökar möjligheterna 

till en god vård.  

7.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden har varit inspirerad av Evans (2002) eftersom den passade väl till denna 

typ av examensarbete, där litteraturstudier har använts. Anledningen till att litteraturstudier 

valdes var därför att det finns ett stort utbud av artiklar, även för att metoden och 

tillvägagångssättet redan var bekant. 

Fördelar med en litteraturstudie är att den ger en överskådlig sammanställning som kan leda 

till nya insikter. Det är även fördelar då det finns ett stort utbud att välja mellan. Nackdelar 

med litteraturstudier är att man aldrig får informationen från en primärkälla utan det finns 

alltid risker med att informationen kan ha förvrängts eftersom det kommer från en 

andrahandskälla. Det har även varit problematiskt att hitta rätt antal artiklar som 

motsvarade syftet. 

Evans (2002) har även en deduktiv ansats som kunde ha valts och därigenom kunde 

artiklarna ha tolkats för att sedan analyserats. Dock uppstår det då ett problem att 

förförståelsen kunde varit svårare att tygla eftersom det ofta finns en risk för att tolkningarna 

påverkas utav detta. Det skulle även gå att utföra detta arbete genom andra metoder som 

exempelvis genom intervjuer. Intervjuer hade varit en god metod att välja eftersom 

informationen då kommer från primärkällan, Detta sätt valdes inte beroende på att 

tidsramen var för snäv och att examensarbetet därför inte hade hunnits med. Svårigheter 

som uppkommit under examensarbetet har varit att hitta bra teman och att hitta nyckelfynd, 

då urvalet av artiklar varit lågt. Problem som har uppstått har varit att använda sig av den 

induktiva ansatsen, eftersom det har varit lätt att börja tolka. För att vara säkra på att ha 

använt induktiv ansats har därför innehållet diskuterats och reflekterats otaliga gånger och 
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återgått till syftet och texten för att säkerställa att tillvägagångssättet har varit korrekt. Det 

har även varit problematiskt att hitta artiklar, inom den önskade tidsperioden. Därför består 

resultatet av ett fåtal artiklar som är publicerade från år 2004. Dessa artiklar har motsvarat 

väl till examensarbetets syfte och därför valts att ta med. Inför analysen lästes artiklarna 

igenom flera gånger och nyckelfynden plockades ut individuellt, där syftet användes som 

utgångspunkt. Sedan diskuterades det sinsemellan vilka nyckelfynd som bäst svarade mot 

syftet. Därefter sorterades de framtagna nyckelfynden i högar, där de nyckelfynd som beskrev 

liknande innehåll sorterades tillsammans i grupper. Grupperingen av nyckelfynden 

diskuterades för att vara säkra på att förförståelsen tyglades och inte påverkade hur de 

grupperades. Det uppkom några tillfällen där förförståelsen förekom och därför var 

diskussionerna givande, diskussionerna hjälpte till att tygla förförståelsen och att hålla 

analysen textnära och sanningsenlig. Nyckelfynden skapade tillsammans tre grupper som 

innefattande resultatets kommande teman. I två av dessa gruppteman bildades det även 

subteman. Sedan skapades resultatet utifrån de teman som framkom.  

Trovärdigheten i en studie kan diskuteras genom tre begrepp: Giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet. Giltigheten kan ses i utifrån sanningshalten i resultatet, det stärks genom att 

presentationen av resultatet är utmärkande. Överförbarheten innebär hur det framkomna 

resultatet kan tillämpas i verkligheten inom det ämne som syftet inriktar sig mot. 

Tillförlitlighet sker genom att under hela arbetets gång reflektera och diskutera under 

analysprocessen och skapandet av resultatet för att tillförlitligheten i arbetet ska vara starkt 

(Graneheim & Lundman, 2008).  

