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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Antalet klagomål till patientnämnden har ökat angående missnöje i vården, 
trots att investeringar har gjorts. Det kan grunda sig i att patienters behov inte 
tillgodoses vilket kan resultera i maktlöshet hos patienten. Utgångspunkten för en god 
vårdrelation är att tillmötesgå önskemål hos patienten. Litteraturöversiktens teoretiska 
referensram utgår från Travelbees teori, som beskriver att en god vårdrelation bör 
utvecklas för att patientens individuella omvårdnadsbehov ska kunna främjas.  
Syfte: Syftet var att belysa aspekter som skapar en god vårdrelation mellan 
sjuksköterska och patient ur ett patientperspektiv.  
Metod: En litteraturöversikt har gjorts där elva kvalitativa artiklar inkluderats. 
Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Artiklarna har 
kvalitetsgranskats och analyserats med en innehållsanalys.  
Resultat: Patienten vill vara delaktig i sin vård och ha rätt till valmöjligheter för att en 
god vårdrelation ska kunna etableras med sjuksköterskan. Patienten önskar att en 
sjuksköterska ska upprätthålla dennes värdighet, vara kompetent, sträva efter kontinuitet 
och visa respekt i kommunikationen mellan dem. Enligt patienten har sjuksköterskans 
handlingssätt betydelse för hur en god vårdrelation ska utformas mellan parterna. 
Slutsats: Litteraturöversiktens subkategorier speglar de aspekter som bidra till en god 
vårdrelation enligt patienten. Genom att sjuksköterkor tar del av dessa aspekter gör det 
att de får en överblick över hur sjuksköterskor bör förhålla sig i relation till patienten, 
för att en vårdrelation ska bli god. 
 
 
 
 
Nyckelord 
Sjuksköterska, patient och vårdrelation. 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christina Iwarson.   
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1 Inledning 
Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen är att en vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient har betydelse för individens hälsoprocess. Vår förförståelse 

kring hur en god vårdrelation skapas mellan sjuksköterska och patient är att det sker 

exempelvis genom bra kommunikation, ett gott bemötande och patientens delaktighet. 

Olika omständigheter kan göra att en god vårdrelation inte uppnås och med tanke på den 

kunskap sjuksköterskor besitter efter sin utbildning finner vi det bekymmersamt. Vår 

upplevelse är att någonting brister i praktiken. Genom att ta del av patientens 

upplevelser kan sjuksköterskan bättre förstå hur en god vårdrelation kan etableras 

utifrån patientens önskemål.  

 
2 Bakgrund 
Friberg (2012) framhåller att i en litteraturöversikts bakgrund ska relevanta 

utgångspunkter presenteras för att skapa enklare förståelse för resten av examensarbetet. 

I bakgrunden kan tillexempel begrepp som behövs klargöras presenteras.  

 

2.1 Definition av vårdrelation 

Eriksson (2014) definierar begreppet vårdrelation som en relation mellan patient och 

vårdare, som utgör grunden i vårdprocessen. Personal som arbetar nära patienter 

förutom läkare anses vara vårdare. Patienten skall få utrymme i en god vårdrelation för 

att få möjlighet att ge uttryck åt sina aktuella behov, problem och behov. Enligt Björck 

och Sandman (2007) är begreppet vårdande relation synonymt med vårdrelation. En god 

vårdrelation är att tillmötesgå patientens önskemål inom vården. I denna 

litteraturöversikt används begreppen vårdrelation och vårdande relation synonymt. 

Kasén (2002) skriver att den vårdande relationen är till grund för omvårdnaden och 

utgångspunkten i vårdvetenskapen. Förhållande, berättelse, beröring och förbindelse är 

begrepp i den vårdande relationen. Begreppet ”förhållande” skapas mellan patienten och 

sjuksköterska beroende på tid och vilken kontext de befinner sig i. Utformningen av en 

relation kan visa sig asymmetrisk vilket innebär att när den vårdande relationen 

etableras finns det olikheter i positionerna mellan vårdare och patient, att vårdaren 

upplevs vara i maktposition gentemot patienten. En förbindelse kan skapas i en relation 

mellan parterna. Det innebär att vårdaren förbinder sig till att ge patienten vård och att 

denne acceptera det. Patientens värdighet behålls och det genom att patientens lidande 

lindras. När vårdaren deltar i patientens berättelser skapas innehållet i relationen. Det 
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kännetecknas av att patienten gör vårdaren delaktig om sitt lidande och kan leda till att 

de båda parterna blir berörda vilket kan utveckla dem som människor  
 
2.2 Vårdlidande hos patienten 

Eriksson (2005) skriver att människor som har upplevt utebliven vård eller utsatts för 

lidande som har orsakats av vården, kan benämns som vårdlidande. Det finns olika 

vårdlidande som sammanfattas på följande sätt: kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Det vanligaste förekommande 

vårdlidandet är kränkning av patientens värdighet som människa och 

värdighet definieras som trovärdighet och likvärdighet. Patienten upplever kränkning 

när de blir bemötta med nonchalant tilltal eller att vid vårdåtgärder inte 

skyddar patientens intima zoner gör att patienten upplever kräkning. Det kan även ske 

när patienten inte får ta plats eller genom bristfällig etisk hållning. Fördömelse och 

straff är att det utgår från att det är vårdarens uppgift att bestämma vad som är rätt eller 

fel med tanke på patientens vårdsituation. Dock har patienten rätt till att göra egna val 

och vårdarens kompetens kan bidra till att patienten får den vård som är mest lämplig. 

När vårdaren använder sig av sin makt kan det vara påfrestande för patienten att utföra 

handlingar som de inte klarar av eller orkar. Samt att vårdaren inte lyssnar på patientens 

önskemål. Utebliven vård eller icke-vård grundar sig i till exempel medveten vanvård 

eller slarv samt bristfällig kompetens för att kunna se och göra ett omdöme om vad 

patienten behöver. När utebliven vård upplevs är det en kränkning av individens 

värdighet och är ett sätt att bedriva makt mot en maktlös (Eriksson, 2005). 

2.3 Sjuksköterskans kompetensområde 
Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innebär att 

sjuksköterskans arbete ska präglas av att vara respektfull och öppen gentemot patienten. 

Arbetet ska ske utifrån en helhetssyn, där sjuksköterskan bör kommunicera genom att 

vara lyhörd och empatisk. Sjuksköterskan bör sträva efter att en relation skapas för att 

kunna ge stöd till patienten och tillgodose dennes talan. Att involvera patient i vården 

kan bidra till ökad delaktighet. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 1982:763) eftersträvar 

kontinuitet och säkerhet i vården, samt föreskriver att en god relation mellan patient och 

vårdpersonal ska skapas. Patientens integritet och värdighet ska mötas med respekt och 

behovet av trygghet ska tillgodoses. Patientsäkerhetslagen (2010:659) skriver att 
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sjuksköterskor har skyldighet att engagera sig i patientens vårdprocess samt att 

vårdpersonalens kompetens är viktig.  

