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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskans närvaro har stor betydelse för relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Genom närvaron kan sjuksköterskan få en ökad förståelse 

för patientens situation och därmed få en större möjlighet att påverka patientens 

hälsoprocesser. 

Problem: Dagens teknikfokusering och tidsbrist i vården kan leda till en stress som kan 

påverka sjuksköterskans förmåga att visa sig närvarande inför patienten 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av sjuksköterskans närvaro i vården. 

Metod: Kvalitativ ansats där litteraturstudie enligt Evans beskrivande syntes användes. I 

syntesen har 11 tidigare publicerade kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar analyserats.  

Resultat: Två teman framkom ur syntesen. Temat Upplevelser av närvaro beskrivs i två 

subteman: Upplevelser av en god relation och Upplevelser av trygghet och förtroende. Temat 

Upplevelser av bristande närvaro beskrivs i två subteman: Upplevelser av dåligt bemötande 

och Upplevelser av ointresse.  

Slutsats: Slutsatsen av detta examensarbete visar att sjuksköterskans närvaro har stor 

betydelse för patienten. När sjuksköterskan har varit närvarande blev patientens behov 

tydligare för sjuksköterskan. Det ledde då till att patientens individuella behov lättare blev 

tillfredsställda. Visade sjuksköterskan i stället bristande närvaro ledde det till att patienten 

inte kände sig sedd och upplevelser som ilska och frustration uppkom. Detta samtidigt som 

patienten upplevde sjuksköterskan som ointresserad.  

Nyckelord: Litteraturstudie, närvaro, tidsbrist, patientperspektiv, relation, vårdande   



ABSTRACT 

Background: Research shows that the nurse’s presence has a great significance for the 

relationship between patient and nurse. By this, the nurse can gain a greater understanding 

for the patient’s situation and thus have an opportunity to influence the patient’s health 

processes.  

Problem: Today’s focus on the technology and lack of time in healthcare can create a stress 

which can make it more difficult for the nurse to prove presence to the patient.  

Aim: To describe patients’ experiences of the nurse’s presence in healthcare. 

Method: A qualitative approach, where Evans descriptive synthesis has been used. Eleven 

previously published qualitative, caring science, articles has been used in the synthesis. 

Results: The synthesis revealed two themes. The theme Experiences of presence is 

described in the two subthemes: Experiences of a good relationship and Experiences of safety 

and trust. The theme Experiences of lack of presence is described in the two themes: 

Experiences of poor treatment and Experiences of disinterest. 

Conclusion: The conclusion of this paper is that nurse’s presence has a great significance 

for the patient. When the nurse has been present the patient’s needs were shown more 

clearly, and the patient’s need also could be satisfied. If the nurse instead showed lack of 

presence the patient felt like not being seen and experienced feelings like anger and 

frustration. All this at the same time as the patient experienced the nurse as uninterested. 

Keywords:  lack of time, literature study, nursing, patient-perspective, presence, 

relationship 
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1 INLEDNING 

En ortopedisk avdelning i Västerås hade identifierat kunskapsluckor inom sin verksamhet 

angående hur sjuksköterskans lyhördhet påverkar patientens hälsoprocesser. På vår 

verksamhetsförlagda utbildning kunde vi urskilja detta som ett problem då sjuksköterskan 

inte alltid visade lyhördhet gentemot patienten. Till följd av för lite forskning inom det ämnet 

valdes istället närvarande som vi anser är en liknande förmåga. Vi valde att utgå ifrån 

sjuksköterskans förmåga att vara närvarande och hur det påverkar patienten.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upptäckte vi hur viktigt det var för patienten att 

sjuksköterskan stannade kvar, var lyhörd och hade en närvaro i vården. Enligt vår erfarenhet 

har sjuksköterskan ofta mycket att tänka på och att komma ihåg, vilket gör att vården av 

patienten inte alltid blir så bra som den skulle kunnat bli. Problematiken vid bristande 

närvaro kommer ofta från den tidsbrist och teknikfokusering som råder i dagens sjukvård. 

I vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor kommer vi förmodligen att möta sjuksköterskor 

som inte besitter förmågan att vara närvarande i vården av patienten. Enligt vår uppfattning 

är det av högsta vikt att sjuksköterskan är närvarande i varje situation, då patienten redan är 

i en utsatt situation och är i behov av en närvarande sjuksköterska som visar sitt intresse. 

Tanken bakom detta examensarbete var att öka sjuksköterskors medvetande om sin roll i att 

vara närvarande i vården med patienten, något som kan främja patientens hälsa. Med detta 

menar vi att sjuksköterskan behöver bli medveten om vikten av att stanna upp och lyssna på 

patienten även om det är stressigt på avdelningen. 

2  BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en definition av begreppet närvarande. Därefter följer den 

vårdteoretiska förankringen för examensarbetet. Efter det beskrivs tidigare forskning inom 

ämnet. Nästföljande del är de styrdokument och riktlinjer som är av relevans. Bakgrunden 

avslutas med en problemformulering. 

2.1 Att vara närvarande 

Att som sjuksköterska vara närvarande definieras som att vara i nuet och att finnas där för 

patienten. Genom att stanna kvar i mötet utan förväntningar kan en oväntad lindring av 

lidandet ske (Lassenius, 2012). Detta genom att patientens känslor bekräftas och lidandet 

lindras (Malm, 2012). Att vara närvarande innebär också att bli berörd av patientens känslor 
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och det är viktigt att som sjuksköterska våga stanna kvar i sinnet och inte fly från situationen 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

Zyblock (2012) menar att sjuksköterskans närvaro har en viktig roll för relationen mellan 

sjuksköterska och patient, där den närvarande sjuksköterskan lyssnar på patienten med full 

uppmärksamhet. Detta för att patienten ska känna förtroende för sjuksköterskan. Detta är 

även något som Covington (2003) påpekar där hon menar att när sjuksköterskan lyssnar på 

patienten med en medvetenhet skapas en förbindelse och förståelse för patientens livsvärld. 

Zyblock (2012) presenterar även fyra nivåer av närvarande i det praktiska arbetet som 

sjuksköterska, vilka presenteras som: fysisk närvaro, terapeutisk närvaro, holistisk närvaro 

och andlig närvaro. Genom den fysiska närvaron lyssnar sjuksköterskan på patienten och 

bekräftar patienten. För att kunna bekräfta patienten krävs det att sjuksköterskan visar 

respekt samt har en vilja att hjälpa patienten. Den terapeutiska närvaron ger positiva resultat 

för patienten så som hopp, stöd och avkoppling genom att relationen mellan sjuksköterska 

och patient främjas då de får en möjlighet att komma närmare varandra. Den holistiska 

närvaron innebär att patientens kropp, själ och ande står i fokus. Den andliga närvaron tar 

hänsyn till den existentiella delen av människan. 

2.2 Vårdteoretiskt perspektiv 

Watson beskriver sin teori utifrån humanvetenskap och konst, där humanvetenskapen 

beskriver människan som en helhet. Med konst menar Watson att sjuksköterskan tar emot 

och upplever patientens känslor för att sedan föra dem tillbaka över till patienten, till 

exempel genom beteenden, beröring, ljud, färger och former (Watson, 1993). Watson 

beskriver människan som personen, vilken är en odelbar helhet av jaget (mind), kropp (body) 

och själ (soul). Jaget är det som uttrycks i känslor och tankar vilket kan ge tillgång till 

kroppen och själen. Kroppen ses som den fysiska formen av personen. Själen beskrivs sedan 

som personens värderingar, behov och begär, vilket är den psykologiska aspekten av 

personen (Watson, 1988). Dock kan exempelvis kroppen befinna sig i en situation medan 

jaget befinner sig i en annan situation, vilket gör att god hälsa kan uppnås trots kroppslig 

smärta. Mänsklig omsorg ses som en process och kräver en teoretisk grund för att kunna 

pågå. Patienten och sjuksköterskan måste vara närvarande med alla sina tre delar av enheten 

för att vara fullt närvarande (Watson,1993).  

Närvarande utifrån Watson (1999) är indelat i tre olika sorter: fysisk närvaro, psykisk/själslig 

närvaro och terapeutisk närvaro. Den fysiska närvaron innebär att kroppen är där på ett eller 

annat vis, vilket är den mest rutinmässiga delen av vårdandet. Det innebär också att se, 

lyssna, höra och exempelvis ge en kram. Den psykiska eller själsliga närvaron innebär att 

sjuksköterskan är närvarande med jaget, vilket har en stor positiv effekt på vårdandet och 

hjälpen för patienten att läka sig själv. Den själsliga närvaron sker inte rutinmässigt utan det 

är hur sjuksköterskan är och bemöter patienten. Exempel på det är ett aktivt lyssnande, en 

god kommunikationsförmåga och att acceptera utan att döma. Den terapeutiska närvaron är 

vad som beskrivs som en vårdande relation. 
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Watson beskriver den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient som en relation 

mellan “den som vårdar” och “den som blir vårdad”, där sjuksköterskan är den förstnämnda 

och patienten den sistnämnda. Watson beskriver att i denna relation mellan sjuksköterska 

och patient uppstår flera möten (ögonblick och tillfällen) där det är av yttersta vikt att båda är 

fullt närvarande. Dessa möten kan skapa många möjligheter för patienten att till exempel få 

styrka och stöttning för att påbörja att vårda och läka sig själv. Watson anser dock att även 

sjuksköterskan kan få den möjligheten i en relation som denna. Det skapas alltså ett möte där 

vårdande uppstår mellan sjuksköterska och patient och relationen mellan dessa kan hjälpa 

att vårda inte bara patienten utan även sjuksköterskan (Watson, 1999). 

