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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa och ge en individanpassad vård för de 

patienter hon ansvarar för. Vårdvetenskapen menar att denna sortens vård kan enbart ske 

genom ett vårdande möte och en vårdande relation. Det saknas däremot en kunskapsöversikt 

av huruvida vårdlidande kan uppstå till följd av ett icke-vårdande möte. Därför har denna 

studie genomförts. 

Syfte: Att undersöka om ett icke-vårdande möte kan orsaka ett vårdlidande för patienten och i 

så fall hur. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar och har 

analyserats genom innehållsanalys. 

Resultat: Denna studie har visat att om vårdpersonalen inte har förmåga att skapa ett 

vårdande möte kan ett vårdlidande orsakas för patienten, vilket även medför att en vårdande 

relation inte utvecklas. Den vårdande relationen ligger till grund för god vård av patienten och 

det är omöjligt att skapa en vårdande relation om inte vårdpersonalen tar del av patientens 

livsvärld. 

Slutsats: Ett icke-vårdande möte kan orsaka ett vårdlidande. Utan en vårdande relation kan 

vårdpersonalen inte entra patientens livsvärld, vilket återigen medför ett vårdlidande.  
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INLEDNING 
 

Under vår utbildning vid sjuksköterskeprogrammet har vi fått undervisning inom ämnet 

vårdvetenskap. Vi upplever att den bild som undervisande lärare och kurslitteratur har givit 

oss är att vårdvetenskapen, dess teorier och begrepp, är enkla att praktisera i den framtida 

yrkesrollen. Genom att vara öppen, lyhörd och ödmjuk kan sjuksköterskan ta del av patientens 

livsvärld och på så sätt skapa en möjlighet till en god vårdrelation där patienten är i fokus. 

Genom verksamhetsförlagdutbildning och arbetserfarenhet har vi dock upplevt att det kan 

vara mycket mer komplext att möta en patient än vad skolan har uttryckt. Vi har vid ett flertal 

tillfällen observerat situationer där vårdpersonal under mötet med patienter har ”flytt” från 

samtalet. Därför vill vi i denna studie undersöka vad ett icke-vårdande möte kan få för följder 

för patienten. 

 

BAKGRUND 
 

Vården och sjuksköterskans mål 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) är sjukvårdens viktigaste uppgift att främja 

hälsa och att ge individanpassad vård till alla som vårdas inom svensk sjukvård. Denna lag är 

tillsammans med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) sjuksköterskans grundpelare 

i patientarbetet. Sjuksköterkans skyldigheter är att bruka en humanistisk och holistisk 

människosyn där patientens autonomi och värdighet respekteras, samt att ta tillvara på 

patientens kunskaper och erfarenheter. Dessutom ska sjuksköterskan främja hälsa och 

förebygga ohälsa hos patienterna med hjälp av aktuell forskning och medicinsk vetenskap 

(ibid.). Enligt World Health Organization (WHO, 2003) är hälsa ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och att uppleva hälsa handlar därför inte enbart 

om en avsaknad av sjukdom (ibid.).  

 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskapen är en vetenskaplig domän vars uppgift är att stärka och stödja hälsa på 

individnivå. Den har en vetenskaplig ansats och ett patientfokus för att beskriva och analysera 

vårdandet av patienter. Vårdvetenskapen är professionsneutral men utvecklades inledningsvis 

enbart för sjuksköterskor (Dahlberg & Segesten, 2010). Målet med vårdvetenskapen är att 

optimera patienters vård och de konsensusbegrepp som används är patient, miljö, hälsa och 

vårdande. Konsensusbegreppen utgör grunden i den vårdvetenskapliga teorin och det 

vårdvetenskapliga vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen menar att hälsa 

och välbefinnande innebär att vara i jämvikt med livet och ha en känsla av en inre balans 

(Dahlberg och Segesten, 2010).  

 

Det vårdande mötet och den vårdande relationen 

När ett vårdande möte sker mellan vårdare och patient och är det aldrig enkelriktat, utan båda 

parterna är aktiva och har en ömsesidig tillit till varandra. Ambitionen med ett vårdande möte 

är framförallt att stärka patientens hälsoprocesser, lindra lidandet och skapa en möjlighet för 

denne att genomföra större eller mindre livsprojekt. För att lyckas med detta krävs en 
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vårdande relation som utvecklas genom ett vårdande möte, där både kommunikation och tillit 

är två oumbärliga delar (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

I en vårdande relation ligger fokus på patienten och dennes behov, vårdaren ska ha ett 

professionellt engagemang och inte självklart få ut något av relationen. Vårdande relationer 

finns även i det vardagliga livet, men skiljer sig ifrån de professionella, då personerna i den 

vardagliga relationen kan förvänta sig att få något som gynnar dem i gengäld. I vardagen turas 

nära och kära om att ställa upp för varandra beroende på vem som behöver hjälp för stunden, 

medan det i vården är patienten som söker hjälp och stöd (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Tidigare forskning om det vårdande mötet 

Mötet med patienten bör ske med fokus på att patienten är expert på sig själv (Dahlberg, 

Tordes & Galvin, 2009). Sunvisson, Habermann, Weiss och Benner (2009) menar att det inte 

finns något ”facit” eller någon standardmall för hur vårdpersonal bemöter en patient på rätt 

sätt, utan alla patienter är unika och har egna personliga upplevelser av lidande och sjukdom. 

Fortsättningsvis förklaras det hur viktigt det är att som vårdgivare precis förstå hur sjukdomen 

upplevs av patienten för att kunna ge bästa möjliga vård. Denna kunskap om patientens 

livsvärld fås genom en kommunikation med patienten och genom en öppenhet för dennes 

unika tankar (ibid.). Todres, Galvin och Dahlberg (2006) menar vidare att det är viktigt att 

vårdaren inte enbart fokuserar på ”det allvarliga” hos patienten, som exempelvis sjukdomen, 

utan även belyser ”det världsliga”, så som vardagliga bekymmer. Almerud, Alapack, Fridlund 

och Ekebergh (2007) beskriver också hur vårdare i många fall pratar med sina patienter 

angående vardagliga ämnen. Ibland kunde dessa samtal tyvärr även hindra djupare kontakt då 

patienterna upplevde att vårdpersonalen ”drog sig undan” från att samtala med patienterna om 

de mer djupa samtalsämnena så som rädslor, hjärtslitande behov och innersta tankar. 

 

Eriksson, Chiappe och Sellströms (2003) beskriver ett flertal patientberättelser där patienterna 

är missnöjda med sina vårdtillfällen. Det framkommer synpunkter så som att vårdpersonalen 

inte tar sig tillräckligt med tid för patienterna, att vårdarna talar över huvudet på sina patienter 

samt att de inte lyssnar på vad de säger. Detta bemötande kan resultera i att patienten känner 

sig ouppmärksammad, besvärlig och ignorerad (ibid.). Jakobsson (2007) påvisar att en hög 

arbetsbelastning och stress kan leda till att vårdpersonalen distanserar sig från patienten.  Ett 

sådant bemötande behöver dock inte enbart bero på en hög arbetsbelastning eller stress, utan 

kan även vara orsakat av vårdpersonalens brist på kunskap (ibid.). Dahlberg (2006) ger vidare 

exempel på hur patienter i mötet med sjukvården ibland upplever att vårdaren undviker deras 

närvaro och drar sig undan, och då upplevde patienterna sig osedda och ovärdiga vårdarens 

närvaro. 