 

2.4 En vårdrelation ur sjuksköterskeperspektiv 

Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009) beskrev att sjuksköterskor 

fann att det var betydelsefullt när de lyssnade till patienten med respekt för att skapa en 

god vårdrelation. När sjuksköterskan lyssnar med respekt är det fokus på patienten utan 

att sjuksköterskan gör andra fysiska åtgärder eller bedömningar samtidigt. Fysisk smärta 

kunde lindras när sjuksköterskan fanns där för patienten och lyssnade till patientens 

behov. När patienten gav bekräftelse och positiv återkoppling upplevde sjuksköterskan 

att en god vårdrelation kunde utvecklas. I deras studie beskrev de även att 

sjuksköterskans erfarenheter att vårda kunde bidra till bättre professionell omsorg, 

vilket gynnade patientens välbefinnande samt tillfredsställelse av patientens behov 

(Iranmanesh et al., 2009).  

            Berg, Berntsson och Danielsson (2006) beskrev i sin studie att när 

sjuksköterskorna var solidarisk kunde de lära känna patienten bättre och en vårdande 

relation får möjlighet att utvecklas. Sjuksköterskans professionella förhållningssätt var 

att visa solidaritet och etablera förtroendegivande relation med patienten för att få 

förståelse för patientens vårdsituation. När sjuksköterskan använde sig av öppenhet och 

flexibilitet skapades förståelse kring patientens situation. Detta gjorde att patientens 

lidande lindras och gav ett bättre vårdande resultat. För sjuksköterskor var vårdandet 

betydande i en god vårdrelation, detta grundade sig i att vara där och lyssna samt att 

dela berättelser, som utvecklades till förtroende. Det gör det möjligt för patienten att 

ställa krav på kontinuitet. Att sjuksköterskor gav kontinuitet och tillgänglighet i en 

vårdrelation skapade förbindelse. Det resulterade i att förtroende mellan parterna 

utvecklades och att en relation skapades, vilket gjorde att sjuksköterskor såg patienter 

som unika människor. Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) 

framhöll i studien att patienter behövde en primär sjuksköterska under vårdtiden. Det 

resulterade i ömsesidig relation och gjorde att sjuksköterskan kunde göra en bättre 

bedömning av patientens förmåga till egenvård. En god relation mellan 

sjuksköterskorna på avdelningen resulterade i att patienterna upplevde mer förtroende 

för sjuksköterskorna. Berg, Skott och Danielsson (2006) poängterade att sjuksköterskor 

strävade efter att ta reda på patientens livssituation i samtalet för att lättare utveckla en 
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god vårdrelation. Vårdrelationen gjorde att sjuksköterskan lättare kunde förstå 

patientens situation och finnas där när patienten visade emotionella känslor.  

 

2.5 Teoretisk referensram 
Omvårdnadsteori enligt Joyes Travelbee 

Omvårdnadsteori grundar sig i omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Den mellanmänskliga relationen definieras som en relation 

där människan är i fokus och ses som unik. Teorin bygger på en existentialistisk 

uppfattning där olika begrepp används för att påvisa omvårdnadens typiska drag. De 

viktigaste begreppen i teorin är människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer samt kommunikation. Teorin ser människan som individ, där människan är i 

centrum men varje individ är oersättlig och unik. Att hjälpa patienten att finna mening, 

hantera sin sjukdom och lidande är grunden i omvårdnadens mål. Genom att främja 

hälsa och förebygga sjukdom hos patienten kan det hjälpa individen att finna hopp i sin 

utsatta situation. För att uppnå omvårdnadsmålet bör en mellanmänsklig relation skapas. 

Den mellanmänskliga relationen kan inte skapas utifrån rollerna som sjuksköterska och 

patient, den kan bara skapas utifrån två unika individer som kommunicerar. Att se varje 

patient som en unik individ är av stor vikt, eftersom mening och upplevelse av hälsa är 

individuell. Sjuksköterskan får möjlighet att möta patienten som individ och dennes 

behov genom kommunikation. Det finns två möjligheter att kommunicera inom 

omvårdnaden och ett av tillvägagångssätten är att identifiera omvårdnadsbehov och ta 

hänsyn till planerade åtgärder, på ett professionellt sätt. Det andra sättet är att 

kommunicera genom mellanmänskliga relationer och använda sig själv terapeutiskt 

(Travelbee, 1971). 

            De fem faser som bidrar till en interaktionsprocess för att etablera en 

mellanmänsklig relation är enligt Travelbee (1971) det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. I det 

första mötet ser inte sjuksköterskan patienten som en unik individ och därför bör 

sjuksköterskan åsidosätta sina föreställningar. Genom att sjuksköterskan ändrar 

perspektiv kan patienten ses som unik och en relation kan skapas, vilket leder till 

framväxt av identiteter. För att empati ska skapas i den mellanmänskliga relationen bör 

sjuksköterskan ha förståelse för patientens känslor samt åsidosätta det egna jaget. En 

individanpassad omvårdnad kan skapas när sjuksköterskan använder empati som 

redskap vilket kan stärka patienten i hälsoprocessen. När sjuksköterskan strävar efter att 

4 



  
 

hjälpa och lindra patientens lidande kan sympati för patienten uppnås. Detta kan leda till 

att en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient, vilket resultera i att 

sjuksköterskan kan bidra till patientens tillfrisknande. De fem faserna gör att parterna 

ser varandra som unika individer i en mellanmänsklig relation.  

 
2.6 Patientens missnöje i en vårdande relation 
Trots att patienters åsikter har lyfts fram det senaste årtiondet finns det 

förbättringsområden inom vården. Åren 2000- 2007 ökade antalet ärenden om klagomål 

till patientnämnden angående bemötande, kommunikation och information med 41 

procent. Allt fler vetenskapliga studier visar att delaktighet, bemötande och förtroende 

är viktiga komponenter för vårdens resultat (Socialstyrelsen, 2015). I 

socialdepartementet (2014) framgår det att Regeringen under åren 2011-2014 har 

investerat 2,5 miljoner för att förbättra patientsäkerheten. Målet med satsningen var att 

öka patientens medverkan och delaktighet i vården. Trots detta får patientnämnden in 

ungefär 30 000 ärenden varje år som grundar sig i negativt bemötande och missnöje 

med relationen med vårdpersonalen. Regeringen beslutade år 2014 att en utredning 

skulle utföras över hur klagomål mot hälso- och sjukvården och personalen hanteras. 

Syftet med utredningen var att kunna hantera klagomålen bättre för att vården skulle 

förbättras. I slutet av året 2015 ska resultatet presenteras. 