Watson har utvecklat tio karativa faktorer vilka ständigt förekommer i omvårdnaden mellan 

sjuksköterska och patient där sjuksköterskan ses som delaktig i vårdandet. Avsikten med 

vårdandet är att bevara det mänskliga vilket kan leda till positiv utveckling för patientens 

hälsa samtidigt som sjuksköterskan kan lära sig nya saker och utvecklas (Watson, 1993). 

Dessa karativa faktorer har Watson under senare år utvecklat till karitasprocesser, vilka 

beskriver vad sjuksköterskan gör för att patienten ska uppnå en god hälsa (Watson, 2007). 

Den andra karitasprocessen benämns som tro och hopp, där Watson vill belysa vikten av 

sjuksköterskans förmåga att uppmuntra patientens tro och hopp för att främja och bibehålla 

patientens hälsa. Det oavsett vad patienten lider av och om sjukdomen går att bota eller inte 

(Watson, 2007). Genom att sjuksköterskan uppmuntrar patientens tro och hopp i relationen 

dem emellan visar sjuksköterskan att patienten är omhändertagen. Detta gör också att 

sjuksköterskan upptäcker vad som är viktigt och meningsfullt för den enskilda patienten. 

(Watson, 1985). För att kunna uppmuntra denna tro och hopp krävs det att sjuksköterskan är 

fullt närvarande, vilket innebär att sjuksköterskan är närvarande med både kroppen och jaget 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

Den fjärde karitasprocessen kallas för mänsklig omsorg, vilken bygger på hjälpande och 

förtroende. Det innebär att sjuksköterskan ser patienten som en människa, där hela 

människan måste tas om hand. Sjuksköterskan kan på det viset hjälpa patienten och de kan 

ta del av varandra och förstå varandras verklighet (Watson, 2007). Som sjuksköterska i den 

hjälpande och förtroendegivande relationen ser Watson (1985) vikten av att lyssna på 

patienten då det är den första interaktionen mellan människor. Att lyssna aktivt kan enligt 

Watson ske på olika sätt så som verbalt och ickeverbalt. Det ickeverbala lyssnadet kan bestå 

av att till exempel nicka eller ha ögonkontakt, vilket då visar att sjuksköterskan är intresserad 

och vill veta mer. Genom det aktiva lyssnandet får sjuksköterskan en större förståelse för 

patienten.  

Den femte karitasprocessen kallas för att ge uttryck för positiva och negativa känslor, där 

Watson menar att genom sjuksköterskans förmåga att lyssna på patientens berättelse 

bekräftas patientens känslor. Det leder till att relationen mellan sjuksköterska och patient 

blir djupare där sjuksköterskan visar sig närvarande inför patienten (Watson, 2007). Genom 

att som sjuksköterska vara närvarande skapas en förståelse för patientens känslor, mer än de 

ord som patienten uttrycker. Genom detta kan även patienterna få en annan förståelse för sig 

själva (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 
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2.3 Styrdokument och riktlinjer 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår det att sjuksköterskan ska 

ha en god förmåga till kommunikation och visa på ett gott bemötande med en förmåga att 

lyssna till patienten och dennes berättelse. Även att kunna kommunicera på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt med patienter, anhöriga och annan vårdpersonal framgår. Vidare 

beskrivs det att sjuksköterskan ska kunna möta patientens lidande och lindra detta, samt 

identifiera och förebygga hälsorisker som kan komma att skapa ett lidande hos patienten. Att 

tillse god vård är sjuksköterskans ansvarsområde, vilket innebär att patientens fysiska, 

psykiska, kulturella, sociala och andliga behov ska tillfredsställas. Sjuksköterskan ska även ha 

förmåga att tillgodose patientens trygghet och välbefinnande. Även att utveckla sin 

professionella och personliga kompetens ingår i sjuksköterskans profession (Socialstyrelsen, 

2005).  

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2006:493, 2a §, 2) står det skrivet att sjuksköterskan 

ska arbeta för en god kontakt och relation till patienten samt respektera patientens 

självbestämmande och integritet. 

Det beskrivs i International council of nurses (ICN) fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskan, vilka sammanfattar de etiska riktlinjer som sjuksköterskan måste förhålla sig 

till. Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. I dessa framgår det att sjuksköterskan ska verka för att öka sjuksköterskans 

förtroende hos allmänheten. Vidare finns det beskrivet att sjuksköterskan ska visa respekt, 

lyhördhet och trovärdighet gentemot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dessa 

egenskaper ses som i en del av att vara närvarande.  

2.4 Tidigare forskning 

Studier inom området visar att närvaro som begrepp började utvecklas redan under 

Nightingales tid. Nightingale såg vikten av att lindra lidande genom att lyssna på soldaterna 

hon vårdade samt visa sig närvarande i mötet med dem, vilket resulterade i att hon såg till 

varje individs behov (Hegge, 2011). Att vara närvarande ses i forskningen som en viktig del i 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Genom att som sjuksköterska vara närvarande 

skapas en delaktighet som leder till att sjuksköterskan blir delaktig i patientens processer och 

på så sätt lindrar lidande. Med detta menas att relationen mellan sjuksköterska och patient 

förutsätter sjuksköterskans närvaro. Denna relation är en viktig del där sjuksköterskan deltar 

i patientens hälsoprocesser oavsett vad patienten lider av (Bunkers Schmidt, 2012). I och 

med att sjuksköterskan är närvarande i relationen mellan sjuksköterska och patient sker en 

förbindelse dem emellan visar även sjuksköterskan ett engagemang för patienten och dess 

behov. Detta resulterar då i sjuksköterskan skapar en förståelse för patienten (Covington, 

2003).  Att vara närvarande är inte enbart att vara i samma rum som patienten och 

kommunicera med varandra. Sjuksköterskan kan även vara på en annan plats men att 

patienten ändå känner att sjuksköterskan är närvarande, vilket tyder på en bra relation 

(Holopainen, Kasén & Nyström, 2012). 
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Tidigare forskning visar också att sjuksköterskor ansåg att deras närvaro ingav lugn och en 

varm atmosfär, vilket skapade ett lugn hos patienten. De kunde bland annat känna att 

patienternas puls sänktes och att de inte frös lika mycket. Sjuksköterskans närvaro skapade 

en lugnande atmosfär, där sjuksköterskorna kände att de hjälpte till att förbättra 

patienternas självförtroende. Även att sjuksköterskan var initiavtagande, kreativ och 

involverad på ett djupare plan var tecken på att vara närvarande. Sjuksköterskorna beskrev 

även att det inte hjälpte att skynda på rytmen vid stress, utan att vara fullt närvarande 

behöver få ta sin tid (Ranheim, Kärner, Arman & Rhensfeldt, 2010). Sjuksköterskor ser 

närvaro som mycket viktig. Att undvika risker och skador hos patienten är något närvaron 

kan göra bara genom att vara där. Sjuksköterskorna kände sig även som ett stöd som lugnade 

patienten samt kunde få patienten på ett bättre humör genom att vara närvarande. Något 

som kunde leda till hopp inför framtiden. Även genom att skapa en relation till patienten 

genom samtal och lyssnande gjorde att de kände att patienten blev mer lugn och trygg i 

vården (Engqvist, Ferszt & Nilsson, 2010). 

McMahon & Christopher (2011) beskriver att tillräckligt med tid är en förutsättning för 

sjuksköterskans närvaro med patienten. Sjuksköterskor idag upplever ofta tidsbrist som ett 

problem och har därmed ibland svårt att skapa en bra relation med patienten, vilket kan göra 

det svårt för sjuksköterskan att vara närvarande i vården. Ett annat stort dilemma i dagens 

sjukvård är den medicinska tekniken som finns, eftersom den medicinska tekniken kan göra 

det svårare för sjuksköterskan att vara närvarande. Detta till följd av att sjuksköterskan har 

ett större fokus på tekniken än på patienten. Därmed blir det också en utmaning som 

sjuksköterska att trots denna teknik uppfylla de psykiska och andliga dimensionerna hos 

patienten genom att vara närvarande. Covington (2003) menar att om sjuksköterskan inte 

lyckas vara närvarande till följd av tidsbrist finns risken att vården blir mekanisk där 

sjuksköterskan bara utför moment utan att ha de humanistiska kvalitéer som krävs. Detta 

påverkar då relationen mellan sjuksköterska och patient på ett negativt sätt, där patientens 

hälsa kan komma att påverkas. Samtidigt påpekar även Zyblock (2012) att sjuksköterskan 

kan skapa en närvaro på både kort och lång tid, där även de korta stunderna kan vara 

meningsfulla för patienten.  