 

Vårdlidande 

Lidande definieras enligt Svenska Akademiens ordlista (2009) som en plåga eller sjukdom. 

Wiklund (2010) menar att lidande berör människans alla aspekter, så väl kroppsliga, själsliga 

som relationer till medmänniskor. Lidandet är inte heller enbart begränsat till sjukdom. Alla 

människor möter någon gång i livet lidande i någon form och inom sjukvården är det 

sjuksköterskans uppgift att lindra lidandet (ibid.).  

 

Det finns flera sorters lidande: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Santamäki Fischer och Dahlqvist (2010) definierar livslidande som ett 
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lidande som är relaterat till att leva och måsta dö. Sjukdomslidande är relaterat till sjukdom 

och dess följder (ibid.). Om vårdarna eller vården misslyckas med att stärka patientens hälsa 

eller åsidosätter dennes behov kan i vissa fall ödesdigra konsekvenser uppstå som i sin tur kan 

skapa ett lidande. Detta lidande som orsakats av vården benämns då som ett vårdlidande. Ett 

vårdlidande behöver inte alltid vara orsakat med avsikt utan kan uppstå genom 

obetänksamhet, tidspress eller missförstånd. Vårdlidande är ett onödigt lidande som bör 

undvikas genom att vårdpersonalen reflekterar över sitt agerande och hur det påverkar 

patienterna (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna litteraturstudie baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv vars mening är att sprida 

kunskap om hälsa och vårdande till de olika vårdprofessionerna. Denna kunskap bör användas 

så att alla patienter gynnas. Flera olika begrepp berörs inom vårdvetenskapen och alla dessa är 

viktiga att ta hänsyn till för att ge patienten så individanpassad och god vård som möjligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie har begreppet livsvärld valts att utgå från. 

 

Livsvärlden 

Livsvärlden definieras som en beskrivning av hur vi förstår och upplever oss själva och vår 

omgivning. En holistisk syn på livsvärlden är ett genomgående perspektiv som Todres, Galvin 

och Dahlberg (2006) förespråkar. För att kunna beskriva det holistiska sammanhanget som det 

innebär att vara människa är det grundläggande att se till hur vi lever i relation till tid, rum, 

kropp och omgivning (ibid.). Målet med varje patientmöte är att uppnå hälsa och för att 

sjuksköterskan ska kunna främja detta krävs att hon tar del av patientens livsvärld och förstår 

vad den innebär för patienten. Att exempelvis ta reda på vad hälsa betyder för varje enskild 

individ och hur hon upplever sjukdomen ligger som grund för att skaffa den kunskap som 

krävs för att kunna ge patienten den optimala vården, som för varje individ är personlig och 

unik. När sjuksköterskan har tagit del av patientens livsvärld kan den hälsoprocess starta som 

leder till att patientens livsmening, livskraft och balans återställs (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärlden är ett fenomen som ingår i 

vårdvetenskapen och ligger till grund för en lyckad vård. Även Dahlberg, Todres och Galvin 

(2009) betonar livsvärlden som viktig och poängterar att vårdarna bör ta del av patientens 

historier och sjukdomsberättelser, våga beröra och bli berörda av patienten och på så sätt vara 

öppna för dennes livsvärld. En livsvärldsledd omvårdnad förespråkas och karakteriseras av 

öppenhet och kroppslig närvaro från vårdarnas sida (ibid.).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det finns tydliga rekommendationer och lagar om hur en vårdare ska bemöta sina patienter. 

Dessutom menar vårdvetenskapen att egenskaper så som öppenhet, ödmjukhet och närvaro är 

fördelaktiga att besitta som vårdare. Inom vårdvetenskapen beskrivs hur ett vårdande möte 

kan vara grunden till en bra vårdrelation mellan patient och vårdpersonal. Ett vårdande möte 

bör skapas vid varje vårdtillfälle. Att som vårdare ta del av patientens livsvärld under möten 
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med patienter har visat sig vara viktigt i flera studier och artiklar. Det saknas dock en 

kunskapsöversikt om det vårdlidande som skulle kunna uppstå när det vårdande mötet inte är 

vårdande. Därför har denna studie i uppgift att belysa dessa områden och delge kunskap som 

kan förbättra vårdrelationen och minska vårdlidandet. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka om ett icke-vårdande möte kan orsaka ett vårdlidande för patienten 

och i så fall hur. 

METOD 
 

Studien är en litteraturstudie med en kvalitativ metod som ansats. Ambitionen är att utforska 

människors upplevelser av ett specifikt fenomen och då rekommenderar Polit och Beck 

(2012) att en kvalitativ metod används. Utifrån individens upplevelser kan därefter en mening 

och förståelse skapas utav forskare och andra berörda (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att ett induktivt analysförfarande 

innebär att forskaren tolkar, förklarar och skapar teorier av ett visst fenomen utifrån specifika 

observationer. I denna studie är ambitionen att beskriva fenomenet icke-vårdande möte i 

relation till vårdlidande utifrån analyser av tidigare forskning. Genom att använda det 

induktiva analysförfarandet kan fenomenen belysas. I denna studie innefattas sjuksköterskor, 

undersköterskor, skötare och läkare i begreppet vårdpersonal 

 

Datainsamling  

Urvalsförfarande 

Sökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, Science Direct och Swemed+. Dessa 

databaser valdes för att de publicerar artiklar inom omvårdnad, hälsa och medicinsk 

vetenskap. De ord som använts är encounter, lifeworld, nurse, nurse-patient relationship och 

suffer/suffering (Bilaga 1). Vissa av dessa sökord har tagits fram via MeSH, en medicinsk 

ämnesordlista hos Pubmed. Relevanta keywords (nyckelord) från vårdvetenskapliga artiklar 

användes också. Anledning till att ovanstående sökord använts är för att alla kan kopplas till 

studiens syfte, vårdande möte, vårdande relation, vårdlidande och livsvärld. Eftersom flertalet 

artiklar är skrivna av vårdforskaren Karin Dahlberg gjordes också en sökning på hennes namn 

i Swemed+ för att få fram fler artiklar som kunde besvara studiens syfte. Samma sökning 

gjordes även på Lennart Fredriksson och Katie Eriksson som på Karin Dahlberg, utav samma 

anledning, nämligen att de var erfarna vårdforskare inom det aktuella området. Det 

sammanlagda antalet sökträffar var 196 (Bilaga 1), utav dessa artiklar lästes 148 abstracts 

igenom då dessa artiklars titlar kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån 

de lästa abstracten kunde sedan majoriteten av litteraturstudien artiklar väljas ut, de som bäst 

besvarade studiens syfte. Dessutom har några artiklar hittats genom sökning i referenslistor 

tillhörande tidigare gjorda studier. Totalt bestod litteraturstudien av tolv artiklar. 
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Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga orginalartiklar, kvalitativa, 

etiskt granskade och peer reviewed. Detta kontrollerades antingen direkt via sökningen i 

databaserna eller via Ulrich’s Web (2014), en webbplats där information om artikeln har blivit 

granskad av sakkunniga finns. Östlundh (2012) beskriver att enbart artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter markeras som peer reviewed. Målet var att alla artiklar 

skulle vara publicerade mellan åren 2006 och 2013 och utgivna på svenska eller engelska. 