            En fungerade mellanmänsklig relation bidrar till att patientens lidande lindras 

och välbefinnandet stärks. För att stödja patientens hälsoprocess bör det utvecklas en 

vårdande relation (Dahlberg och Segesten, 2010) 
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3 Problemformulering 
Patienters klagomål angående personals negativa bemötande och missnöje med 

vårdrelationen ökar varje år trots att förebyggande insatser gjorts. Vårdrelationen utgör 

grunden av vårdprocessen, omvårdnaden och är utgångspunkten i vårdvetenskapen. 

Sjuksköterskan ansvarar för att skapa en god vårdrelation tillsammans med patienten 

och måste kunna visa respekt, empati och lyhördhet. För att kunna nå målen med 

omvårdnaden måste även en mellanmänsklig relation skapas, vilket grundar sig i att 

sjuksköterska och patient måste möta varandra som unika individer. Patienten måste få 

utrymme i en god vårdrelation för att få möjlighet att ge uttryck åt sina individuella 

aktuella problem och behov. Om patientens önskemål inte tillgodoses i vårdrelationen 

kan vårdlidande uppstå för patienten, genom att sjuksköterskan använder sin 

maktposition och inte lyssnar till patienten. Det kan resultera i kränkning av patientens 

värde som människa. Om vårdlidande uppkommer hos patienten kan det orsaka att 

patientens hälsoprocess blir försämrad. 

 
 
4 Syfte 
Syftet var att belysa aspekter som skapar en god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient ur ett patientperspektiv.  

 
5 Metod 
Studien gjordes som en litteraturöversikt av de forskningsresultat som fanns inom 

ämnet. Friberg (2012) poängterar att en litteraturöversikt grundar sig i att skapa en 

översikt av befintligt kunskap kring det valda ämnesområdet. 

 

5.1 Urval 
Inklusions- och exklusionskriterier  
För att finna relevanta artiklar och för att resultatet skulle svara mot det valda syftet 

användes olika avgränsningar. Vanligt förekommande avgränsningar, enligt Östlundh 

(2012) är inklusions- och exlusionskriterier, språk, årtal och peer rewied. Artiklarna 

som valdes ut för denna litteraturöversikt hade inklusionskriterier: vuxna, ur ett 

patientperspektiv, publicerade 2005-2015, peer reviewed och skrivna på engelska eller 

svenska samt att patienterna ska vårdas eller har vårdats inom somatisk vård.  
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5.2 Sökprocess  
Det gjordes först en inledande sökning för att finna relevanta sökord, träffar och 

inklusionskriterier vilket Friberg (2012) rekommenderar. Det valdes att göra 

ämnesordsökningar och fritextsökningar i databaserna, som var Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. Omvårdnad är utgångspunkten i alla tre databaserna och är därmed relevanta 

att använda utifrån studiens syfte (Backman, 2008). I respektive databas fokuserade en 

av författare på ämnesordssökning och den andra författaren på fritextsökning och 

manuell sökning. Flertalet av artiklarna var skrivna av samma författare och därför 

gjordes en manuell sökning på de författarna. Litteraturöversiktens författare tog hjälp 

av varandra i sökprocessen när problematik uppstod. Svensk MeSH tillämpades för att 

finna motsvarande engelska ämnesord till vårdrelation och vårdande relation men gav 

inga relevanta sökord. Ordet relation gav däremot ett användbart sökord i svensk 

MeSH, nurse-patient relation som blev ett primärt sökord genom hela sökprocessen. 

Under processen framkom ytterligare primärt sökord som hittade genom en funnen 

artikels nyckelord: caring relationship nurse patient. De valda sökorden kombinerades 

med de booelska operatorerna ”OR” och ”AND”. ”OR” användes då sökningen kunde 

ge träff antingen på det ena eller andra sökordet, medan”AND” användes då sökningen 

skulle ge träff på samtliga sökord (Östlundh, 2012). Major Concept valdes att användas 

i fåtal av ämnesordssökningar i Cinahl, vilket gjorde att det valda ämnesordet fanns i 

artikelns resultat enligt Linnéuniversitet (personlig kommunikation, 23 mars 2015). I 

Pubmed valdes artiklarna att kontrolleras i Ulrich´s Periodicals directory, vilket gjordes 

för att kontrollera att de var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Till skillnad mot 

Cinahl och PsycINFO där peer reviewed finns som tillval och används för att få träff på 

artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlund, 2012). Totalt lästes 1380 

titlar, 121 abstrakt lästes och antal lästa artiklar i fulltext var 32 stycken (Se bilaga A). 

De abstrakt som inte valdes att läsas i Cinahl, Pubmed och PsycINFO var på grund av 

att de inte svarade på litteraturöversiktens syfte. De viktigaste aspekterna vid läsning i 

abstrakt och fulltext var att artiklarna inkluderade patientens perspektiv. Det resulterade 

i att elva kvalitativa artiklar svarade på syftet. 
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5.3 Kvalitetgranskning 
De elva kvalitativa artiklarna granskades enligt Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista för kvalitativa artiklar (se bilaga B) och samtliga artiklar inkluderades. 

Tillvägagångssättet för kvalitetsgranskningen gjordes enligt checklistan och utfördes 

enskilt av författarna. Därefter diskuterades granskningen av artiklarna gemensamt, för 

att uppnå konsensus. Checklistans frågor kunde besvaras antingen med ja/nej eller med 

ett utförligt svar och artikeln graderas efter låg, medel och hög kvalité. Frågor som 

besvarades utförligt eller med ett ja gav ett poäng men besvarades frågan med ett nej 

gav det noll poäng i checklistan. Den totala summan är 32 poäng och det innebär att 0-

16 poäng gav låg kvalité, 17-25 poäng gav medel och 26-32 poäng gav hög kvalité. Det 

resulterade i att sex artiklar graderades med medel kvalité och fem artiklar med hög 

kvalité (Se bilaga C). 

           I kvalitetsgranskningen uppmärksammades tre av de inkluderade artiklarnas 

urvalsförfarande. Artikeln skriven av Matiti och Trorey (2008) skiljde sig åt med en 

urvalsgrupp som inkluderade åldrarna 16-30, samt att de använde sig av tolkande metod 

och ett stort urval av informanter. Ytterligare två artiklar skiljde sig åt i urvalförfarandet 

med tolkande metod och ett stort antal informanter, som var skrivna av Finch (2006) 

och Berg, Skott och Danielson (2007).  

 

5.4 Dataanalys  
Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) beskrivning av analys. Analysarbetet 

grundade sig i att dela upp befintlig data till delar för att sedan bilda ny helhet. En 

induktiv ansats användes i analysen. Författarna valde att använda subkategori och 

kategori, vilket kan presentera ett resultat (Friberg, 2012). Inledningsvis läste författarna 

enskilt de inkluderade artiklarnas resultatdel flera gånger för att få en djupare förståelse. 