Anhöriga till sjuka patienter beskrev sjuksköterskans närvaro som att sjuksköterskan brydde 

sig om dem. Det visade sig genom att sjuksköterskan var på samma nivå som familjen och 

förklarade på ett sätt så att de förstod. Anhöriga upplevde sjuksköterskans närvaro som en 

god relation dem emellan och präglades av att sjuksköterskan varit stöttande och ingav ett 

lugn till anhöriga. Detta visade sig i den närvaro som sjuksköterskan hade gentemot anhöriga 

där sjuksköterskan fanns där för dem och deltog i deras berättelse och svarade på frågor som 

uppkom. Anhöriga beskrev också hur de upplevt att sjuksköterskor inte haft förmågan att 

vara närvarande gentemot dem. De anhöriga beskrev detta som att sjuksköterskan enbart 

hade ansvar för patienten och var där för dem och inte för de anhöriga. Därför upplevde de 

saknad av förståelse och stöd från sjuksköterskan. Detta ledde till att anhöriga kände sig 

utanför och upplevde ilska, nedstämdhet samt minskat förtroende för sjuksköterskan 

(Eggenberger & Nelms, 2007). 
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2.5 Problemformulering 

Att vara närvarande i mötet med patienten är något som uppmärksammats redan under 

Florence Nightingales tid och som med åren sedan har utvecklas. Detta tyder på att närvaro 

under många år ansetts som en viktig del i sjuksköterskans profession. Det har visat sig att 

närvarande har stor betydelse för relationen mellan sjuksköterska och patient, vilket även är 

något som Watson belyser i sin teori. För att kunna bemöta patienten krävs det att 

sjuksköterskans alla dimensioner är närvarande tillsammans med patienten för att kunna 

uppnå full närvaro.  

Genom att bekräfta patientens känslor och lyssna aktivt skapas en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient som främjar hälsa och förebygger lidande. Sjuksköterskans 

förmåga att vara närvarande har dock kommit att påverkas med den tidspress och 

teknikfokusering som råder i dagens sjukvård där sjuksköterskan får allt mer arbetsuppgifter. 

Risken finns därför att sjuksköterskan enbart utför en handling utan att se till patientens 

behov och därmed inte beaktar hela människan. Således är det viktigt att som sjuksköterska 

vara medveten om patientens upplevelse av sjuksköterskans närvaro i vården av patienten. 

Detta för att sjuksköterskan ska kunna medverka för en god vård, där omvårdnaden av 

patienten ska kunna vara vårdande. 

3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 

närvaro i vården. 

4 METOD 

Metoden som använts i detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie vilket grundar 

sig på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Kvalitativa studier används då forskaren vill veta 

mer om ett visst fenomen inklusive patientens upplevelser och erfarenheter kring detta 

fenomen och hur det påverkar människan (Segesten, 2012).  

4.1 Datainsamling och urval  

Artiklar till detta examensarbete är sökta i databaserna Discovery och CINAHL plus. Även 

databasen PubMed användes, men då det gav samma sökresultat framgår inte det i 

sökmatrisen. Inklusionskriterier i arbetet är att samtliga artiklar ska vara “peer reviewed”, 
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vara vårdvetenskapliga, ha patientperspektiv, att artikelns abstract och fulltext ska vara 

tillgängliga samt att artikeln ska vara skriven på antingen svenska eller engelska. Utifrån 

syftet med examensarbetet valdes sökord ut för att sökträffarna skulle vara så få som möjligt 

samt att de skulle svara på syftet. Dessa sökord var relevanta inom ämnet och för att utvidga 

sökningen användes AND mellan sökorden. Den typ av närvaro som menas i arbetet är 

sjuksköterskans fysiska och mentala närvaro och hur den upplevdes av patienten. I och med 

det valdes sökordet “Nursing presence” ut som första sökord. Även “presence” användes då 

författarna ville få fram olika sorters närvaro som patienten upplevt med en sjuksköterska. 

När detta sökord användes kontrollerades artikeln noggrant för att se att om den besvarade 

examensarbetets syfte. Det användes även fler sökord och olika kombinationer, vilket 

framgår i bilaga A. 

Sökningen av artiklar till detta examensarbete påbörjades 2014 och urvalet började med att 

ha en tidbegränsning på artiklaranas ålder på 5 år. Det visade sig dock att det gav få träffar 

och tidsbegränsningen utökades då till 10 år för att få fler träffar. Sökträffarna blev då fler 

och valet av artiklar som besvarade syftet fanns att hitta. När detta examensarbete skrevs 

2015 gjordes ytterligare sökningar och det visade sig att två artiklar med god kvalité och 

relevans försvann till följd av artikelns ålder. För att kunna behålla även dessa artiklar 

utökades tidsintervallet till 11 år. Det första som granskades var artiklarnas titlar, stod det i 

titeln att det var utifrån sjuksköterskans eller en familjemedlems perspektiv (nurse’s 

perspective, family member’s perspective) valdes de bort utan vidare granskning. I de övriga 

artiklarna lästes artikelns abstract och om den var relevant lästes hela artikeln. Detta för att 

se om artikelns resultat svarade på syftet och om artikeln var av god kvalité. För att 

säkerställa kvalitén av artikeln användes Fribergs (2012) granskningsmall av kvalitativa 

artiklar, vilken framgår i bilaga C. Utifrån de olika frågorna gavs poäng om artikeln som 

granskades innehöll vad som efterfrågades. Om artikeln innehöll vad som efterfrågades fick 

artikeln en poäng, annars gavs ingen poäng. Totalt kunde en artikel få 14 poäng. Kvalitén av 

artikeln ansågs vara hög om artikeln fick elva poäng eller mer, medel om artikeln fick mellan 

sex och tio poäng och låg om artikeln fick fem poäng eller mindre. Vilken kvalité artiklarna 

har visas i bilaga B. 

Då författarna till examensarbetet inte valt ett särskilt kontext till sjuksköterskans närvaro 

har samtliga artiklar olika kontexter, exempelvis har en artikel kontexten operation medan 

en annan har förlossning. Detta är medvetet av författarna då det var svårt att enbart hitta 

artiklar inom ämnet i en särskild kontext. Dessutom ville författarna beskriva vikten av 

sjuksköterskans närvaro i flera olika kontexter då denna närvaro inte ansågs skilja sig allt för 

mycket från varandra beroende på de olika kontexterna.  

Vissa sökningar gav bra antal sökträffar men inte några artiklar som svarade på syftet, även 

dessa sökord och kombinationer presenteras i en sökmatris, se bilaga A. Alla artiklar av 

relevans lästes och granskades flertalet gånger av båda författarna individuellt och 

gemensamt. Anledningen till det var att författarna först skulle få en egen uppfattning om 

artikeln för att sedan diskutera den tillsammans. På det viset kunde författarna avgöra om 

artikeln var av relevans och höll en hög kvalité. Därefter valdes de mest lämpliga artiklarna ut 

till detta examenarbete. 
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Vid senare tillfälle, då artiklarna analyserades för att skapa resultatet för arbetet fann 

författarna att två av de utvalda tretton artiklarna inte svarade på syftet. Dessa valdes då bort. 

De slutgiltiga elva artiklarna som valdes ut presenteras i en artikelmatris, se bilaga B. 

4.2 Analysmetod 

För att skapa en djupare förståelse eller beskriva ett fenomen baserat på patienters 

upplevelser eller erfarenheter är en systematisk litteraturstudie enligt Evans den mest 

relevanta metoden att använda sig av (Segesten, 2012). I detta examensarbete är just syftet 

att beskriva patienters upplevelser, vilket därmed var anledningen till att denna metod 

valdes.  

En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) är en beskrivande syntes som grundas i 

fyra steg. Det första steget innebär att välja ett fenomen med ett väl övervägt och avgränsat 

problemområde. Därefter bestäms ett tillhörande syfte som är relevant för det som ska 

studeras. I detta steg sker även en sökning i databaser för att få fram artiklar som är relevanta 

utifrån syftet och som därmed kan användas i resultatet. Genom denna sökning framkommer 

det då om det finns tillräckligt med material för att täcka upp resultatet eller om syftet måste 

komma att ändras något. Andra steget innebär att läsa de utvalda artiklarna noggrant för att 

få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Därefter kan nyckelfynd identifieras i artiklarna, 

vars uppgift är att svara på examensarbetets syfte. Samtliga nyckelfynd ställs i relation till 

varandra där likheter och skillnader utrönas vilket gör att teman kan skapas. Vid det tredje 

steget skapas teman och efter vidare analys också subteman. Dessa teman och subteman 

möjliggör en ökad förståelse för fenomenet. Det fjärde och sista steget innebär till sist att 

beskriva fenomenet genom att sammanställa och beskriva de teman och subteman som 

framkommit i studien.   

4.3 Genomförande 

Utifrån Evans (2002) systematiska litteraturstudie påbörjades steg ett: att välja ett fenomen. 

Hur fenomenet för detta arbete valdes finns beskrivet tidigare i examensarbetet. När 

fenomenet valts ut med tillhörande syfte startades databassökningar. Dessa sökningar ledde 

fram till flertalet artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Därefter sammanställdes 

samtliga artiklar. Artiklarna lästes i steg två mycket noggrant, självständigt, av båda 

författarna där de båda fick komma fram till egna nyckelfynd för att sedan sammanställa och 

diskutera om alla svarade på syftet. Ytterligare granskning gjordes för att se om författarnas 

förförståelse hade använts för att få fram ett nyckelfynd som egentligen inte svarade på syftet. 

Granskningen och den diskussion som framkom blev enhällig och ett antal nyckelfynd var 

identifierade. Därefter påbörjades steg tre där samtliga nyckelfynd placerades ut på ett bord 

för att tematiseras utifrån likheter och skillnader. Detta ledde till att författarna kom fram till 

två teman.  
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Varje tema delades in i fyra respektive två subteman utifrån de olika variationerna som 

framkom i varje tema. Efter det genomfördes ytterligare en genomläsning av nyckelfynden 

och de skapade temana och subtemana. Detta till följd av att ett subtema beskrev i stora drag 

de andra tre subtemana. Efter flera omplaceringar och diskussioner mellan författarna kom 

beslutet att ta bort det subtemat, då nyckelfynden passade bättre in i de andra tre. Vidare 

diskussioner klargjorde att ytterligare ett subtema passade in i två andra. Det resulterade i att 

även detta subtema delades upp och placerades in i de andra två subtemana. Därför kom 

arbetets resultat att visa sig bestå av två teman med två respektive subteman. I tabell 1 visas 

exempel av nyckelfynd relaterade till de teman som framkom. I det fjärde och sista steget 

beskrevs fenomenet genom att beskriva de teman och subteman som framkom ur resultatet. 