Anledningen till det begränsade tidsintervallet var för att forskningen ska vara aktuell och 

stämma överens med dagens kunskapsnivå. Orsaken till att artiklarna skulle vara publicerade 

på svenska eller engelska var för att det är de två språk författarna behärskar. Vid 

artikelsökningen som gjordes på vårdforskarna Dahlberg, Eriksson och Fredriksson valdes 

fem lite äldre artiklar ut efter läsning av artiklarnas abstract trots att dessa då inte föll inom 

rätt årsintervall. Detta på grund av att deras innehåll kunde svara an på studiens syfte och 

ansågs trots de tidiga publiceringsåren fortfarande ha hög relevans i artiklarnas resultatdelar. 

Alla artiklar som inkluderades i arbetet skulle dessutom vara baserade på studier som varit 

etiskt granskade och där intervjuer är genomförda ska Helsingforsdeklarationen (2008) ha 

följts. Alla etniciteter, diagnoser och åldrar är inkluderade i studien, detta på grund av att 

studiens ämnesval berör alla dessa grupper, då alla individer har sin egen livsvärld. 

Exklusionskriterier var de artiklar som inte svarar an på syftet och artiklar av kvantitativ 

ansats.  

 

För att säkra kvaliteten på de tolv utvalda artiklarna analyserades dessa enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). 

Vid denna kvalitetssäkring berörs bland annat ämnen som det etiska värdet, innehållsrikedom, 

validitet och urvalsstrategi. Denna kvalitetssäkring gav artiklarna ett betyg: låg, medel eller 

hög (Bilaga 3), som bestämdes utifrån antalet uppfyllda kriterier i granskningsmallen. 

Uppfylldes cirka 80 % av kriterierna fick artikeln kvaliteten hög, cirka 60 % gav medelbetyg 

och under 60 % fick lågt betyg (ibid.). I denna studies resultat kommer endast artiklar med 

medel och hög kvalitet användas. Friberg (2012) nämner även att hur metoden beskrivs, hur 

datan har analyserats, hur författarna har tolkat studierna och hur författarna argumenterar är 

viktiga aspekter för att säkra en studies kvalitet.  

 

Dataanalys 

Artiklarna har lästs flera gånger utav båda författarna, vilket Dahlberg (1997) hävdar är en 

god idé för att både helheten och de viktigaste delarna ska utsållas. Därefter plockades det 

material i artiklarnas resultatdelar ut som kunde besvara studiens syfte. Delarna analyserades 

sedan manifest och latent enligt en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

När en manifest innehållsanalys görs analyseras det självklara, det som är synligt i meningar 

och ord, medan en latent innehålssanalys analyserar det underförstådda, det som läses mellan 

raderna. Denna innehållsanalys används för att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

igenom hela arbetsprocessen. Denna analysmetod innebär att materialet som bearbetas 

ständigt analyseras både som delar och helhet. Målet med analysen är att finna gemensamma 

kategorier som bildar ett sammanhängande resultat. Detta gjordes genom att meningsbärande 

enheter först plockades ut från artiklarna och sedan kondenseras dessa för att reducera 

mängden ord utan att meningsenheternas innebörd gick förlorad. De kondenserade 

meningsbärande enheterna abstrakterades därefter till koder som jämfördes för att upptäcka 

likheter och skillnader i materialet. Denna jämförelse skapade underkategorier som slutligen 

sammanställdes till kategorier (Bilaga 4) (ibid.). Totalt identifierades sex kategorier som 

tillsammans utgör denna studies resultat.  
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Etiska övervägande 

I denna litteraturstudie har stort fokus lagts vid det etiska värdet i artiklarna. Dels genom att 

artiklarna ska ha tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2008) eller varit granskade av en 

etisk kommité, men även genom författarnas förhållningssätt till sin studie.  För att ge en så 

neutral bild som möjligt av litteraturstudien har författarna i största möjliga mån åsidosatt sina 

egna värderingar, sin förförståelse och det eventuella resultat som författarna skulle kunnat 

förvänta sig att studien skulle resultera i (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Detta är något 

som Forsberg och Wengström (2008) också hävdar, att förutfattade meningar alltid bör läggas 

åt sidan och det material som analyseras ska analyseras så förutsättningslöst som möjligt. 

Detta för att undvika tolkningar av resultatet eller att det formas utifrån egna tankar och 

tidigare erfarenheter (ibid.). Det finns trots detta alltid oundvikliga tolkningar och känslor som 

författaren bär med sig angående den företeelse som undersökts (Dahlberg, 1997). 

 

RESULTAT  
 

Resultatet är strukturerat i form av fyra kategorier och tre underkategorier: 

Brist på kommunikation i det vårdande mötet 

Vårdpersonalens erfarenheter och förhållningssätt kan skapa ett vårdlidande 

- Assymmetriska vårdrelationer 

- Objektifierande av patienten 

Konsekvenser av ett icke-vårdande möte 

- Den ”tysta” och ”svåra” patienten 

Vårdlidande uppstår även när sjuksköterskan saknar mod 

 

Brist på kommunikation i det vårdande mötet 

Vid brist på kommunikation i det vårdande mötet blev patienten inte sedd eller lyssnad på, då 

uttryckte flertalet patienter att de kände sig förolämpade och förödmjukade (Dahlberg, 2002). 

När varken kemin eller personligheten stämde mellan vårdare och patient kunde de inte 

kommunicera med varandra och då skapades inget vårdande möte och en vårdande relation 

kunde inte heller utvecklas (Belcher & Jones, 2009). Det är det vårdande samtalet som skapar 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Levy-Malmberg, Eriksson och Lindholm, 

2008). 

En vårdande relation kunde inte utvecklas om sjuksköterskan inte lärde känna sin patient. 

Kände parterna inte sig bekväma med varandra och inte kunde kommunicera på ett enkelt och 

öppet sätt med varandra, kunde inte heller en ärlig och trygg relation skapas och tilliten 

uteblev. Ville inte sjuksköterskan hjälpa patienten eller om hon inte brydde sig om patienten 

eller dennes vård kunde inte heller en vårdande relation etableras (Belcher och Jones, 2009). 

Det kunde inte heller etableras en vårdande relation om inte patienten kände ett förtroende för 

sjuksköterskan (Kettunen, Poskiparta & Gerlanders, 2002).  
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En annan aspekt som togs upp angående kommunikationen mellan vårdare och patient var 

patientsäkerheten (Evans, 2007). Patienterna bör involveras genom att få frågor om deras 

åsikter och erfarenheter för att minska risken att de får felaktiga diagnoser och behandlingar 

(Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 2012). ”When professionals did not pay 

attention to or ask for their patients’ point of view, there was also a risk of incorrect 

treatment or misdiagnosis.” (Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 2012, s. 4). 