Resultatet analyserades och meningsenheter valdes ut enskilt. Gemensamt 

kontrollerades meningsenheterna med relevans för studiens syfte för att uppnå 

konsensus. Meningsenheterna kodades och översattes från engelska till svenska 

tillsammans. Det resulterade i fem subkategorier: ”Upprätthålla patientens värdighet”,  

”Ömsesidig respekt och god kommunikation ”, ”Att finnas där för patienten”, ”Val av 

självbestämmande och delaktig” och ” Kompetens och kontinuitet i en god 

vårdrelation”. Slutligen två kategorier: ”Sjuksköterskans handlingssätt betydande för en 

god vårdrelation” och ”Patientens valmöjligheter”. (Se bilaga B för analysmatris). 
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5.5 Forskningsetiskt resonemang 

En kontinuerlig reflektion av litteraturöversiktens förhållningssätt har hållits under 

processen, dels via ett kritiskt förhållningssätt inom etiska aspekter när artiklarna 

granskades och dels genom reflektioner kring egen förförståelse. Inledningsvis av 

litteraturöversikten gjorde författarna sig medvetna om varandras förförståelse och 

strävade efter att åsidosätta sina föreställningar och förförståelse för att resultatet inte 

skulle påverkas. Forsberg och Wengström (2013) skriver att förförståelse kan förklaras 

som tidigare förkunskaper och erfarenheter en författare har inom området som ska 

genomföras. Författarna i litteraturöversikten har presenterat allt relevant resultat och 

inte valt bort resultat som talar emot deras egna åsikter. Vid översättningen av artiklarna 

har inte resultatets innebörd förvrängts.  

            Artikeln skriven av Berg och Danielson (2007) angav inte i text att den var etiskt 

godkänd, till skillnad från resterande artiklar. Genom att flertal artiklar angav i text att 

de var etiskt godkända bidrog det till ökad kvalité och giltighet i litteraturöversiktens 

resultat.  

6 Resultat 
Resultatet bygger på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Det skapades sex subkategorier och tre kategorier. Resultatet 

presenteras utifrån de två kategorierna som är: ”Sjuksköterskans handlingssätt 

betydande för en god vårdrelation” och ”Patientens valmöjligheter”.  

 

6.1 Sjuksköterskans handlingssätt betydande för en god vårdrelation 
Upprätthålla patientens värdighet 

Patienterna tog initiativ till att utveckla en god vårdrelation med sjuksköterskor för att 

deras värdighet skulle främjas. Värdighet grundade sig i självrespekt och självkänsla. 

För att främja patienternas värdighet ansåg de att sjuksköterskors inställning till 

patienten var av stor vikt genom att vara artig och respektfull. Patienterna behövde ha 

ett respektfullt beteende mot sjuksköterskan. Patienternas värdighet kunde främjas trots 

att sjuksköterskorna arbetade under stor press. Dock kunde den fysiska miljön inne på 

sjukhuset påverka patienten negativt eller positivt (Baillie, 2009). Patienter ansåg att 

avdelningarnas struktur var betydande när deras integritet och värdighet skulle främjas, 

till exempel att ett rum innehöll fem sängar med badrum reducerade patienternas 

värdighet, vilket gjorde att patienterna önskade enkelrum. Sjukhusets system gällande 
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sängbrist på avdelningarna påverkade patientens värdighet negativt av den anledningen 

att patienterna flyttades mellan avdelningar. Dock fanns det patienter som beskrev att 

strukturen på avdelningarna främjade deras integritet och därmed värdighet (Baillie, 

2009; Matiti och Trorey, 2008). Patienten ville lämnas ensam om det var möjligt när de 

skulle använda ett bäcken. Minimering av att exponera patientens kropp i intima 

vårdsituationer var viktigt och patienter ansåg att sjuksköterskor var noggranna med det. 

Till exempel när sjuksköterskor drog för en gardin vid genomförandet av intima 

situationer. De upplevde att värdighet främjades när sjuksköterskorna frågade om lov 

innan de gjorde ett förfarande och förklarade varför det var nödvändigt. Patienter 

önskade att de kunde ta hand om sin egen vård men ansåg att det skulle ta för lång tid. 

Att vara beroende av sjuksköterskor gjorde att deras värdighet minimerades och de 

beskrev viljan av att bli uppmuntrad i att vara självständig. Som patienter förväntade de 

att sjuksköterskor skulle finnas där när de kände sårbarhet och att sjuksköterskor godtog 

dem som unika individer (Matiti et al., 2008). 

 

Ömsesidig respekt och god kommunikation 

När sjuksköterskor och patienter visade respekt för varandra skapades förutsättningar 

för en god vårdrelation (Berg, Berntsson och Danielson, 2006; Berg, Skott och 

Danielson, 2007). Patienter upplevde att sjuksköterskor respekterade dem när de tog 

hänsyn till deras åsikter, samt att sjuksköterskorna inte glömde bort patienterna vid en 

avsatt tid (Matiti et al., 2008). Patienter som hade varit sjuka en längre tid upplevde 

respekt genom att sjuksköterskan visade sympati vilket gjorde att de fann att en god 

vårdrelation kunde skapas. Fanns det ömsesidighet och förtroende mellan parterna 

upplevde patienter att en god vårdrelation kunde upprättas (Berg, Berntsson och 

Danielson, 2006). Förtroende kunde utvecklas när sjuksköterskan uppvisade respekt 

gentemot patientens önskemål och rättade sitt eget beteende efter patienten. Detta 

utgjorde att det blev lättare att kommunicera och ge återkoppling till varandra samt att 

sjuksköterskan kunde visa hänsyn för patientens integritet (Larsson et al., 2007). 

Patienter ansåg att i en kommunikation med sjuksköterskan var det betydelsefullt när 

sjuksköterskan presenterade sig, lyssnade på dem samt var artiga vilket var betydande i 

en god vårdrelation (Finch, 2006; Matiti et al., 2008). 

            Patienter ansåg att öppenhet och närvaro var viktiga aspekter i 

kommunikationen i samtalet med sjuksköterskan. I samtalet sågs parterna som unika 

människor vilket var en förutsättning för en god vårdrelation. (Berg, Berntsson och 
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Danielson, 2006). När sjuksköterskor var frågande, stödjande och lyhörd gav det 

möjlighet till samtal (Berg, Berntsson och Danielson, 2006; Berg, Skott och Danielson, 

2006). För att intima situationer inte skulle upplevas obekväma ansåg patienterna att det 

var av stor vikt att sjuksköterskan hade ögonkontakt och kommunicerade med dem och 

inte enbart fokuserade på att tala med sina kollegor (Matiti et al., 2008). Under det 

dagliga vårdarbete skapades ömsesidig respekt vilket skedde genom att allt som 

diskuterades togs på allvar mellan parterna. Genom att båda parterna tydligt visade sina 

gränser för vad som ska diskuteras gjorde det möjligt att uppnå överenskommelser, som 

bidrog till att patientens integritet bevarades (Berg, Skott och Danielson, 2007).  