Giltigheten i examensarbetet blir stärkt genom att nyckelfynden har tagits fram utifrån det 

valda syftet. Dessa nyckelfynd har beskrivit sjuksköterskors upplevelser av närvaro på ett 

tydligt sätt. Det har även använts citat i resultatet som har ökat tillförlitligheten, samtidigt 

som det har skett en ingående diskussion i examensarbetet hur nyckelfynden har tagits fram 

och examensarbetet skapats. Överförbarheten i examensarbetet ökar genom att artiklarna 

som har använts i resultatet har kommit fram till liknande slutsatser. Det har använts fler än 

tio artiklar i resultatet där sjuksköterskorna beskriver liknande upplevelser utav närvaron, 

det tyder på att examensarbetets resultat skulle vara överförbart till praktiska situationer där 

sjuksköterskornas upplevelser av närvaro är det väsentliga. Tillförlitligheten i arbetet har 

stärkts genom att redan från början har en diskussion och reflektion pågått under hela 

arbetet där det textnära och syftet varit i fokus, för att tygla förförståelse och att undvika att 

arbetet förvrängs utifrån ursprungstexten. Dessa diskussioner och reflektioner har lett till att 

examensarbetet har presenterats utifrån ett trovärdigt och förutsättningslöst förhållningssätt. 

Ytterligare en stärkande del i arbetet har varit att plagiat inte har förekommit. Svagheter med 

examensarbetet är att tiden har varit knapp och ett begränsat antal artiklar har analyseras, 

vilket medför att resultatet skulle kunna skilja sig genom att ett större urval av artiklar som 

beskriver sjuksköterskornas upplevelser av närvaro i vårdrelationen skulle kunna ge en större 

variation än det resultat som presenteras i detta examensarbete.  
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7.3 Etikdiskussion 

Vi anser att det inte har uppstått några etiska problem under vårt arbete eftersom vi har 

använt oss utav redan bearbetat material som har prövats tidigare. Vi har inte heller använt 

oss av en sådan typ av examensarbete som behöver genomgå en etiskprövning, alltså 

intervju. Vi har inte använt oss av plagiat eller liknande, det svåraste under arbetet har varit 

att tygla vår förförståelse då den gärna velat smyga fram. Det vi har gjort för att undvika vår 

egen förförståelse har varit att vara textnära och hela tiden diskutera och reflektera, samtidigt 

som vi har gått tillbaka till texten och utgått ifrån vårt syfte.  

8 SLUTSATSER 

Syftet i examensarbetet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av närvaro i 

vårdrelationen. Det som framkommit i resultatet är att sjuksköterskor vill engagera sig i 

patienterna för att ge en god vård. De mår bra av att kunna hjälpa patienterna men när 

sjuksköterskor inte hinner med, skapar det en otrygghet för både de själva och för 

patienterna. Därav är det av stor vikt att sjuksköterskor kan ta sig den tid som krävs för att 

hjälpa patienterna. Närvaro upplevs vara väsentlig för att få en god vårdrelation mellan 

patienterna och sjuksköterskorna uppstår. Sjuksköterskorna upplever närvaro som en 

väsentlig del i vården men den kan också vara väldigt utmanande beroende på vad de får 

erfara i mötet med patienterna. Närvaro kan även upplevas som betungande när 

sjuksköterskorna inte hinner skapa närvaro i en vårdrelation tillsammans med patienterna. 

Det är därför viktigt att få tid till möjliggöra en medveten närvaro i vårdrelationen. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Det behövs ytterligare forskning angående hur närvaro kan förbättras i vårdrelationen. 

Exempelvis genom att undersöka vad som medför att tiden inte räcker till. Samtidigt bör det 

forskas vidare på hur sjuksköterskor ska kunna hantera tidsbristen eftersom den skapar en 

stress vilket medför att både patienter och sjuksköterskor drabbas. Ett intressant inslag 

skulle vara att se hur mindfulness, det vill säga medveten närvaro, skulle kunna bidra till att 

minska stress och öka sjuksköterskors närvaro i vårdrelationen. 
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