När sjuksköterskan inte avsatte tid till att lyssna på patienten och dennes problem kom inte 

kommunikationen dem emellan att fungera och då kunde inte heller ett vårdande möte uppstå 

(Belcher & Jones, 2009). Evans (2007) hävdar däremot att det inte enbart var tiden som är en 

viktig del i det vårdande mötet och den vårdande relationen, utan om sjuksköterskan inte 

hörde eller accepterade vad patienten sade eller undvek att reflektera över hur hon bemöter 

patienten kunde inte en stark och god vårdrelation skapas. Dahlberg (2002) menar att 

vårdlidandet ökar i en negativ relation, och på så sätt förhindras en utveckling och tillväxt av 

vårdrelationen.  

Vårdpersonalens erfarenheter och förhållningssätt kan skapa vårdlidande 

I vissa vårdsituationer blev vårdpersonalens uppmärksamhet bortledd då vårdarens egna 

känslor och erfarenheter hamnade i centrum. När detta skedde resulterade det i att vårdaren 

blev otillgänglig för patienten på grund av att de egna tankarna distraherade och stod i vägen 

för att ta in vad patienten uttryckte både verbalt och icke-verbalt (Fredriksson, 1999). När 

vårdarnas tankar och känslor blev huvudfokus i det vårdande möte fanns en risk att vårdarna 

utnyttjade patienten som lyssnare och prioriterade sin egen situation och sitt eget 

välbefinnande (Dahlberg, 2002). Sjuksköterskan är skyldig att ha distans till sig själv och sina 

egna behov i möten med patienter, för att undvika att orsaka dem ett vårdlidande (Thorup, 

Rundqvist, Roberts & Delmar, 2011). Fredriksson och Eriksson (2003) motsäger sig detta då 

de menar att den gyllene regeln, det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för 

dem, är det förhållningssätt som vårdpersonalen bör ha för att ett lidande inte ska uppstå för 

patienten. 

När patienterna bemöttes av vårdpersonal som prioriterade sitt eget välbefinnande och sin 

egen situation snarare än patienternas, flyttades fokus bort från individen och dennes behov, 

vilket resulterade i ett vårdlidande (Dahlberg, 2002). Valde vårdaren att stiga ur sin egen 

”värld” och istället entra patientens, innebar detta att vårdaren erbjöd sig själv och 

respekterade viljan och valen hos den lidande patienten (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 

2012). Även Fredriksson (1999) förespråkade att vårdaren bör entra patientens livsvärld för 

att kunna skapa en vårdande relation. Detta kan inte genomföras om vårdpersonalen i mötet 

med patienten inte är öppen och lyssnar till patienten.  

Sjuksköterskans personliga erfarenheter skapade en förståelse för patientens situation på ett 

helt annat sätt än om sjuksköterskan aldrig hade stött på liknande situationer själv. Dessa 

erfarenheter kan å andra sidan även bli som ”ömma punkter” för sjuksköterskan om 

erfarenheterna har en negativ innebörd för henne. Om patientens situation liknade 

sjuksköterskans ”ömma punkter” kunde sjuksköterskan erinras om sina egna negativa 

upplevelser och hon konfronterades då med sina egna känslor. Väljer sjuksköterskan att 

undvika denna konfrontation kan de ”ömma punkterna” istället bli ”blinda fläckar”, det vill 

säga att sjuksköterskan inte klarar av att ta del av det som patienten går igenom på grund av 

att det liknar hennes egna negativa upplevelser (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 

2011). ”A sore point seems to affect nurses’ ability to engage in care.” (ibid., s. 431). 
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Assymetriska vårdrelationer 

Sjuksköterskans kunskapsövertag gentemot patienten skapade en ojämlikhet i vårdrelationen, 

vilket kunde göra att patienten inte vågade lyfta fram sina egna behov eller stå för sina egna 

åsikter (Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson, 2008). Det finns en asymmetri vad gäller 

maktfördelningen i relationen mellan sjuksköterska och patient (Fredriksson & Eriksson, 

2003). En patient yttrade: ”man är på något sätt i underläge från början” (Dahlberg, 2002, s. 

7). Denna asymmetri utgör en risk för att sjuksköterskan går emot patientens vilja om 

patienten är den lidande i vårdsituationen (Fredriksson & Eriksson, 2003). Patienten är alltid i 

underläge i den vårdande relationen och beroende av vårdpersonalens kunskap för att nå eller 

bevara hälsa. Detta underläge gjorde att patienten var utlämnad till vårdarens vilja att göra 

gott. Brast vårdaren i denna förmåga kunde istället ett vårdlidande uppstå hos patienten 

(Dahlberg, 2002). 

Objektifierande av patienten 

Flera patienter kände sig objektifierade då vårdpersonal lade störst fokus på sjukdomen, vilket 

ledde till att de kände sig försummade (Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 

2012). ”When the illness became the main focus of healthcare and the patients’ experiences 

were neglected, patients felt objectified…” (ibid., s. 5). Likaså förlorades patientfokus när 

vårdpersonalen lade mer energi på att följa rutiner och scheman istället för att inrikta sig på 

varje patients individuella behov och önskningar (Dahlberg, 2002). Ett annat sätt att förlora 

patientfokus på är då personal benämner sina patienter med ett nummer eller en diagnos 

istället för att tilltala dem med sina för- och efternamn (Kasén, Nordman, Lindholm & 

Eriksson, 2008). 

Konsekvenser av ett icke-vårdande möte  
Vårdandet borde uteslutande innebära en grund för ökat välbefinnande hos patienterna och 

vårdlidande på grund av ett icke-vårdande möte borde inte existera, framförallt inte i dagens 

utvecklade sjukvård (Dahlberg, 2002). Ett vårdlidande skapar en inre kamp hos patienten då 

denne måste kämpa för sin rätt till god vård (Berglund, Westin, Svanström & Johansson 

Sundler, 2012). 

Dåligt bemötande och brist på god vård skapade känslor av sorg, ensamhet och en upplevelse 

av att vara utelämnad. Detta och flertalet andra exempel kan tolkas som ett vårdlidande för 

patienterna (Dahlberg, 2002). Vårdlidande beskrevs dels som att bli förnekad som en lidande 

människa av vårdpersonalen (Dahlberg, 2002) och dels som ett onödigt lidande som vanligast 

framkom i samband med mötet mellan patient och vårdpersonal (Berglund, Westin, 

Svanström & Johansson Sundler, 2012). Om personalen brister i sitt ansvar att stärka 

patienten i sin hälsoprocess, samt försummar patientens upplevelser, orsakar detta ett lidande 

för patienten (Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 2012).  

...där patienternas lidande inte uppmärksammas, och följden blir att de fråntas rätten att ta 

aktiv del i sin egen hälsoprocess. Patientens självklara värdighet kränks. Man blir 

förolämpad och förödmjukad som patient när man inte blir sedd eller hörd, när man inte 

räknas med. Som patient känner man sig maktlös när man tvingas att stå utanför sitt eget 

vårdande... (Dahlberg, 2002, s. 5). 

Den ”tysta” och ”svåra” patienten 

Patienter har olika tillvägagångssätt för att utstå och förhålla sig till sitt lidande. Vissa 

patienter valde att dölja sitt lidande för vårdpersonal och närstående bakom en ”fasad”, detta 

för att skydda sig själva från att drabbas av ännu starkare lidande. Patienter berättade även hur 
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de skämdes då ingen hörde eller såg deras lidande, och skammen ökade då vårdpersonal 

upptäckte lidandet men valde att ignorera det istället för att lyssna till och se patienten 

(Fredriksson & Lindström, 2002). ”When professionals do not listen to or take patients’ 

experiences in to consideration, the patients’ suffering increased.” (Berglund, Westin, 

Svanström & Johansson Sundler, 2012, s. 6).  