Citat från nyckelfynd i de använda artiklarna användes för att stärka resultatet ytterligare. 

Sist namngavs de olika temana och subtemana utifrån vad resultatet visade. Dessa 

beskrivningar presenteras i resultatet. 

TABELL 1: Exempel på nyckelfynd relaterade till tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Conversations with the 
anesthesia nurse made the 
participants feel like they 
were linked together and 
that the time passed 
quickly.” 

Upplevelser av närvaro Upplevelser av en god 
relation 

“Not being confirmed causes 
feeling of frustration, 
exhaustion and 
powerlessness.” 

Upplevelser av bristande 
närvaro 

Upplevelser av dåligt 
bemötande 

 

4.4 Etiska överväganden 

Detta examensarbete är baserat utifrån CODEX (2015), där regler och riktlinjer för forskare 

är nedskrivna. CODEX innebär att ingen information från valda artiklarna kommer att 

förvrängas, förfalskas eller plagieras. Även individskyddskravet kräver att deltagarnas 

berättelse i studierna inte kränks eller förödmjukas. Dessa regler och riktlinjer är noggrant 

följda under detta examensarbete. Samtliga artiklar i arbetet är “peer reviewed” vilket 

innebär att de är oberoende granskade, samt att de artiklar som valts har övervägt etiska 

dilemman. Alla artiklar är godkända antingen av utvalda granskningskomittéer från 

universitetet eller från en utomstående etisk kommitté. Alla deltagare i artiklarna har 

godkänt sin medverkan och är införstådda med syftet av studien, vilket är ett krav enligt 

Helsingforsdeklarationen. De valda artiklarna är även kritiskt granskade av examensarbetets 

författare med hjälp av en granskningsmall.  
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5 RESULTAT 

Utifrån de 11 artiklar som analyserats i examensarbetet framkom två teman med två 

respektive subteman. Dessa framgår av tabell 2. Samtliga subteman behöver ses i relation till 

varandra som en helhet och kan därmed inte avgränsas helt utan ses bäst i ett sammanhang. 

TABELL 2: Teman och subteman som framkom under analysarbetet. 

Tema Subtema 

Upplevelser av närvaro  Upplevelser av en god relation 

 Upplevelser av trygghet och förtroende 

Upplevelser av bristande närvaro  Upplevelser av dåligt bemötande 

 Upplevelser av ointresse 

 

5.1 Upplevelser av närvaro 

Det här temat uppkom då patienter upplevt sjuksköterskan som närvarande  i vården. Temat 

visar hur patienter upplevt att sjuksköterskans närvarande gav en förutsättning för att kunna 

skapa en god relation där sjuksköterskan är intresserad av patienten. Patienter upplevde 

också att sjuksköterskans närvaro kunde leda till en trygghet. I och med dessa variationer i 

temat delades det in i två subteman, vilka är Upplevelser av en god relation och Upplevelser 

av trygghet och förtroende. 

5.1.1 Upplevelser av en god relation 

Patienter uttryckte att de upplevde sjuksköterskans närvaro som en förutsättning för en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. I denna relation såg patienter vikten av att ha en 

god kommunikation med sjuksköterskan som baseras på mer än vardagliga samtal, vilket 

patienter uttryckte som “more than just hospital roomconversation” (Gramling, 2004, s. 

390). och “more than just talk” (Gramling, 2004, s. 390). Sjuksköterskans intresse och 

fokusering på patienten sågs vara en förmåga som förbättrade relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Det kunde resultera i att patienten fick en möjlighet att uttrycka 

sin vilja och behov samt känna sig involverad i sin egen vård - vilket ledde till att patienten 

kände sig förstådd av sjuksköterskan. “This feeling of being known and understood was an 

enhanced when nurses provided information about what was happening and kept the woman 

informed and involved as her labor progressed” (MacKinnon, McIntyre & Quance, 2005, 

s.32). Att sjuksköterskan tog emot patienten med en värme och vänlighet sågs som en viktig 

förutsättning för en god relation med sjuksköterskan. I och med detta kände sig patienten 

respekterad och fick en känsla av en tillhörighet med andra människor och en möjlighet att 

känna sig normal trots sitt tillstånd (Gramling, 2004; MacKinnon m.fl., 2005; Johnson, 

2004).  

Även ömsesidighet sågs av patienterna som en viktig del i relationen mellan sjuksköterska 

och patient, där patienten kände sig bekväm att prata med sjuksköterskan om sina behov. 

Detta i kombination med att sjuksköterskan lyssnade på patienten med full uppmärksamhet 
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och fokus gjorde att patienten kände sig sedd. “...important to be listened to and heard by 

professionals who had a caring relationship with them based on mutual acceptance” 

(Sigurgeirsdottir & Halldorsdottir, 2007, s.388). Även genom sjuksköterskans sätt och 

förmåga att tala underhållande och förstående till patienten sågs som en viktig del av att vara 

närvarande. Det gjorde att patienterna fick en möjlighet att tänka på annat en stund och 

genom en sådan relation upplevde patienterna att tiden på sjukhuset gick fortare (Bergman, 

Stenudd & Engström, 2012; Klotz, 2010; Sigurgeirsdottir & Halldorsdottir, 2007).  

Sjuksköterskans förmåga att lyssna på patientens vilja och behov sågs även den som en viktig 

del i att vara närvarande i en god relation. Den förmågan uttryckte patienter med att det gav 

en upplevelse av att bli sedd som en individuell och unik person; det uttrycktes även med att 

det gav patienten en upplevelse av hopp. Även då sjuksköterskan utförde handlingar 

rutinmässigt kände patienten att det var viktigt att sjuksköterskan såg till varje enskild 

individ för att hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. ”Participants were aware that many 

things happened “routinely” in the ICU (blood draws, vital signs). What made them feel like 

an agentive, aesthetic subject was when an activity was modified or personalized to their 

expressed or unexpressed needs.” (Gramling, 2004, s. 391). Genom att sjuksköterskan såg 

varje enskild individ och ändrade sitt agerande samt vården utifrån patientens behov 

skapades en god relation dem emellan. Sjuksköterskans uppträdande sågs även som viktig i 

relationen då detta hade betydelse för om sjuksköterskan hade förmågan att vara närvarande 

eller inte. Vid ett gott uppträdande såg sjuksköterskan patientens behov och hade då 

förmågan att vara ett stöd för patienten (Gramling, 2004; La Cava Osterman, Schwartz-

Barcott & Asselin, 2010; Klotz, 2010).  

5.1.2 Upplevelser av trygghet och förtroende 

Patienter upplevde sjuksköterskans närvaro som att sjuksköterskan fanns där för dem när de 

behövde det. Detta beskrevs som “nurse just there for them” (MacKinnon m.fl., 2005, s. 31 ) 

och “just being there”(Korber, Padula, Gray & Powell, 2011, s. 47). Det innebar för patienten 

att sjuksköterskan inte alltid behövde vara inne hos patienten, utan bara vetskapen och 

medvetenheten om att sjuksköterskan fanns i närheten kunde skapa ett lugn hos patienten, 

vilket bidrog till en ökad trygghet. Vetskapen om sjuksköterskans kunskap och kompetens 

skapade en trygghet. Det eftersom patienten litade på att sjuksköterskan hade vetskap och 

kunskap om patientens vilja och behov samt sjukdom. I och med sin profession upplevde 

patienten att sjuksköterskan röjde undan hinder som kunde komma att påverka patienten på 

ett negativt sätt. Sjuksköterskans närvaro visade sig även genom att säga korta, betryggande 

meningar för att visa att patienten själv kunde klara av en viss sak. Genom att sjuksköterskan 

trodde på patientens olika förmågor ökade deras självförtroende vilket gjorde det lättare för 

patienten att klara av saken i fråga även nästa gång. Detta ledde då till att patientens 

förtroende och trygghet till sjuksköterskan ökade. I vården beskrev patienter hur 

sjuksköterskan såg att patienten kände sig obekväm i en viss situation. Sjuksköterskan hade 

då med sin närvaro en möjlighet att försöka utesluta denna situation. Det ledde till att 

patienten kände sig trygg, uppmuntrad och stöttad, samt fick ett ökat förtroende för 

sjuksköterskan. “The nurse as a calm and competent professional increased confidence in 

his/her ability to manage a crisis, increasing feelings of trust, safety and relaxation”(Klotz, 
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2010, s. 350). Dessutom förstärktes patientens känslor av förtroende, trygghet och lugn då 

sjuksköterskan ökade självförtroendet hos patienten så att patienten själv klarade av att till 

exempel hantera en kris. Det beskrevs även att när sjuksköterskan avlöste patientens 

anhöriga och var ett stöd även för dem upplevde patienterna ett lugn och en trygghet, 

eftersom patienterna då visste att sjuksköterskan även lyssnade på de anhöriga (MacKinnon 

m.fl., 2005; Korber m.fl., 2011; Gramling, 2004; Fleming, Smart & Eide, 2011; Johnson, 

2004; Klotz, 2004). 