 

Att finnas där för patienten 

Patienter upplevde att stöd från sjuksköterskor utgjorde grunden för en meningsfull 

vårdrelation. Förmedlades stöd kunde en känsla skapas hos patienten där de upplevdes 

som unika individer. Stödet från sjuksköterskorna stärkte patientens mentala balans. När 

sjuksköterskor med en positiv attityd förmedlade stöd bidrog det till att patienter kände 

sig mer bekväma. Beröring från sjuksköterskan kunde exempelvis vara en klapp på 

axeln som främjade patienternas välbefinnande (Mattila et al., 2014). Patienter 

poängterade att stödet som sjuksköterskorna förmedlade skapade en känsla av 

förtroende och för det arbete som de utför. Det bidrog till att stödet från 

sjuksköterskorna resulterade i att patienterna blev avslappande och känslan av osäkerhet 

minskade. Detta gjorde att patienten och sjuksköterskan kunde fördjupa deras relation 

med varandra vilket var betydande i en god vårdrelation (Liu et al., 2006; Mattila et al., 

2014). Förtroende skapades utifrån stödet från sjuksköterskorna och kunde resultera i en 

känsla av självständighet i sin egen vård hos patienterna (Mattila, Kaunonen, Aalto och 

Åstedt-Kurki, 2014; Larsson et al., 2007). 

            En sjuksköterska som var engagerad och tillbringade tid med patienten ansågs 

positivt och betydelsefullt för en utveckling av en god vårdrelation (Larsson et al., 2007; 

Berg, Berntsson och Danielson, 2006). Desto mer tid sjuksköterskan engagerade sig i 

patienten och dennes vård desto mer upplevde patienterna en lägre underordnad 

position. Mängden tid som tillbringades med patienten sågs som en indikation på att 

patienten inte upplevde maktlöshet i relationen med sjuksköterskan. Patienters verbala 

och icke-verbala signaler som uppmärksammades av sjuksköterskan resulterade i att 

patienterna upplevde att hon/han som engagerade. Det var genom att sjuksköterskan var 

uppmärksam och gav återkoppling på patienternas upplevelser av känslor (Larsson et 
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al., 2007). Patienten förväntade sig att sjuksköterskan skulle ha ett gott uppförande 

gentemot de i en god vårdande relation. De önskade en sjuksköterska som visade empati 

och hänsyn samt var vänlig (Finch, 2006; Liu et al., 2006; Henderson, Van Eps, 

Pearson, James, Henderson och Osborne, 2007). Sjuksköterskor och patienter delade 

liknande förväntningar på att skapa en positiv atmosfär i en vårdande relation som 

speglade sig i omtänksamhet och vänlighet (Liu et al., 2006). De betraktade även att en 

sjuksköterska skulle vara lugn, bekväm, lyhörd, ärlig, omtänksam och intresserad 

(Finch, 2006; Liu et al., 2006; Henderson et al., 2007). När sjuksköterskan visade 

intresse i ett möte menade patienten att hon/han var omtänksam (Larsson et al., 2007). 

 

6.2 Patientens valmöjligheter 
Val av självbestämmande och delaktighet 

Sjuksköterskan förväntades att uppmuntra och ge goda råd men även ge information 

kring patientens sjukdom. Detta resulterade i att de upplevde glädje och bekvämlighet, 

som byggde på att tillit kunde utvecklas mellan parterna (Liu et al., 2006). Patienter 

beskrev att i en god vårdrelation var det av stor vikt att sjuksköterskan garanterade 

patienträttigheter, som kännetecknades av ”information”, ”val”,” beslut” och ”ansvar”. 

Det var viktigt att vara ”informerad” som patient i sin egen vårdprocess och utveckling. 

Informationen förklarades på ett begripligt och heltäckande sätt att patienten förstod och 

kunde vara involverad (Larsson, 2007). När patienter upplevde samhörighet och 

överensstämmelse med sjuksköterskan gjorde att de kände sig mer förberedda och 

kunde delta mer aktivt i mötet med sjuksköterskan (Larsson et al., 2007). Det var av stor 

vikt att eventuella risker och nödvändig information presenterades (Larsson, 2007; Liu 

et al., 2006). ”Valet” utgjorde alternativ för patienten, antingen kunde valet lämnas till 

sjuksköterskan eller att patienten tog beslut enskilt. Överlämnades valet till 

sjuksköterskan var det på grund av att patienten kände sig svag av sin sjukdom eller var 

rädd för att skapa en egen uppfattning. Patientens rättigheter hänvisade till att vara 

involverad och att de skulle få tillräckligt med kunskap eller information för att fatta 

egna ”beslut”. När beslut togs kunde det vara enbart patientens egna val eller en 

medbestämmande sjuksköterska som var involverade i patientens beslut. Det var bådas 

”ansvar” att patienten fick möjlighet att ta del av kunskap, information och fick tid till 

att överväga sina valmöjligheter (Larsson, 2007). För att delta i beslut behövde 

patienten trygghet, bekräftelse och förtroende (Larsson, 2007; Liu et al., 2006). Att bli 

inlagd på sjukhus gjorde att patientens självständighet minskade vilket de accepterade 
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men de önskade fortsatt möjlighet till att göra egna val kring sin vård (Matiti et al., 

2008). Att leva med långvarig sjukdom gjorde att patienterna behövde bli involverad i 

sin egna vård. Detta genom att göra egna val och vara uppdaterad i sin vårdsituation 

(Berg och Danielson, 2007; Berg, Berntsson och Danielson, 2006). Den vårdande 

relationen bildades genom engagemang och delaktighet av både patienten och 

sjuksköterskan (Berg, Skott och Danielson, 2007). Genom att patienter fick möjlighet 

till att göra egna val eller överväga att delta i omvårdnaden gjorde att de kände sig mer 

delaktiga i sin vård och upplevde mer kontroll över sin vårdsituation (Matiti et al., 2008; 

Larsson et al., 2007).  

 

Kompetens och kontinuitet i en god vårdrelation 

Patienter föredrog sjuksköterkor som var kompetenta, professionella och erfarna. 