Begreppen ”tysta” och ”svåra” patienter beskriver hur patienter som inte ställde frågor kunde 

bli åsidosatta och få mindre uppmärksamhet än de patienter som ställde frågor. 

Vårdpersonalen gick inte in till de ”tysta” eller ”svåra” fallen spontant, för att samtala, när 

patienterna inte själva bad om det. Detta resulterade i att de ”tysta” och ”svåra” patienterna 

kanske inte fick samma goda vård och uppmärksamhet som de andra patienterna och som de 

egentligen hade behövt (Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson, 2008). Dahlberg (2002) 

menar att när vårdpersonalen använder ett olämpligt bemötande gentemot patienten skapas ett 

starkt lidande hos denne. 

Vårdlidande uppstår även när sjuksköterskan saknar mod 

Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2011) hävdade att sjuksköterskan behöver ha mod 

när hon möter patienten: Mod att hjälpa patienten möta sin sårbarhet och sitt lidande; mod att 

våga se patientens sårbarhet och lidande; mod att lita på sin förmåga att kunna utföra 

professionell vård. Saknar sjuksköterskan denna kompetens fanns en risk att hon inte kunde 

eller vågade möta patientens lidande och då kunde ingen vårdande relation skapas. ”The 

nurses pointed out that they sometimes fear patients’ reactions as they worry that such a 

confrontation may cause a reaction which they would be unable to handle on their own.” 

(Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2011, s. 431.) Dessutom kunde sjuksköterkans 

avsaknad av mod präglas av en frånvarande attityd gentemot patienten vilket resulterade i att 

hon inte var närvarande i patientens sårbarhet och lidande (ibid.).”...negativa möten med 

vårdpersonal gör patienterna mer sårbara och ökar deras lidande.” (Dahlberg, 2002, s. 4). 

Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2011) menar slutligen att om sjuksköterskan inte har 

en vilja att våga ställa de ”svåra” och ”viktiga” frågorna, utan istället väljer den enkla vägen 

ut, kan inte ett lyckat vårdmöte skapas. 

 

DISKUSSION 
 

I resultatet framkom att vårdlidande i stor utsträckning är orsakat av vårdpersonal i det 

vårdande mötet. Ett dåligt bemötande och inkompetens bland vårdpersonal gör att en 

vårdande relation inte kan skapas och istället för ett lyckat möte uppstår ett icke-vårdande 

möte och patientens hälsa och välbefinnande blir bortglömt.  

Metoddiskussion 

Studiens syfte undersöktes genom en kvalitativ litteraturstudie eftersom individers upplevelser 

av ett specifikt fenomen skulle utforskas (Polit & Beck, 2012). Hade studien haft som syfte att 

undersöka ett specifikt fenomen genom att mäta variabler eller utföra exakta beräkningar hade 

en kvantititiv metod använts (Bryman, 2008). Dahlberg (1997) menar att för att kunna 

beskriva världen och hur den upplevs av olika individer bör forskningen vara kvalitativ och 

utgå från ett epistemologiskt synsätt. Enligt National Encyklopedin (2014) är epistemologin 

en huvudgren inom filosofin där de grundläggande frågorna om hur kunskap erhålls och vad 
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kunskap är diskueras. Inom epistemologin studeras olika företeelser genom fenomen, vilket i 

denna studie innebar det meningsskapande som utvecklas i det  icke-vårdande möte i relation 

till vårdlidande (ibid.).  

En anledning till att studien bygger på vetenskapliga artiklar är för att få ett brett perspektiv 

av fenomenet icke-vårdande möte i relation till vårdlidande. En intervjustudie kräver enligt 

författarna mer tid, då intervjufrågor ska skrivas, intervjuer genomföras, transkriberas och 

analyseras. Detta jämfört med en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, då 

intervjumaterial från flera informanter redan har genomgått analysprocessen. Med tanke på 

det begränsade tidsspannet för studien har istället en litteraturstudie valts. Däremot hade en 

intervjustudie med samma syfte kunnat vara en framtida studie att genomföra. Då hade mer 

specifika frågor som svarar an på syftet kunnat ställas vilket hade gett resultatet en högre 

validitet och reliabilitet. Att basera studien på självbiografier var uteslutet då författarna anser 

att det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att hitta litteratur som ger svar på studiens syfte. 

För att söka vetenskapliga artiklar användes flera för ämnet relevanta databaser. Backman 

(2008) hävdar att flera databaser bör användas vid artikelsökning då endast en databas inte är 

heltäckande. Innan sökningen genomfördes sammanställdes en lista med sökord som relaterar 

till studiens syfte (Östlundh, 2012). I vissa av de funna artiklarna med hög kvalitet återkom 

samma författare. Därför gjordes en sökning på dessa författares namn i databaserna med 

förhoppning om att hitta fler relevanta och användbara artiklar till studiens resultat. Denna 

sortens sökteknik kan anses som mindre korrekt, men författarna anser inte att detta har 

hämmat studiens resultat utan syftet har ändå kunnat besvaras.  

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2006 och 

2013. Fem av resultatets tolv artiklar var dessvärre publicerade tidigare än 2006, men behölls 

trots detta på grund av deras innehåll och för att deras författare är välkända och erkända 

vårdvetenskapliga forskare. Dessutom har flera av dessa ”gamla” artiklar återkommit som 

referenser i ”nyare” artiklar, vilket kan tolkas som att deras resultat fortfarande är aktuella 

rön. Ett annat av inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar. Vissa av artiklarna som användes till resultatdelen (Dahlberg, 

2002; Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2007; Fredriksson & Eriksson, 2003; Evans, 

2007) uppfyllde inte detta krav, men på grund av deras innehåll och kvalitet beslutades att de 

ändå skulle inkluderas i studien. 

Syftet med studien var att undersöka om ett icke-vårdande möte kan orsaka ett vårdlidande för 

patienten och i så fall hur. Eftersom alla patienter möter vårdpersonal valde författarna att 

inkludera alla studier som berörde ämnet oavsett informanternas sjukdom, diagnos, ålder, 

etnicitet eller vårdform. Detta gör att författarna till denna studie anser att resultatet är 

överförbart, men det är ändå alltid läsarens eget val att besluta om resultatet är överförbart till 

andra patienter och sammanhang (Graneheim och Lundman, 2004). I det analyserade 

materialet fanns dessvärre inga exempel på hur barn bemöts av vårdpersonal och därför anser 

författarna att det inte är en korrekt slutsats att generalisera studiens resultat till barn, utan 

enbart till individer över 18 år. Däremot återfanns patientexempel från flera olika 

vårdsituationer och vårdformer, exempelvis somatisk sjukvård, psykiatrisk sjukvård, öppen 

vård, sluten vård, hemsjukvård, under inskrivning på vårdavdelningar och även vid intagning 

på tvångsvård. Detta gör att denna studies överförbarhet ökar. 