Patienter upplevde sjuksköterskans närvaro när sjuksköterskan utförde handlingar som ingår 

i sjuksköterskans profession. Dessa handlingar kunde vara av både liten och stor karaktär 

men att det genomfördes med ett fokus på patienten, där samtliga handlingar var värdefulla 

för patientens tid på sjukhuset. Patienter uttryckte att dessa handlingar var av värde för dem 

eftersom de kände sig mer säkra, respekterade och värdefulla vilket kunde leda till en ökad 

trygghet “the microprocedures of wetting his lips, monitoring what he could and couldn’t 

handle, lifting his head, talking to him, and staying with him were primary in his experience 

of safety and trust” (Gramling, 2004, s. 391). Patienter förklarade även att det var just dessa 

varsamma handlingar av sjuksköterskan som gjorde att de tog sig igenom tiden på sjukhuset. 

Patienter beskrev även vikten av sjuksköterskornas närvaro när de vårdade som en enorm 

källa till välbefinnande. Patienter upplevde en trygghet i att ha sjuksköterskan som ett stöd. 

Detta beskrev patienterna som att sjuksköterskan bara var där, men att det var avsiktligt av 

sjuksköterskan då patienten enbart behövde tryggheten i att ha stödet nära. Patienter beskrev 

även sjuksköterskans närvaro som att sjuksköterskan hade ett fokus på patienten. Ett fokus 

och ett intresse för patienten gjorde att patienten kände sig trygg och fick sina behov 

tillgodosedda, vilket även skapade förtroende och tillit till sjuksköterskan (Gramling, 2004; 

Johnson, 2004; La Cava Osterman m.fl., 2010; MacKinnon m.fl., 2005). 

5.2 Upplevelser av bristande närvaro 

Detta tema uppkom där det visat sig att sjuksköterskan inte haft förmågan att vara 

närvarande och hur det påverkat patienten. Den bristande närvaron upplevdes av patienten 

då sjuksköterskans dåliga bemötande ledde till att patienten inte kände sig sedd. Även 

sjuksköterskans ointresse för patienten ledde till upplevelser av bristande närvaro. Dessa 

skillnader i temat skapade två subteman, vilka är Upplevelser av dåligt bemötande och 

Upplevelser av ointresse.  

5.2.1 Upplevelser av dåligt bemötande 

Det framkom ur resultatet att patienter kunde uppleva att sjuksköterskan inte mötte 

patienten på ett värdigt sätt. Med detta menade patienter att sjuksköterskan mötte dem med 

nonchalans, ignorans och arrogans. “… being spoken down to, or not being listened to. Such 

encounters made them feel uncomfortable and not cared for.” (Sigurgeirsdottir & 

Halldorsdottir, 2007, s. 388). Patienter beskrev att när sjuksköterskan inte hade förmågan 

att lyssna på dem eller när de talade nedlåtande till dem uppkom en upplevelse av att vara 

obekväm i situationen. Denna typ av möten ledde även till en upplevelse av att 
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sjuksköterskan inte såg patienten och inte heller försökte att göra det (Sigurgeirsdottir & 

Halldorsdottir, 2007; Eriksson & Svedlund, 2007). 

Det framkom även att sjuksköterskor som inte hade förmågan att vara närvarande eller hade 

bristande närvaro skapade negativa upplevelser hos patienten. De negativa upplevelserna 

beskrev patienterna som att exempelvis vara arg, frustrerad, rädd och deprimerad. Det som 

framkallade dessa upplevelser var främst då patienterna upplevde sjuksköterskan som kall 

gentemot patienten, inte tog ögonkontakt eller mötte patientens blick vilket gjorde att 

patienten inte kände sig sedd. “Nurse’s physical behaviors such as being cold, super-efficient, 

rigidly following the rules, avoiding eye contact, not offering explanations, and seeing only 

part of the holistic person resulted in the individual feeling frustrated, scared, depressed, 

angry, afraid and upset.” (Klotz, 2010, s. 350). När sjuksköterskan var supereffektiv eller inte 

hade förmågan att se människan ur ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att se hela 

människan, var även tillfällen då dessa upplevelser framkallades och visade på en bristande 

närvaro. Patienterna beskrev hur sjuksköterskan både verbalt och ickeverbalt kunde dra 

förhastade slutsatser, som inte stämde med deras egen, och dömde patienten utifrån det. 

Sjuksköterskan underskattade patienten och bröt på så vis ned patienten. Detta medförde att 

upplevelser av sårbarhet, rädsla och hjälplöshet förstärktes. “The nurse’s verbal and 

nonverbal communication of judgment and condemnation belittled and degraded the person, 

and increased feelings of vulnerability, fear and helplessness” (Klotz, 2010, s. 350). Även 

upplevelser av frustration, trötthet och maktlöshet förstärktes när sjuksköterskan inte 

bekräftade patienten eller lyssnade på vad patienten hade att säga (Klotz, 2010; Eriksson & 

Svedlund, 2007). 

5.2.2 Upplevelser av ointresse 

Patienter beskrev hur sjuksköterskans bristande närvaro kunde visa sig som ett ointresse för 

dem. Detta då sjuksköterskan inte visade något intresse för patientens individuella situation 

eller att sjuksköterskan inte gjorde några försök för att få en ökad förståelse för den 

individuella patienten. Detta kunde leda till att patienterna kände att de blev missförstådda 

eller inte tagna på allvar. “Lack of understanding… Misunderstood or not taking seriously by 

caregivers... being one-way communication, with no opportunity for participants to express 

their experiences.” (Eriksson & Svedlund, 2007, s. 441). Patienter kunde uppleva att 

sjuksköterskan hade en bristande närvaro, då sjuksköterskan enbart använde sig av en 

envägskommunikation. Det innebar för patienterna att de inte fick en möjlighet att uttrycka 

sina egna upplevelser eller delge sin tanke och berättelse av vad som var av vikt vid den 

fortsatta vården (Eriksson & Svedlund, 2007). 

Detta ointresse för de individuella patienterna kom även till uttryck i upplevelsen av att 

sjuksköterskan alltid är stressad och har mycket att göra. Det upplevde patienter som att 

sjuksköterskan inte tar sig tid att prata med, eller lyssna på, dem. “Nurse’s actions of always 

being in a hurry, and not taking time to not really talk or listened, were indicative to the 

person of the nurse’s lack of interest in him or her as an individual” (Klotz 2010, s. 350). 

Sjuksköterskans frånvaro beskrev patienterna som ett bevis på det bristande intresse 

sjuksköterskorna hade. Detta kunde visas genom att sjuksköterskan endast var inne hos 
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patienten korta, ytliga stunder - vilket gjorde att patienten inte upplevde sig inkluderad i 

vårdandet (Klotz, 2010, MacKinnon m.fl., 2005). 

Patienter beskrev även att kvalitén på vården var baserad på hur sjuksköterskorna 

interagerade gentemot patienten. En otålig sjuksköterska som inte hade eller inte försökte ha 

någon förståelse eller omtanke till patienten beskrevs som ett exempel på en ointresserad 

sjuksköterska, vilket innebar att sjuksköterskan hade en bristande närvaro (Pattison, Dolan, 

Townsend & Townsend, 2005). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras fördelar och nackdelar med den valda metoden samt vilka 

andra metoder som kunde ha varit användbara. I resultatdiskussionen kopplas 

examensarbetets resultat ihop med det som framkom i bakgrunden. I etikdiskussionen 

diskuteras det hur de etiska övervägandena följts under arbetes gång och om det uppstått 

några etiska svårigheter.  

6.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete har utförts med en kvalitativ ansats där metoden har varit en 

systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) som är en beskrivande syntes. Materialet 

som använts i examensarbetet är därmed kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Denna 

metod var adekvat eftersom examensarbetets syfte var att beskriva patienternas upplevelser 

av sjuksköterskans närvaro. Dessutom valdes denna metod till följd av att intentionen var att 

göra en sammanställning av redan tidigare forskning inom området och den mesta 

forskningen som finns är av kvalitativ ansats. För att besvara syftet användes just en 

kvalitativ ansats för att öka trovärdigheten och få ett arbete som är av god kvalitet. Under 

arbetets gång har syftet ständigt varit i med i åtanke för att undvika övertolkningar vilket 

kunde ha lett till att syftet inte besvarades. Detta har noggrant följts genom hela arbetet vilket 

har gjort att syftet besvarats på ett korrekt sätt. Det har även medfört att resultatet som 

skapades inte blivit övertolkat, vilket innebär att en medvetenhet om att förförståelsen 

funnits. Ämnet som var ämnat att studera har därmed studerats och ökat arbetets giltighet 

(Polit & Beck, 2004). Ett problem som uppkom var en stor noggrannhet med de fyra stegen i 

den beskrivande syntesen, vilket gjorde att det skapades fler subteman som hade stor likhet 

med varandra. Vid vidare undersökning skapades färre subteman, vilket ledde fram fram till 

det resultat som är presenterat utan någon mer tidsåtgång. 

En intervjustudie hade varit den lämpligaste metoden för att få ett ännu mer tillförlitligt 

resultat. Detta då bearbetat material till viss del redan är tolkad, vilket leder läsaren av 

materialet in i samma tolkningsbanor och gör resultatet mindre tillförlitligt. Med det i åtanke 
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är förstahandskällor alltid att föredra. Dock var det inget möjigt alternativ för detta 

examensarbete då arbetet av etiska skäl inte får innehålla intervjuade patienter. Något annat 

som kunnat vara användbart för att svara på arbetets syfte var bloggar eller självbiografier. 

Det hade varit intressant att studera då resultatet skulle fått fram mer otolkade erfarenheter. 