(Finch, 2006; Liu et al., 2006). När sjuksköterskan använde sin kompetens ansåg 

patienten att det skapade en trygghet i vården. Då patienterna använde sin kompetens 

när de samarbetade med sjuksköterskan bidrog till att en god vårdrelation kunde 

utvecklas, vilket patienterna fann betydelsefullt för sitt välbefinnande (Berg och 

Danielson, 2007), samt att de kunde ses som unika individer (Berg, Berntsson och 

Danielson, 2006). För att patienten skulle förstå sin vård och behandling bättre bör 

lämplig och trovärdig kunskap inhämtas (Berg, Berntsson och Danielson, 2006; Larsson 

et al., 2007), vilket patienten föredrog att sjuksköterskan skulle bidra med (Larsson et 

al., 2007). Patienten menade på att sjuksköterskans kompetens gav de möjlighet till att 

förbättra sin kunskap för att lättare förstå sina valmöjligheter inom omvårdnaden 

(Larsson et al., 2007). Dock skiljde sig patientens kunskap gentemot sin kompetens. 

Patientens kompetens inom vården var den erfarenhet hon/han erhöll efter att ha levt 

med en sjukdom under en längre tid (Berg, Berntsson och Danielson, 2006; Berg, Skott 

och Danielson, 2006). För det mesta strävade patientens och sjuksköterskans kompetens 

mot samma mål vilket låg till grund för att en god vårdrelation skulle utvecklas (Berg, 

Skott och Danielson, 2006). 

           Patienter ville ha kontinuitet i vården, dels för att slippa återupprepa sina 

problem och dels för att få möjlighet att samtala med samma sjuksköterska om sin 

vårdsituation och valmöjligheter. Patienter ansåg att kontinuitet i vården skulle utgöra 

en god vårdande relation mellan parterna, vilket var vad patienterna önskade. Det skulle 

även bidra till att patienten upplevde trygghet och närhet (Berg, Berntsson och 

Danielson, 2006). Patienten fann att det var viktigt med kontinuitet i en god 
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vårdrelation, dels för att det var meningsfullt när samma sjuksköterska tog sig tid och 

skapade förståelse för patientens berättelser (Berg, Skott och Danielson, 2006). När 

sjuksköterskorna bekräftade patienterna genom att lyssna upplevde de förståelse (Berg, 

Skott och Danielson, 2007; Finch, 2006). 

 

7 Metoddiskussion  
I kvalitativ forskning diskuteras svagheter eller begränsningar och metodologiska 

brister, så kallad metodkritik enligt Forsberg och Wengström (2013), samt förmågan att 

ha ett kritisk tänkande (Friberg, 2012). Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är tre 

begrepp som används inom kvalitativ forskning. De tre begreppen används för att 

värdera studiens trovärdighet. Giltighet innebär att resultat ska lyfta fram det som avses 

belysas. Vilket ställningstagande som tas är betydande för studiens för tillförlitligheten. 

Överförbarhet påverkas av hur möjligt det är att överföra resultat till en annan eller 

liknande kontext (Lundman och Hällgren- Graneheim, 2012). Genom dessa begrepp 

kommer litteraturöversiktens metoddiskussion att diskuteras och motiveras utifrån.  

 

Urval 

Ett inklusionskriterium var studier skrivna på engelska eller svenska, eftersom 

författarna anser att det är språk som de behärskar, och därför gjordes språkavgränsning 

(Östlund, 2012). Det kan ses som en svaghet eftersom översättningar och tolkningar kan 

urskilja sig från primärkällan. Översättningen gjordes så textnära som möjligt för att i 

största möjliga mån undvika att översättningen skiljer sig från primärkällan.  

            Artiklarna som sökts fram inriktar sig på patienter inom somatisk vård, vilket 

gör att artiklar inom psykiatrisk vård exkluderats och därför kan inte 

litteraturöversiktens författare garantera att patienterna i de inkluderade artiklarna inte 

lider av psykisk ohälsa. Författarna i litteraturöversikten kan inte garantera att det inte 

har inkluderats patienter med psykisk ohälsa eftersom patienter med långvarigt 

sjukdomsförlopp har inkluderats. Det kan utgöra att delar av resultat kan vara mindre 

giltigt i relation med studiens valda syfte. 

            Artiklar med både sjuksköterske- och patientperspektiv har valt att läsas i 

sökprocessen trots litteraturöversiktens syfte, detta för att inte försumma relevant 

resultat. Artiklarnas resultat som var skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv 

exkluderades. Att de valda artiklarnas resultat innehöll båda perspektiven gör att mer 

data inte kan utgöras än det som uppvisas i litteraturöversikten resultat. Författarna i 
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litteraturöversikten anser att studiens tillförlitlighet och giltighet minskas med tanke på 

hur många titlar som läst och att det enbart har inkludertas elva kvalitativa artiklar. 

 

Sökprocess  

Att flera databaser användes i sökningsförfarandet är för att Friberg (2012) poängterar 

att ingen databas är heltäckande, vilket författarna i litteraturöversiktens finner ökar 

studiens tillförlitlighet. Östlund (2012) poängterar att flera databaser bör användas 

eftersom de inriktar sig inom olika områden. När Svensk MESH användes hittades 

sökord som var relevanta till litteraturöversiktens syfte. Det resulterade i att de två 

primära sökorden framkom och de var främst användbara i fritextsökning i samtliga tre 

databaser. Östlund (2012) påvisar att det är en styrka när rätt sökord framkommer vilket 

ökar överförbarheten i litteraturöversikten. De primära sökorden var i fokus under hela 

sökprocessen vilket författarna kan ses som en svaghet i studien eftersom relevant 

forskning kan ha gått förlorat och det kan ha påverkat studiens giltighet.  

            I sökprocessen fokuserades författarna enskilt på sökningarna och detta kan ha 

bidragit till att sökprocessen blev begränsad. Av den orsaken att en författare fokuserade 

på ämnesordsökning och den andre författaren på fritext- och manuellsökning. Det kan 

ses som en svaghet eftersom relevanta artiklar kan gått förlorat och studiens 

tillförlitlighet kan reduceras. I de inkluderade artiklarna var det två artiklar som var 

skrivna av samma forskargupp och en artikel som var skriven utav två forskare i 

gruppen. Den manuella sökningen som gjordes på forskargruppen avsåg att finna 

ytterligare artiklar skrivna av dem. Det diskuteras utgöra en svaghet eftersom resultatets 

överförbarhet kan minskas då fyra av elva artiklar är skrivna av liknande forskargrupp. 

För att öka litteraturöversiktens tillförlitlighet gjordes det möjligt för läsarna att 

kontrollerna de inkluderade artiklarnas relevans i en artikelmatris, se bilaga C. En 

svaghet som författarna anser i litteraturöversikten är att inga kvantitativa artiklar har 

inkluderats. Det kan enligt Axelsson (2012) vara till fördel att använda olika ansatser i 

litteraturstudier, speciellt inom hälsoområdet. Författarna besitter inga tidigare 

förkunskaper, vilket (Forsberg och Wengström, 2013) poängterar är individuellt, kring 

hur en litteraturöversikt utformas. Därmed kan det ha haft betydelse i val av sökord i 

sökningsförfarandet, vilket kan ha påverkat att inga kvantitativa artiklar funnits. 