För att undvika språkfel vid översättning av de engelska artiklarna användes ett lexikon. Trots 

detta kan tolkningsfel inte helt uteslutas, då innebörden av engelska ord och 

meningsbyggnader inte alltid går att översätta till svenska. Detsamma gäller då 
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meningsbärande enheter plockades ut från artiklarna, då det finns en risk att innehållet 

fragmenteras eller feltolkas på grund av exempelvis metaforer (Graneheim och Lundman, 

2004). Analysen av artiklarna gjordes gemensamt utav studiens författare och grundar sig på 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Detta kan ses som en 

kvalitetssäkring då två olika individer har granskat samma artiklar och pekat på samma 

väsentliga delar oberoende av varandra (Dahlberg, 1998). Även under analysen av artiklarna 

har författarna reflekterat över sin förförståelse och tolkningsförmåga (Forsberg och 

Wengström, 2008). Det som har valts ut ur artiklarna blir alltid till viss del subjektivt, då 

författarna har gjort ett aktivt val av vad som är viktigast. Analysen blir därför aldrig helt 

objektiv när författarna har möjlighet att göra egna tolkningar utifrån sin förförståelse (ibid.).  

Dahlberg (1997) menar att en studies validitet är ett mått på om det fenomen som var planerat 

att undersökas verkligen har undersökts. Reliabiliteten förklaras som ett mått på metodens 

tillförlitlighet och säkerhet samt ett mått för att ta reda på om resultatet är slumpmässigt eller 

inte (ibid.). I denna studie tolkas validiteten som hög då resultatet besvarar syftet och de 

artiklar som har använts svarar även de an på syftet. Reliabiliteten anses vara hög då en befäst 

analysmetod använts, lexikon har använts för att undervika fel översättningar och 

förförståelsen har i största möjliga mån åsidosatts. Något som kan påverka studiens reliabilitet 

negativt är konfirmeringsbias, vilket innebär att författarna omedvetet kan ha valt ut den 

information från materialet som utifrån förförståelsen ansågs viktigast (Ejlertsson, 2003). 

Detta gör att resultatet skulle kunna präglas av det som författarna förväntade sig komma fram 

till i studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

God kommunikation 

I resultatet framkom att vårdande av patienter bör innebära ett välbefinnande för patienterna. 

Vägen till denna sortens vård sker via en god vårdrelation mellan vårdare och patient, en 

relation som bygger på fungerande kommunikation, tillit och öppenhet mellan de båda 

parterna. Saknas dessa komponenter i den vårdande relation finns det en risk att ett 

vårdlidande för patienten uppstår. Patienter beskriver att när det saknas kommunikation med 

vårdpersonal känner de sig förolämpade och förödmjukade. Tveiten och Ruud Knutsen (2010) 

påstår att det är den professionella som har huvudansvaret för kvaliteten på dialogen. Patienter 

anser att en dialog med vårdpersonal är lika viktig som specifik behandling och dessutom 

skapar samarbetet en känsla av trygghet och tillit (ibid.). När patienten känner sig trygg med 

sjuksköterskan vågar denne öppna sig och berätta sanningen om sitt tillstånd och sina 

upplevelser (Halldorsdottir, 2008). Jonsson, Ottosson och Berndtsson (2013) menar att när 

djupgående frågor ställs är det viktigt att de kommer i rätt sammanhang. Sjuksköterskan bör 

känna sig för i samtalet och läsa av patienten för att avgöra om frågorna bör ställas eller inte 

(ibid.). 

I resultatet påvisades vikten av att vårdpersonal i det vårdande mötet är öppen och lyssnar till 

patienten, för att kunna skapa en vårdande relation och i sin tur skapa förutsättningar för 

vårdpersonalen att entra patientens livsvärld. Wiklund Gustin och Wagner (2012) anser att en 

viktig egenskap hos sjuksköterskan i detta avseende är förmågan att känna medlidande och 

medkänsla, vilket även det möjliggör att hon kan entra patientens värld utan att lämna ifrån 

sig sin egen identitet. Sjuksköterskan får ändock aldrig glömma bort att patienten inte enbart 

är patient utan även har ett liv utanför patientrollen (Halldorsdottir, 2008), vilket är en viktig 

anledning till att sjuksköterskan aldrig får ignorera patientens livsvärld.  
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Vårdpersonalens förhållningssätt  

Enligt resultatet är det avgörande för hur en vårdrelation utvecklas hur sjuksköterskan 

bemöter patienten och förhåller sig till dennes livsvärld. Vårdrelationen kan antingen starta 

genom patientens eller sjuksköterskans initiativ, men svarar den andra inte an på inbjudan kan 

inte heller relationen utvecklas (Halldorsdottir, 2008). Dahlberg och Segesten (2010) anser 

dock att det är vårdaren som bjuder in till det vårdande mötet, men poängterar att det är minst 

lika viktigt hur patienten svarar an på inbjudan. Santamäki Fischer och Dahlqvist (2010) 

hävdar att: ”I en vårdrelation är det sköterskan som är aktör i patientens livsvärld med ansvar 

att skapa den atmosfär där tröst är möjlig.” (s. 121).  

 

Det framkom även i resultatet som viktigt vad sjuksköterskan säger till patienten och hur hon 

säger det. Något som stärker och utvecklar vårdrelationen är när sjuksköterskan skapar en 

vårdande miljö där patienten känner sig lyssnad till, förstådd och stöttad (Lundgren & Berg, 

2010). Karlsson och Sandén (2007) menar att sjuksköterskan ska uppmärksamma de 

omvårdnadsbehov som uppstår hos patienten genom att identifiera de känslor som finns i 

rummet och på så sätt ge möjlighet till en vårdande relation. För ett optimalt samtal där 

vårdrelationen stärks krävs det av sjuksköterskan att hon förmedlar en tillåtande attityd 

gentemot vad patienten vill, kan och behöver delge (Eldh, 2010), det vill säga att 

sjuksköterskan tar del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Holm (2003) 

däremot anser att det som kan bygga upp en positiv relation med patienten är sjusköterskans 

förmåga att kombinera sin yrkeskompetens med sina personliga egenskaper. Arman och 

Rehnsfeldt (2006) håller med om detta och menar samtidigt att den medicinska kunskapen 

både är viktig och nödvändig att ha med sig som sjuksköterska. Ska vårdandet upplevas som 

gott enligt patienten krävs det att den medicinska kunskapen kompletteras med en helhetssyn 

och en vårdande vård (ibid.). Även Dahlberg och Segesten (2010) stödjer detta då de menar 

att vårdaren bör använda sin professionella expertkunskap i kombination med en öppenhet 

och följsamhet för varje unik patient och dennes livsvärld. 

 

Sjuksköterskan bör enligt resultatet alltid ha patientfokus där allt handlar om patientens 

lidande, tankar och upplevelser för att undvika att lidandet blir ännu starkare. Vad 

sjuksköterskan känner och erfar ska alltid komma i andra hand och får aldrig ta 

sjuksköterskans fokus från patienten. Hon är skyldig att ha distans till sig själv och sina egna 

behov i mötet med patienten för att undvika att mötet inte blir vårdande och i och med det 

tappa livsvärldsperspektiv. Tveiten och Ruud Knutsen (2010) stöttar detta då de hävdar att 

patienten alltid är expert på sig själv, medan sjuksköterskan är expert inom den medicinska 

disciplinen (ibid.). Det vårdvetenskapliga patientperspektivet innebär enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) att patienten är den som känner sig själv bäst medan vårdaren besitter det 

professionella expertkunnandet. Detta innebär att det endast är patienten som har kunskap om 

upplevelsen av sin sjukdom medan vårdaren har kunskap om hur sjukdomen ter sig generellt. 