Däremot valdes det bort eftersom det är obearbetat material och svårigheter att identifiera 

denna upplevelse ur texten kunde finnas. Vid detta examensarbetes början fanns också 

tankar på att göra en begreppsanalys på begreppet närvaro. Det skulle dock krävas att en 

obekant metod skulle användas, något som därmed skulle kräva mycket tidsåtgång och 

därför valdes även det bort. 

Detta examensarbete har inneburit att träffas några gånger i veckan för att strukturera upp 

arbetet, diskutera materialet och analysera resultatet. Övrig tid i veckorna har arbetet 

fortskridit enskilt i ett gemensamt dokument via internet. Där har texten bearbetats, 

renskrivits och kontrollerats noggrant. Om det uppstått problem med texten har möjligheten 

att kontakta varandra funnits, alternativt bestämt och planerat in en träff för att reda ut 

problemet. Detta arbetssätt har fungerat bra, då träffarna gjort att det enskilda arbetet gåtts 

igenom för att sedan skriva mer enskilt. 

Från början när artiklar söktes var tidsintervallet bestämt till fem år, men då det visade sig 

att det inte fanns tillräckligt med material inom dessa år utökades tidsintervallet till tio år. 

Detta ledde till att tillräckligt med material, för att kunna stärka upp ett resultat, hittades. Att 

tidsintervallet ändrades från fem till tio år ansågs inte påverka resultatet i en allt för stor 

utsträckning. Sökningen startade 2014, vilket då gav sökresultat från och med 2004. När 

ytterligare sökning gjordes 2015 tappades två artiklar av mycket god kvalité och relevans, 

detta gjorde att ytterligare en utökning av tidsintervallet till 11 år utfördes. Det som skulle 

kunna påverkas nu jämfört med 11 år tillbaka är att sjuksköterskorna har fått allt mer att göra 

på senare tid. Dock visar forskningen på att problemet med tidsbrist och stressade 

sjuksköterskor som råder i dagens sjukvård också fanns redan år 2003 (McMahon & 

Christopher, 2011; Covington, 2003). 

Sökorden som användes vid artikelsökningen valdes gemensamt ut och båda författarna har 

sökt efter artiklar. I och med det förlängda tidsintervallet gav det ett bra antal träffar per 

sökning. En del problem med sökningar i CINAHL Plus uppkom då det kom fram artiklar ur 

olika perspektiv i varje sökning. Detta krävde en noggrann genomläsning av abstracten i varje 

artikel för att få fram vilket perspektiv den utgick från. Flera artiklar hade också både 

sjuksköterskans perspektiv och patienternas perspektiv i samma artikel, vilket gjorde det 

svårt att få fram enbart patienternas upplevelser. Det ledde till att flera av dessa artiklar 

valdes bort. Flertalet av artiklarna kom även upp på flera sökalternativ och även på 

Discovery, vilket är den andra databasen för sökning av artiklar i detta examensarbete. Att 

just dessa databaser användes vid artikelsökningar var för att de hade möjlighet till 

avancerad sökning där flera sökord kunde skrivas in. Det var också möjligt att öka 

tillförlitligheten genom att kunna välja artiklarna som var peer reviewed. Även att artiklarna 

har haft en noggrann metod och att resultatet som artikeln fått fram är vad som var ämnat 

från början tyder på en bra tillförlitlighet (Polit & Beck, 2004). Ytterligare inklusionskriterier 

som fanns i arbetet var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, det i och 

med att det är de språk som kan behärskas. Då detta examensarbete är vårdvetenskapligt var 



16 

ett kriterium att samtliga artiklar skulle vara vårdvetenskapliga. Dessutom skulle artiklarnas 

abstract finnas tillgängligt för att få en helhetsbild av artikeln, samt att fulltext fanns att tillgå 

då detta behövdes för analysen. 

Detta examensarbete utgår inte från en specifik kontext. Dels för att det skulle vara svårt att 

hitta artiklar inom en viss kontext och dels för att upplevelsen av sjuksköterskans närvaro 

inte ska skilja sig märkbart beroende på de olika kontexterna. Detta styrks av att liknande 

nyckelfynd funnits i olika kontext, vilket även tyder på att resultatet inte försummats trots de 

olika kontexterna. Att resultatet utgår från flera kontexter visar även på en god överförbarhet 

av resultatet som framkom ur syntesen, eftersom överförbarheten innebär att flera olika 

grupper i olika kontexter kan ha nytta av studien (Polit & Beck, 2004). Därmed anses 

resultatet vara av god relevans och med en stor bredd. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att patienter upplevde sjuksköterskans närvaro som en del av en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Närvaro ses utifrån Watson som en förutsättning 

för att en vårdande relation ska kunna ske över huvud taget (Watson, 1999). Med den 

vårdande relationen menar Watson att både sjuksköterska och patient behöver vara fullt 

närvarande i mötet mellan varandra, detta för att en vårdande relation ska ha möjlighet att 

skapas (Wiklund-Gustin & Lindwall,2012). För sjuksköterskan innebär det att ha en fysisk, 

själslig och terapeutisk närvaro hos patienten, därmed skapas en vårdande relation. Denna 

vårdande relation består enligt Watson (1999) av sjuksköterskan som “den som vårdar” och 

patienten som “den som blir vårdad”. Syntesen visade hur sjuksköterskans förmåga att lyssna 

och vara närvarande i relationen kan leda till att patientens viljor och behov kan träda fram. 

Även Bunkers Schmidt (2012) belyser vikten av sjuksköterskans närvaro i relationen till 

patienten, då sjuksköterskans närvaro gör det möjligt för sjuksköterskan att delta i patienten 

hälsoprocesser. Covington (2003) menar sedan att sjuksköterskans engagemang att hjälpa 

patienten har betydelse för relationen dem emellan, eftersom när sjuksköterskan visar sig 

närvarande kan det skapas en förståelse för varandra. Det kan tolkas som att sjuksköterskans 

engagemang är till intresse för patienten vilket kan skapa en närvaro. Detta kan göra det 

lättare för sjuksköterskan att få fram patientens viljor och behov, och leda sjuksköterskan till 

en ökad förståelse för patienten och dennes situation.   

Syntesen visade att sjuksköterskans intresse för patienten var en viktigt förutsättning för en 

god relation. Detta intresse visade sig i sättet som sjuksköterskan agerade på gentemot 

patienten. Det handlade om att sjuksköterskan riktade sin uppmärksamhet mot patienten, 

vilket gav en upplevelse av att sjuksköterskan lyssnade och därmed fick patienten att känna 

sig sedd. Enligt Watson (1985) kan denna uppmärksamhet visa sig genom att sjuksköterskan 

har ögonkontakt med patienten eller nickar intresserat i samtalet, vilket kan bekräfta 

patienten. Samtidigt visade resultatet att patienter även upplevde sjuksköterskans bristande 

närvaro. Patienterna beskrev den bristande närvaron som att de inte känt sig sedda av 

sjuksköterskan. Det berodde på att de inte fick ögonkontakt med sjuksköterskan eller blev 

dåligt bemötta där sjuksköterskan inte gjort något försök till att skapa en relation. Det tyder 
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på att sjuksköterskan varit där, men ändå inte varit närvarande, vilket kan skapa en 

omvårdnad utan vårdande. Enligt Watson (1993) krävs det att sjuksköterskan är närvarande i 

alla sina tre dimensioner, jaget, kroppen och själen, för att vara fullt närvarande. Vidare 

menar Watson även att om människans olika dimensioner befinner sig i olika situationer ska 

alltid människan betraktas som en helhet, där dessa delar inte kan skiljas från varandra. Det 

kan tolkas som att sjuksköterskan kan vara där med kroppen, men jaget kan vara någon 

annanstans, och att det då kan leda till att även om kroppen är närvarande behöver inte 

sjuksköterskan vara närvarande i tanken. Patienternas upplevelser blev då att sjuksköterskan 

inte är närvarande i vården, vilket även framkom tydligt ur resultatet. Sjuksköterskans 

handlingar, stora som små, sågs av patienterna som en del i att vara närvarande. Patienterna 

upplevde dock att när sjuksköterskan hade ett fokus på patienten i dessa handlingar visade 

sjuksköterskan på en närvaro, vilket även tyder på att sjuksköterskan var närvarande i alla 

sina dimensioner även i dessa situationer. Watson (1999) ser dessa handlingar som fysisk 

närvaro där kroppen  på ett eller annat sätt utför handlingar, dock kan det visas i hur 

sjuksköterskan utför dessa handlingar om sjuksköterskan är närvarande eller inte. Dessa 

fysiska handlingar kan vara att till exempel fukta patientens läppar, lyssna på patienten eller 

ge patienten en kram. Om sjuksköterskan enbart är närvarande med kroppen och inte jaget 

innbär det att omvårdnaden bedrivs utan att vara vårdande. Zyblock (2012) belyser även hon 

att att sjuksköterskan måste vara där med alla de olika dimensionerna av människan för att 

vara fullt närvarande. Vidare menar hon att en närvaro kan utvecklas på både kort och lång 

tid, beroende på om sjuksköterskan är närvarande eller inte. Oavsett vad patienten behöver 

hjälp med kan det tolkas som att en närvaro utvecklas där sjuksköterskan visar sitt intresse 

av patienten. Som syntesen visar, där även de små handlingarna kan ske med en närvaro och 

vara mycket betydelsefulla för patienten.  