            När kvalitetgranskningen gjordes uppmärksammades artiklarnas 

urvalsförfarande, vilket Forsberg och Wengström (2013) beskriver, att urvalet ska 

diskuteras på ett heltäckande sätt. Urvalet i de inkluderade artiklarna studerades 
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noggrant med specifik inriktning på informanternas kön och ålder, vilket styrker 

tillförlitligheten i studien. Det är ingen markant skillnad mellan könen i de inkluderade 

artiklarna vilket ökar resultatets överförbarhet till liknande population. Att en artikel 

skiljer sig åt i urvalsförfarande kan ses som en svaghet eftersom det finns risk att 

flertalet av informanterna kan varit yngre än 18 år och artikelns giltighet reduceras. 

Artiklar med ett stort antal informanter som använde sig av en tolkande metod, anses 

inte gå tillräckligt djupt i resultatet. Detta bidra till att litteraturöversiktens giltighet 

försämras.  

 

Kvalitetgranskning 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar att det inte finns en klar process att följa men 

metoder finns för att underlätta hur kvalitetsbedömning ska gå tillväga. Författarna 

använde Forsberg och Wengströms (2013) checklista och valde att poängsätta frågorna 

dels för att författarna inte har erfarenheter sedan tidigare kring kvalitetsgranskning och 

dels för att vara objektiva när kvalitén på artiklarna graderades. Trots bristande kunskap 

kring kvalitetsgranskning ses det som en styrka att artiklarna har bedömts på ett 

likvärdigt sätt. Alla artiklar granskades enskilt med två dagars mellanrum för att skapa 

nya synvinklar och diskuterades därefter gemensamt för att jämföra bedömningen av 

artiklarnas kvalité. Forsberg och Wengström (2013) beskriver det som 

forskartriangulering och det innebär att minst två forskare är delaktiga i studiens 

datainsamling, vilket styrker litteraturöversiktens giltighet. 

 

Dataanalys  

Dahlborg- Lyckhage (2012) beskriver att ett metodologiskt redskap under analysen är 

att reflektera kring sin förförståelse. Det gör att de egna kunskaperna och 

föreställningarna uppmärksammas och blir enklare att tygla. Förförståelse reflekterades 

under analysprocessen genom ett etiskt forskningsresonemang eftersom författarna 

redan besitter kunskap kring hur en god vårdrelation skapas. Det gjordes för att 

resultatet inte skulle påverkas av författarnas förförståelse vilket ökar resultatets 

giltighet. 

            Författarna i litteraturöversikten valde att arbeta gemensamt med att utforma 

koder, subkategorier och kategorier i analysmetoden vilket ger studien ett mer 

tillförlitligt resultat (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012) Flertalet av de 

inkluderade artiklarna hade ett liknande resultat vilket ger en ökad överförbarhet i 
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studien. En tabell över dataanalysen bifogas för att ge en bild över tillvägagångssättet, 

vilket styrker studiens tillförlitlighet.  

 

8 Resultatdiskussion  
Litteraturöversiktens syfte var att belysa aspekter som skapar en god vårdrelation 

mellan sjuksköterska och patient ur ett patientperspektiv. Det huvudsakliga resultatet i 

kombination till den teoretiska referensramen kommer därmed att diskuteras och 

presenteras i kombination med omvårdnadsforskning, vilket (Friberg, 2012) föreslår.  

           Det huvudsakliga resultatet i studien är att patienten vill vara delaktig i sin 

vård och ha rätt till valmöjligheter för att en god vårdrelation ska kunna etableras med 

sjuksköterskan. Patienten önskar att en sjuksköterska ska upprätthålla dennes värdighet, 

vara kompetent, sträva efter kontinuitet och visa respekt i kommunikationen mellan 

dem. Enligt patienten har sjuksköterskans handlingssätt betydelse för hur en god 

vårdrelation ska utformas mellan parterna. 

  

I Travelbees (1971) teori framkommer det att kommunikation är ett viktigt begrepp i 

omvårdanden. Genom kommunikation får sjuksköterskan möjlighet att möta patienten 

som en unik individ och dennes individuella behov. Dahlberg och Segesten (2010) 

poängterar även att kommunikation är ett betydelsefullt begrepp, dock kan det uppstå 

kommunikationssvårigheter mellan parterna. Sjuksköterskan bör sträva efter att vara 

öppen och följsam i kommunikationen med patienten för att förhindra att missförstånd 

ska uppstå. Berg, Berntsson och Danielsson (2006) framhåller betydelsen av att vara 

öppen och flexibel i en kommunikation, vilket gör det enklare för sjuksköterskorna att 

möta patientens behov och skapa förståelse kring patientens situation. Det framkommer 

även i litteraturöversikten resultat att sjuksköterskans öppenhet och närvaro är 

betydande i kommunikationen för patienten. En god vårdrelation grundar sig i att 

sjuksköterskor presenterar sig, är lyhörda och visa hänsyn för patientens integritet. Det 

gör att sjuksköterskan kan se patienten som en unik individ. Travelbee (1971) teori 

beskriver att relationen mellan sjuksköterska och patient bör skapas utifrån två unika 

individer som kommunicerar. Sjuksköterskans arbete ska präglas av öppenhet, 

följsamhet och vara lyhörd i kommunikation med patienten enligt Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning. Trots att kompetensbeskrivning tar upp vad en 

sjuksköterska ska sträva efter anser författarna i litteraturöversikten att det finns 

skillnader på hur sjuksköterskans handlingssätt är. Fredriksson (1999) beskriver att 
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sjuksköterskan kan kommunicera på olika sätt. Det används två begrepp i artikeln som 

förklara skillnaden på hur sjuksköterskan kan kommunicera i ett samtal med patienten. 

Sjuksköterskan kan antingen ”vara där” eller ”vara med” i samtalet med patienten. 

Skillnaden mellan begreppen är att ”vara där” är när sjuksköterskan befinner sig fysiskt 

i situationen med patienten medan att ”vara med” är när sjuksköterskan är där både 

mentalt och kroppsligt. Genom att sjuksköterskan använder sig av sina sinnen, att lyssna 

och tala, för att kunna vara närvarande i kommunikationen. Det Fredriksson belyser 

påvisas även i litteraturöversiktens resultat, att sjuksköterskans närvaro och 

engagemang är av stor vikt i kommunikationen med patienten. Sjuksköterskan upplevs 

vara engagerad i kommunikationen när patientens verbala således icke-verbala signaler 

uppmärksammas. Iranmanesh et al. (2009) lyfter fram det Fredriksson beskriver genom 

att sjuksköterskan ska lyssna till patienten med respekt och inte göra andra fysiska 

åtgärder samtidigt, vilket kan spegla Fredrikssons begrepp att ”vara med”. 