Därför är det betydelsefullt att vårdaren alltid har livsvärlden som utgångspunkt i vårdandet 

(ibid.). Tveiten och Ruud Knutsen (2010) hävdar att det kan bli en utmaning för båda parterna 

att respektera den andres kompetens och att tillåta bådas tankar få lika stort utrymme i 

dialogen. Eldh (2010) menar att en av sjuksköterskans resurser och kompetenser bör vara 

förmågan att respektera patientens kunskap och erfarenheter och se dessa som en tillgång, 

samt skapa förutsättningar för patientdelaktighet. 

En av sjuksköterskans främsta styrkor bör enligt denna litteraturstudies resultat även vara att 

ha mod för att ett vårdande eller en vårdande relation ska kunna skapas. Även Aristoteles 

(Brainy Quotes, 2013) reflekterade över begreppet mod som en oumbärlig egenskap hos 
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människan: ”You will never do anything in this world without courage. It is the greatest 

quality of mind next to honor”, vilket även kan härledas till sjuksköterskans yrkesroll och 

personliga egenskaper. Resultatet visar även att det är viktigt att ha mod att våga gå in i mötet 

eller relationen med patienten och att våga stanna kvar där oavsett vad patienten lider av för 

att inte möta denne med en frånvarande attityd. Karlsson och Sandén (2007) påstår även de att 

det är viktigt att sjuksköterskan inte har någon rädsla inför patientens aktuella tillstånd eller 

om det skulle försämras. Alltså bör sjuksköterskan alltid vara förberedd att möta patientens 

livsvärld oavsett utseende och innehåll (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Den gyllene regeln, ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra 

för dem.” (Matteusevangeliet 7:12, 1999, s. 13), framkom i resultatet som en grundläggande 

egenskap hos den yrkesverksamma sjuksköterskan och medmänniskan. Detta förhållningssätt 

vill även Santamäki Fischer och Dahlqvist (2010) att sjuksköterskan använder. Det är viktigt 

att kunna reflektera över hur sjuksköterskan själv vill bli behandlad i den situation som 

patienten befinner sig i. Hon får däremot inte glömma bort att patienten möjligtvis inte vill 

eller behöver det som hon själv hade velat eller behövt (ibid.). Arman och Rehnsfeldt (2006) 

hävdar att om vårdpersonalen skapar en djupare kontakt med och förståelse för patienten kan 

det som är unikt för patienten framträda, men även det som gör den lik sin medmänniska. 

Många delar av människan kan återfinnas och igenkännas hos hela mänskligheten, men 

samtidigt är alla människor en egen individ med en egen personlighet och en egen vilja 

(ibid.).  

Olika sidor av vårdlidandet 

I resultatet visade det sig att vissa patienter valde att skydda sig själva genom att dölja sitt 

lidande bakom en ”fasad”. De valde aktivt att inte berätta om sitt lidande för vårdpersonalen 

då de var rädda för att deras lidande då skulle eskalera. Wiklund (2010) menar att människan 

kan uppleva och hantera lidande på olika sätt. Vissa accepterar lidandet tack vare att de 

besitter ett personligt förhållningssätt med religiös eller filosofisk natur, medan andra förnekar 

lidandet och skuldbelägger sig själv och/eller andra. Sjuksköterskans ansvar ligger då i att få 

patienten att se en mening med sitt lidande, vilket möjliggörs genom en ömsesidig relation 

som fokuserar på patientens livsvärld och individuella behov (ibid.).  

Resultatet visade att det som till största del orsakar vårdlidande för patienten är när bristen av 

god vård skapar känslor av sorg, ensamhet och en upplevelse av att vara utlämnad. När 

vårdpersonalen brister i sitt ansvar att stärka patienten i sin hälsoprocess blir patienten istället 

försummad och ett vårdlidande uppstår. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att det i många 

fall är den mänskliga faktorn som orsakar vårdlidande. Vårdlidande uppstår framförallt ur det 

icke-vårdande mötet och den icke-vårdande relationen, vilket förklaras som negativt då just 

det vårdande mötet och den vårdanden relationen borde vara det som stärker patientens hälsa 

(ibid.). Eriksson och Lindström (1993) menar att det själsliga lidandet hos patienten kan 

lindras genom att vårdpersonalen lyssnar och är tillgängliga för patienten, medan det 

kroppsliga lidandet kan lindras genom mediciner och olika behandlingar. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att vårdandet måste beröra patientens livsvärld för att det ska kunna 

klassas som vårdande i den mening att det stärker patientens hälsoprocess. Vårdaren bör ha en 

solid utbildning och en adekvat kunskap inom vårdvetenskap för att se hur det är för en 

individ att vårdas, vad hälsa har för innebörd för varje patient och hur denne upplever lidande 

(ibid.). 
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”Ett vårdande som inte förstår eller inte klarar av att möta livsvärlden är följaktligen inget 

verkligt vårdande, och det är framförallt inget vårdvetenskapligt vårdande” (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s.128). 

 

SLUTSATS 
 

Denna studie har visat att ett icke-vårdande möte kan orsaka ett vårdlidande för patienten. 

Detta sker oftast genom sjuksköterskans icke-vårdande förhållningssätt till patienten eller på 

grund av brist på god kommunikation. Det krävs att sjuksköterskan har kompetens och styrka 

att kunna möta patientens tankar och känslor hur svårt eller lätt det än må vara. Utan en 

fungerande vårdrelation kan inte sjuksköterskan entra patientens livsvärld vilket försvårar 

hennes arbete att främja hälsa och välbefinnande hos patienten. Att ta del av en patients 

livsvärld är en oändlig process som pågår varje dag och varje minut och därför kan 

sjuksköterskan aldrig anse sig själv vara fullärd inom denna kompetens. 

Fortsatt forskning angående svårigheterna att skapa ett vårdande möte och undvika ett 

vårdlidande för patienten anses vara en relevant uppföljning på denna studie. Utan reflektion 

och diskussion kring problematiken rörande det vårdande mötet och livsvärlden är det svårt 

att undvika det vårdlidande som kan uppstå hos patienten när dessa begrepp ignoreras eller 

missbrukas av vårdpersonalen. 

En spridning av den kunskap som påvisats i denna studie bör ske till studenter vid 

sjuksköterskeutbildning samt till all yrkesverksam vårdpersonal. Genom att implicera denna 

kunskap inom den svenska sjukvården kan vårdkvaliteten förbättras och förhoppningsvis även 

leda till att vårdpersonal reflekterar mer aktivt över hur de bemöter patienten. 
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7 Innan en nyutexaminerad 

sjuksköterska kan åstadkomma en 

förtroendefull relation med patienten 

måste de först utveckla en god 

relation med dem. Därför behöver 

sjuksköterskeundervisningen 

innehålla mer samtalsteknik för att 

förberedda sjuksköterskan inför sin 

kommande yrkesroll. 

Diskussioner om vad som är viktigt 

för att uppnå en förtroendefull och 

god vårdrelation. 