Resultatet visade även att patienten kände sig bekräftad om sjuksköterskan visade sitt 

intresse och tog emot patienten med en värme och vänlighet. Det är också något som Watson 

(2007) belyser i sin karitasprocess fem, att ge uttryck för positiva och negativa känslor. Med 

det menar Watson att genom att lyssna på patientens behov bekräftas dennes känslor och 

därmed kan relationen mellan sjuksköterska och patient bli djupare och bättre. Det är något 

som även Malm (2012) belyser genom att skriva att bekräftelse av patientens upplevelser kan 

ge en lindring av dennes lidande. Vidare uppmärksammar Watson (1985) även i sin fjärde 

karitasprocess, mänsklig omsorg präglad på hjälpande och förtroende, vikten av att som 

sjuksköterska lyssna aktivt på patienten som en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

upplevas som intresserad. Även Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2006:493, 2a §, 2) 

betonar vikten av en intresserad sjuksköterska då den beskriver att sjuksköterskan ska arbeta 

för en god relation samt en god kontakt med patienten. 

I syntesen framkom det som viktigt för patienten att i relationen med sjuksköterskan ha en 

god kommunikation. Med denna kommunikation menade patienten en kommunikation där 

det kunde finnas möjlighet till att uttrycka sina viljor och behov. Det framgår även i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor där det står att sjuksköterskan ska 

ha en god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande gentemot patienter. Vidare 

framgår det att sjuksköterskan ska ha en förmåga att kommunicera med patienter på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Watson (1999) ingår en 

god kommunikationsförmåga och ett aktivt lyssnande i den själsliga närvaron, vilken handlar 
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om hur sjuksköterskan bemöter patienten. Denna typ av närvaro är något som Watson säger 

inte sker rutinmässigt. Den själsliga närvaron är något som kan tolkas som att sjuksköterskan 

måste lära sig att hantera själv, och därmed kan förklara varför inte alla sjuksköterskor 

besitter förmågan att vara närvarande. 

Vidare framgick det i syntesen hur patienten inte kunde prata eller delge sin berättelse till 

sjuksköterskan. Detta eftersom sjuksköterskan inte hade förmågan att kommunicera på rätt 

sätt, utan i stället använde sig av av envägskommunikation. Utifrån kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan tillvarata patienten kunskaper och 

erfarenheter samt att utifrån patientens önskemål och behov föra deras talan 

(Socialstyrelsen, 2005). Om en envägskommunikation sker och patienten inte får delge sin 

berättelse får sjuksköterskan inte heller reda på vilka kunskaper och erfarenheter patienten 

besitter. Det kan då leda till att sjuksköterskan inte har möjlighet att utföra en god vård. 

Dessutom kan inte patientens talan föras i situationer där det behövs om sjuksköterskan inte 

får reda på de önskemål och behov patienten har, det kan då leda till att sjuksköterskan inte 

alltid uppfyller dessa krav utifrån kompetensbeskrivningen.  

I syntesen framgick det även att sjuksköterskans närvaro sågs av patienter som ett stöd, 

vilket gav en upplevelse av hopp till patienterna. Det kan ställas i relation till Watsons tredje 

karitasprocess där hon ser vikten av att uppmuntra patientens hopp för att ha en möjlighet 

att påverka patientens hälsoprocesser (Watson, 2007). Därmed är viktigt med en bra relation 

mellan sjuksköterska och patient där patientens tankar och känslor får komma fram. På så 

vis får sjuksköterskan fram det mest meningsfulla för varje unik patient och dennes tro och 

hopp visar sig, vilket kräver att sjuksköterskan är fullt närvarande (Watson, 1985). Även 

syntesens resultat visade på vikten av att bli sedd av sjuksköterskan som en unik individ där 

sjuksköterskan anpassade vården efter individen. Att patienten upplever sig sedd kan tyda på 

att relationen mellan sjuksköterska och patient är god, och uppmuntrar då patientens tro och 

hopp. Detta eftersom varje individ blir vårdad utifrån sina egna behov.  

Syntesen visade att patienter upplevde sjuksköterskans närvaro som en trygghet. Detta 

eftersom patienten var medveten om och kände sjuksköterskans närvaro trots att 

sjuksköterskan inte var i rummet hela tiden. Även Holopainen m.fl. (2012) belyser att 

sjuksköterskan inte behöver vara i samma rum som patienten för att patienten ska känna av 

sjuksköterskans närvaro, vilket kan tyda på att en god relation har utvecklats där patienten 

känner sig trygg med sjuksköterskan. Patienter uttryckte även att sjuksköterskans närvaro 

och kunskap skapade ett lugn. Detta kan ses ur sjuksköterskans perspektiv, där Engqvist m.fl. 

(2010) kommit fram till att sjuksköterskan med sin närvaro hade möjligheten att skapa en 

trygghet för patienten där sjuksköterskan undvek skador och risker för patienten. Vidare 

menar även Ranheim m.fl. (2010) att sjuksköterskor upplevde att deras närvaro  kunde skapa 

ett lugn och en trygghet hos patienten. Även anhöriga beskriver detta då Eggenberger & 

Nelms (2007) menar att anhöriga såg sjuksköterskans närvaro mot dem som ett stöd som 

ingav lugn och trygghet. Det tyder på att patienter, sjuksköterskor och anhöriga har liknande 

erfarenheter av vad det innebär när sjuksköterskan är närvarande.  

Syntesen beskrev även det motsatta där sjuksköterskorna agerade med bristande närvaro. 

Bristande närvaro innebar att sjuksköterskan till exempel kunde vara mycket otålig, stressad 
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och inte visade något intresse för patienten. Enligt McMahon & Christopher (2011) är 

tillräckligt med tid en förutsättning för att skapa full närvaro, men den rådande tidsbristen 

gör att sjuksköterskor idag upplever det svårt att skapa en god relation med patienten. Detta 

kan då komma att påverka sjuksköterskans förmåga att vara närvarande och kan vara en 

bidragande orsak till varför patienterna i syntesen upplevde sjuksköterskor som otåliga och 

stressade. Ranheim m.fl. (2010) beskriver att sjuksköterskor upplever att det tar tid att vara 

fullt närvarande och att det måste få ta den tiden trots upplevelse av stress. Det tyder på att 

sjuksköterskor till viss del är medvetna om denna utmaning och att det till stor del handlar 

om en inre arbetsmiljöfråga – att ta sig tid. 

Syntesen visade hur patienternas vetskap om sjuksköterskans profession, där sjuksköterskan 

besitter kunskap och kompetens, ledde till en trygghet. Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är det ett krav att sjuksköterskan ska 

engagera sig i kompetensutveckling där det ständigt sker en utveckling i professionen. Vidare 

framgår det att sjuksköterskan ska tillgodose patientens trygghet genom att vara noggrann 

samt ha omdöme och kunskap. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) står det även skrivet att sjuksköterskan ska agera på ett sätt så 

att allmänhetens förtroende ökar för dem. Resultatet av syntesen visade på hur 

sjuksköterskor har följt detta, vilket gjort att tryggheten av sjuksköterskans kompetens lett 

till ökat förtroende och större förtroende. Syntesen visade dock även situationer där 

sjuksköterskor inte har följt detta genom exempelvis otålighet, bristande ögonkontakt och 

bristande intresse för patienten, vilket kan leda till att patienten upplever minskad trygghet 

och förtroende. 

Patienter upplevde sjuksköterskans närvaro som ett stöd. Det visade sig i hur sjuksköterskan 

stöttade patienten att klara vissa saker. Detta består enligt Zyblock (2012) av en terapeutisk 

närvaro där sjuksköterska och patient får en möjlighet att komma närmare varandra i 

relationen vilket skapar förutsättningar för sjuksköterskan att hjälpa patienten. Även Watson 

(1999) beskriver den terapeutiska närvaron, som hon menar är en vårdande relation. 

Sjuksköterskans förmåga att stötta patienten i vården ses som en viktig del av relationen. 

 Patienterna upplevde även att deras självförtroende ökade när de fick det stöd den unika 

patienten behövde av sjuksköterskan. Ranheim m.fl. (2010)  menar att även sjuksköterskor 

upplever att deras närvaro ökade patientens självförtroende och dennes möjligheter att ta sig 

vidare. Samtidigt visade syntesen att om sjuksköterskan drog förhastade slutsatser och 

skapade ett dömande av patienten kunde patienten missförstås. Detta ledde då till minskat 

självförtroende och en upplevelse av att bli nedbruten. Även bemötanden med nonchalans, 

ignorans och arrogans kunde leda till minskat självförtroende. Detta tyder på att 

sjuksköterskans bemötande är av yttersta vikt för att stärka patienten, då ett dåligt 

bemötande i stället bryter ner patienten och leder till att patientens lidande inte förebyggs. 

6.3 Etikdiskussion 

Alla artiklar som är använda är granskade och godkända av en kommitté, där även deltagarna 

av studierna godkänt sin medverkan. Individerna i artiklarna har inte godkänt att deras citat 
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används, vilket gjort att nyckelfynd där citat förekommit inte använts. Det är dock osäkert 

om vissa av nyckelfynden som innehåller exempelvis uttrycket “just being there”. Det är inte 

klargjort om detta är ett citat från en deltagare i den studien eller om författarna av studien 

själva har kommit fram till det. Det har medfört att dessa nyckelfynd är använda, då det 

styrker arbetets resultat.  

Även förförståelsen har varit ett dilemma att hantera, då det är lätt att använda det som 

grund för att hitta nyckelfynd. På grund av detta har det mycket noggrant diskuterats om 

förförståelsen är använd när ett nyckelfynd hittats eller om nyckelfyndet konkret svarar på 

syftet. De nyckylfynd som är funna anses svara på syftet utan att allt för mycket förförståelse 

ligger bakom. 