Medel 

Evans, A.M.  

2007 

 

Australien 

 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

Transference in the nurse-

patient relationship 

Att belysa det terapeutiska 

förhållandet inom psykiatrin 

mellan sjuksköterska och 

patient, samt utforska dess 

generaliserbarhet till andra 

sjuksköterska-patient 

relationer. 

Två olika fallstudier, som 

berättar om två olika 

patientmöten författaren har 

haft, ställs i relation till 

förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient. 

2 Att få tala med en främling är ofta 

enklare än att tala med 

familjemedlemmar, då det annars 

kan upplevas bli en belastning för 

dem. Med sjuksköterskan kan 

patienten tala på ett annat sätt än 

med sina nära och kära. 

Sjuksköterskans kapacitet att lyssna 

kan skapa grunden för det viktiga 

terapeutiska arbetet med patienterna. 

 

Medel 

Kasén, A., Nordman, T. & 

Eriksson, K. 

2008 

 

Finland 

 

Vård i Norden 

Då patienter lider av vården 

– vårdares gestaltning av 

patientens vårdlidande 

Att nå kunskap om vårdares 

antagande om och 

gestaltning av patientens 

vårdlidande samt hur 

vårdlidandet kan förhindras. 

Deduktiv slutledning. Först 

skickades information om 

ämnet vårdlidande ut till 

vårdpersonalen på flera olika 

vårdenheter. Därefter fick 

personalen sitta tillsammans i 

elva olika enheter under en 

workshop och diskutera 

ämnet. 

 Vårdlidande kan klassas i tre olika 

nivåer: Vårdorganisationen; 

Vårdkulturen; Vårdrelationen. 

 

Medel 

Kettunen, T., Poskiparta, M. 

& Gelander, M. 

2002 

 

Finland 

 

Patient Education and 

Counseling 

Nurse-patient power 

relationship: preliminary 

evidence of patients’ power 

messages 

Att i detalj beskriva hur 

patienters asymmetriska kraft 

minskade under deras 

sjukhusvistelse. 

Patientperspektiv. Filmat 38 

stycken 

hälsorådgivningsträffar, som 

sedan transkriberades och 

analyserades. 

38 Kraft är ett komplext och mångtydigt 

begrepp som kan skapas gemensamt. 

Sjuksköterskans kraft hänger 

samman med den medicinska 

kunskapen, som kan läras utav 

patienten. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Artikelns kvalitet 

Fredriksson, L. 

1999 

 

Sverige 

 

Journal of Advanced Nursing 

Modes of relating in a caring 

conversation: a research 

synthesis on presence, touch 

and listening 

Att utveckla en ontologisk 

och teoretisk förståelse för 

närvaro, beröring och 

lyssnande under ett vårdande 

samtal.  

Kvalitativ undersökning 

baserad på vetenskapliga 

artiklar som sökts via en 

systematisk litteratursökning. 

Därefter har studierna lästs 

igenom och de viktigaste 

definitionerna, kategorierna 

och metaforerna plockats ut.  

 Sjuksköterskan och patienten är inte 

enbart närvarande i mötet med 

varandra i sina ”roller” utan även 

som unika individer. Kontakten 

grundar sig i sjuksköterskans attityd. 

Medel 

Fredriksson, L. & Lindström, 

U. Å. 

2002 

 

Sverige 

 

Issues and Innovations in 

Nursing Practice 

Caring conversations – 

psychiatric patients’ 

narratives about suffering 

Att öka och fördjupa 

förståelsen för hur 

psykiatriska patienter under 

samtal med sjuksköterskan 

berättar sin upplevelse av 

lidande. 

Datainsamling under två års 

tid genom ljudinspelningar 

av 20 individuella vårdsamtal 

mellan patienter och 

sjuksköterskor. Därefter 

transkriberades 

inspelningarna och 

naivlästes. 

20 I patienternas berättelser påträffades 

att de dolde sitt lidande bakom en 

fasad för att kunna hantera sitt 

lidande och sin skam. Dock fanns 

det en vändpunkt hos patienterna där 

de våga släppa fasaden och blotta 

lidandet. 

Hög 

Fredriksson, L. & Eriksson, K.  

2003 

 

Sverige 

 

Nursing Ethics 

The Ethics of the Caring 

Conversation 

Att utforska den etiska 

grunden för en vårdande 

konversation. 

Författarna har analyserat 

data och material enligt Paul 

Ricoeurs etik som handlar 

om hur sjuksköterskan bör 

handla och hur hon engagerar 

sig i patienter som lider. 

 Det etiska förhållandet av en 

vårdande konversation visade sig 

vara asymmetriskt på grund av den 

passivitet som lidandet innebär. 

Asymmetrin visade sig vara 

potentiellt oetisk om den inte 

balanserades med ömsesidighet från 

både vårdare och patient. 

Medel 

Thorkildsen, K. M., Eriksson, 

K. & Råholm, M-B. 

2012 

 

Finland & Norge 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Science 

The substance of love when 

encountering suffering: an 

interpretative research 

synthesis with an abductive 

approach. 

Att undersöka det väsentliga 

av kärlek och när det möter 

lidande. 

Studien är baserad på 15 

artiklar som fokuserar på 

olika aspekter av kärlek. Den 

har ett hermeneutiskt 

perspektiv. 

 Betydelsen av kärleken när den 

möter lidande visar sig i tre olika 

teman: Kärlek som en helande kraft; 

Kärlek som ett grundläggande sätt 

att vara; Etisk kärlek.  

Ur ett etiskt förhållningssätt är 

kärlek en grundläggande vårdande 

handling. 

Medel 

Thorup, C. B., Rundqvist E., 

Roberts, C. & Delmar, C. 

2011 

 

Skandinavien 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Science 

Care as a matter of courage: 

vulnerability, suffering and 

ethical formation in nursing 

care. 

Att utforska sjuksköterskans 

egna erfarenheter av hur 

deras egen sårbarhet och 

lidande påverkar deras etiska 

förhållningssätt och deras 

kapacitet att utföra 

professionell vård när de blir 

konfronterade av patienternas 

sårbarhet och lidande. 

En kvalitativ intervjustudie 

baserad på 23 intervjuer av 

erfarna sjuksköterskor från 

Skandinavien. 

34 (12) Mod tycks vara ett tydligt 

gemensamt fenomen inom det etiska 

förhållningssättet.  

Mod manifesterar sig själv som 

möjligheten och viljan att hjälpa 

patienten att möta sina sårbarheter 

och sitt lidande. 

Hög 
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        Bilaga 4 - Innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man blir 

förolämpad och 

förödmjukad som 

patient när man inte 

blir sedd eller hörd, 

när man inte räknas 

med.  

Förolämpad och 

förödmjukad som 

patient.  

Blir inte sedd eller 

hörd. 

Förolämpad. 

Inte sedd. 

 Brist på 

kommunikation i 

det vårdande mötet. 

Vårdlidande 

upplevdes i 

vårdrelationen och 

mötet med 

vårdpersonal. 

Vårdlidande 

uppkom i mötet 

med vårdpersonal. 

Vårdlidande. Ett icke-vårdande 

möte skapar 

vårdlidande. 

Konsekvenser av ett 

icke-vårdande 

möte. 

 