Ett annat dilemma som kommit fram är tolkningen av artiklarna som använts och även hur 

de i artikeln har tolkat den från början. Alla tolkar på olika sätt och även här har det varit 

mycket noggrant med att diskuteras så att inga övertolkningar, förvrängningar, 

förfalskningar skapats i och med den egna tolkningen. Det visar på att individskyddskravet är 

följt. Det har dessutom varit viktigt att skapa ett trovärdigt resultat där resultatet är baserat 

på vad som står i artiklarna och inte utifrån den egna tolkningen och förförståelsen. CODEXs 

(2015) riktlinjer  har funnits i åtanke för att undvika etiska dilemman, men som tidigare 

nämnts har det varit ett dilemma att tygla den egna förförståelsen och inte övertolka. 

APA-manualen (American Psychological Association) är använd för referering och 

användning av arbetets material, så som exempelvis citering. Utifrån APA-manualens 

riktlinjer har refereringen kunnat användas på olika material på ett korrekt sätt. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 

närvaro i vården. Resultatet visade att patienter både upplevt sjuksköterskan som 

närvarande och även situationer som gjort att sjuksköterskan visat på en bristande närvaro. 

Sjuksköterskans närvaro upplevdes när sjuksköterskan kommunicerade med patienten på ett 

bra sätt. Genom att sjuksköterskan hade förmågan att lyssna, gjordes det möjligt för 

sjuksköterskan att ta del av patientens viljor och behov. Sjuksköterskan anpassade därefter 

vården efter varje unik patient där även de rutinmässiga handlingarna skedde med ett 

intresse för patienten, vilket ledde till att patienterna upplevde att det skapades en god 

relation med sjuksköterskan. Patienterna kände sig även trygga med en sjuksköterska som 

var närvarande, där de visste att sjuksköterskan fanns där för dem om de behövde det. Även 

sjuksköterskans kunskap och kompetens ledde till en ökad trygghet och förtroende. 

Sjuksköterskans bristande närvaro visade sig när patienten inte kände sig sedd vilket skapade 

upplevelser som ilska och frustration. Patienter upplevde sjuksköterskans bemötande där 

sjuksköterskan inte tog ögonkontakt, var supereffektiv eller kall gentemot patienten, som 

orsak till att de inte kände sig sedda. Sjuksköterskans bristande intresse för patienten ledde 
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till att patienten upplevde att sjuksköterskan hade en bristande närvaro. Detta bristande 

intresse ledde till att patienten ofta kände sig missförstådd eller inte tagen på allvar. Även att 

sjuksköterskan inte hade förmågan till en bra kommunikation ledde till upplevelse av 

bristande närvaro. Detta eftersom patienten inte fick möjlighet att uttrycka sina upplevelser.  

Slutsatserna av detta examensarbete blir att sjuksköterskans närvaro i vården är av central 

vikt för patienten. Med denna närvaro ser sjuksköterskan patienten som en unik och 

individuell person, vilket gör det möjligt för sjuksköterskan att hjälpa patienten på bästa sätt. 

Genom sjuksköterskans närvaro visar sig sjuksköterskan intresserad av patienten och dennes 

behov, vilket gör att patienten känner sig trygg. Resultatet visade därmed att syftet är väl 

besvarat. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Mer forskning inom detta område skulle behövas utifrån både patienters, anhörigas och 

sjuksköterskors perspektiv, då det finns relativt lite forskning inom området i dagsläget. Även 

forskning utifrån en viss kontext skulle kunna utvecklas då detta arbete är uppbyggt från 

artiklar ur flera olika kontexter. Mer forskning inom begreppet närvaro skulle vara intressant 

där till exempel en begreppsanalys skulle kunna genomföras. På så vis skulle begreppet 

närvaro kunna bli ett centralt vårdvetenskapligt begrepp i teorin, då det visat sig att en 

närvarande sjuksköterska har stor betydelse för anhöriga, patient och även sjuksköterskan 

själv.  
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Hope in Relation to Nursing 

Interventions 

for HIV-Infected Patients 

and Their Significant 

Others 

Utforska vad 
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och inge hopp hos HIV-

infekterade patineter och  

Deskriptiv studie 

baserad på 
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Författare: Klotz, L  

Tidskrift: Journal of the 

association of nurses in 

AIDS care 
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anhöriga rektyterades av en 

stödgrupp för att sedan 

intervjuas. 

hade ett gott 

beteende visade 

sjuksköterskan sig 

närvarande hos 

patienten. 

 

A Breast Navigator 

Program:Barriers, 

Enhancers, and Nursing 

Intervention 

Författare: Korber, S., 

Padula, C., Gray, J & Powell, 

M 

Tidskrift: Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2011 

Syftet var att identifera 

hinder och 

förstärkningar med 

färdigbehandlade 

bröstcancer patienter, 

ur patienteras 

perspektiv. 

Intervjuer med 14 

patienter som 

genomgått behandling 

mot bröstcancer. 

Innehållsanalys och 

fokusgrupper användes. 

6 teman var 

identiferade, där 

temat ”Stöd” beskriver 
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sjuksköterskans 

närvaro hos patienten. 

Medel 

The experience of being 

awake during orthopaedic 

surgery under regional 

anaesthesia 

Författare: Bergman, M., 

Stenudd, M & Engström Å 

Tidskrift: International 

Journal of Orthopaedic and 

Trauma Nursing 

Årtal: 2012 

Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter 

av att genomgå vaken, 

ortopedisk kirurgi, med 

regional anestesi. 

10 patienter 

intervjuades. 

Innehållsanalys 

användes utifrån 

intervjuerna. 

2 teman var 

identiferade. Temat 

”Känna förtroende och 

säkerhet” beskriver 

hur den närvarande 

sjuksköterskans 

samtal med patienten 

gjorde  så tiden gick 

fortare. 

Medel 

After critical care: a study to 

explore patients’ 

experiences of a 

follow-up service  

Författare: Pattison, N.,  

Dolan, S., Townsend, P & 

Townsend, R 

Tidskrift: Journal of clinical 

nursing 

Årtal: 2005 

Att belysa patienters 

upplevelser av 

utskrivning från en 

intensivvårdsavdelining 

samt genomförandet av 

uppföljningen efter 

tiden. 

En prospektiv, 

explorativ studie av 

kirurgiska 

cancerpatienter som 

kräver mer än 48 h 

intensivvård. 

Patienterna  blev 

intervjuade vid 3 och 6 

månader efter 

utskrivning. 

3 teman 

identifierades. Där två 

av temana beskrev hur 

patienterna 

uppskattade när 

sjuksköterskan var 

kontinuerligt 

närvarande och 

skapade en 

individualiserad  vård. 

Medel 

Reclaiming the everyday 

world: how long-term 

ventilated patients in critical 

care seek to gain aspects of 

power and control over 

their environment. 

Författare: Johnson, P 

Tidskrift: Intensive and 

Critical Care Nursing 

Syftet var att undersöka 

betydelserna för 

patienter som under en 

lång tid legat på en 

intensivvårdsavdelning 

med mekanisk 

ventilation 

Kvalitativ, 9 patienter 

intervjuades.van 

Mavens analysmetod 

användes. 

4 teman identiferades, 

där två av temana 

beskriver  hur 

patienterna  fick en 

enorm känsla av 

välbefinnande när 

sjuksköterskan var 

närvarande. Även hur 

sjuksköterskan kunde  

Medel 
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Årtal: 2004   se när något var 

obehagligt och 

försökte minimera den 

situationen. 

 

Grand multiparous 

Women’s Perceptions of 

Birthing, Nursing Care, and 

Childbirth Technology 

Författare:  Fleming, S.,  

Smart, D & Eide, P 

Tidskrift: The journal of 

perinatal education  

Årtal: 2011 

Undersöka kvinnors 

uppfattningar och 

beskrivningar om 

förlossning, omvårdnad 

och samspelet med 

tekniken under 

fölossningen på ett 

sjukhus. 

13 kvinnor valdes ut 

med hjälp av 

bekvämlighetsurval.  

Metoden var deskriptiv 

och intervjuer 

användes. 

8 teman 

identifierades, där 

temat ”Ge 

uppmuntran och stöd” 

tog upp vikten av att 

sjuksköterskan i sin 

närvaro gav korta 

uppmuntrande 

meningar. 

Hög 

A Narrative Study of 

Nursing Art in Critical Care 

Författare: Gramling, K 

Tidskrift: American Holistic 

Nurses’ Association 

Årtal: 2004 

Syftet med studien var 

att beskriva “vårdande 

konst” utifrån 

perspektivet av 

patienter som hade 

blivit vårdade på en 

intensivvårdsavdelning. 

Deskriptiv studie 

baserad på intervjuer 

med patienter som legat 

på 

intensivvårdsavdelning. 

van Malens 

analysmetod användes. 

5 teman identifierade, 

där tre av temana tar 

upp hur viktigt det är 

med sjuksköterskans 

närvaro. Både 

närvaron genom att 

bara vara med 

patienten men också 

genom olika 

handlingar 

sjuksköterskan kunde 

utföra i vårdandet. 

Hög 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Fleming%20SE%5Bauth%5D


 

 

BILAGA C – FRIBERGS GRANSKNINGSMALL 

Nedan följer Fribergs(2012) granskningsmall som är använd vid granskning av artiklarna till 

resultatet. 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?  

 Hur är denna i så fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyserades data?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram?  

 Förs det något etiskt resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
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