            När en vårdrelation utformas mellan sjuksköterska och patient upplevs 

sjuksköterskan vara i en maktposition gentemot patienten, vilket gör att det finns olika 

positioner mellan parterna (Kasén, 2002). I litteraturöversikten framgår det att desto 

större maktposition sjuksköterskan visar gentemot patienten, desto mer maktlöshet 

upplever patienten. Den tid sjuksköterskan engagerade sig i patienten och dennes vård 

desto mindre upplevde patienten att sjuksköterskan är i en maktposition. Mängden tid 

som tillbringades med patienten är betydande och ses som en indikation på att patienten 

inte upplever maktlöshet i relationen med sjuksköterskan. Maktlöshet uppkommer 

enligt Liu et al. (2006) när patienten inte får möjlighet att ställa frågor eller när deras 

behov inte uppmärksammas. Eriksson (2005) skriver att makt kan avspeglas i attityder 

hos sjuksköterkan vilket innebär att sjuksköterksan inte lyssnar på patientens önskemål. 

Upplevs maktlöshet i en vårdrelation anser författarna att en god vårdrelation inte kan 

utformas eftersom det kan resultera i vårdlidande för patienten, att vården inte blir 

vårdande. När en patient söker vård befinner den sig i underposition på grund av 

patienten är mer sårbar och utsatt när de inte har hälsa. Det konstatera även Dahlberg 

och Segesten (2010) att patienten är i en utsatt och sårbar situation när de uppsöker 

vård. Genom att patienten har en underposition från början har sjuksköterskan en större 

maktposition när vårdrelationen ska utvecklas. När sjuksköterskan inte lyckas skapa en 

god vårdrelation med patienten fortskrider sjuksköterskan maktposition och patienten 

kan uppleva vårdlidande. Det kan leda till att patientens rätt att vara delaktig fråntas. 

Däremot framhåller socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 
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sjuksköterskor att sjuksköterskor ska arbeta för att göra patienten involverad i sin 

vårdprocess vilket leder till delaktighet för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan, 

enligt Travelbee (1971), strävar efter att ha patienten i centrum där patienten ska ses 

som en unik individ och dennes individuella behov tillgodoses. Sjuksköterskan ska 

sträva efter att minska patienten maktlöshet genom att utgå från Travelbees omvårdnads 

mål, att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom, finna mening och lindra lidandet.  

             Iranmanesh et al. (2009) poängterar vikten av att sjuksköterskan bör använda 

sig av sin kompetens som bidrar till bättre professionell omsorg inom vården vilket kan 

främja patientens behov och välbefinnande. Litteraturöversiktens resultat skiljer sig från 

Iranmanesh studie. För att sjuksköterskan ska kunna främja patientens värdighet 

behöver sjuksköterskan använda sig av sin kompetens i relation med patientens 

kompetens. Det för att patienten ses som expert på sin upplevelse av sin sjukdom. Dock 

framhåller Eriksson (2005) det Iranmanesh beskriver, att sjuksköterskans kompetens är 

av större vikt gentemot patientens kompetens. Eftersom sjuksköterskan besitter 

kompetens utgör det en förutsättning att se vilken individuell vård som är mest lämplig 

för patienten. Sjuksköterskans kompetens i vården är enligt Treavelbee (1971) 

betydelsefull för att sjuksköterskan ska kunna åsidosätta sina föreställningar och därmed 

kunna se patienten som en individ. Det leder till framväxt av identitet hos parterna 

vilket är en förutsättning för en god vårdrelation.  

 
 
Klinisk applicerbarhet 

Resultatets kliniska applicerbarhet kan överföras till liknande kontext, dock med 

varsamhet och ödmjukhet av den anledningen att patienten ska ses som en unik individ. 

Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal där en relation uppkommer med patienten kan 

ta del av studien och få en inblick över hur en patient vill att en god vårdrelation ska 

vara. Detta gör att resultatet kan ligga till grund för framtida utbildningsprogram inom 

omvårdnad. 
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Förslag till fortsatt forskning       

I litteraturöversiktens resultat framkom aspekter på vad patienter anser är viktigt i en 

god vårdrelation. Tidigare forskning finns där studier beskriver vad patienter förväntar 

sig av sjuksköterkor i en god vårdande relation. Trots det har antalet klagomål ökat till 

patientnämnden kring missnöje i relation med vårdpersonalen. Utifrån Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterkor och litteraturöversiktens 

resultat finner författarna det bekymmersamt att klagomål till patientnämnden ökat. 

Därmed anser författarna att fortsatt forskning är väsentligt inom området. Det användes 

inte kvantitativa artiklar i litteraturöversikten vilket är av stor vikt i 

omvårdnadsforskning och bör därför inkluderas i fortsatt forskning.   

 

9 Slutsats 
Med tanke på att klagomål har ökat till patientnämnden angående missnöje gällande 

vårdrelation i vården anses det vara av stor vikt att lyfta fram. Dels för att inte 

vårdlidande ska uppstå hos patienten och dels för att en försämrad hälsoprocess inte ska 

utvecklas. Enligt studiens teoretiska referensram är omvårdnadsmålet att hjälpa 

patienten att finna mening, hantera sin sjukdom och sitt lidande. För att kunna möta 

dennes individuella omvårdnadsbehov bör det skapas en god vårdrelation mellan 

patienten och sjuksköterskorna. Litteraturöversiktens subkategorier speglar de aspekter 

som bidra till en god vårdrelation enligt patienten. Genom att sjuksköterskor tar del av 

dessa aspekter gör det att de får en överblick över hur sjuksköterskor bör förhålla sig i 

relation till patienten, för att en vårdrelation ska bli god.  
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Bilagor 

Bilaga A: Sökningsmatriser 
 
Cinahl 
Fritextsökningar och ämnesordssökningar gjordes 150306 -150312 
( ) = artiklar som redan inkluderats 
(MM) = Headings + major concept 
(MH) = Headings 
Avgränsning: Peer reviewed , All adult och 2005-2015   

 
Sökord 

 
Träffar 

 
Läsa 
titlar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Lästa artiklar i 
fulltext 

 
Inkluderade 
artiklar 
 (artikel nr.) 
 

MM Nurses 
 

775 0 0 0 0 

MM Nurse- Patient Reltions 
 

972 0 0 0 0 

MM Caring 256 0 0 0 0 

MM Caring AND MM Nurse-Patient Relations 
 

69 69 8 2 5 

Caring relationship nurse patient 114 114 12 5 2, 3, 6, 7 

Hospital AND interaction AND nurse and patient relationship 18 18 2 0 0 

Caring relationship nurse patient AND attention 14 14 1 0 0 

Caring relationship nurse patient AND care 102 102 3 0 0 

A human relations perspective 6 6 0 0 0 

A human relation perspective AND care 116 116 0 0 0 

I 
 



  
 

MM Professional-Patient Relations 1125 0 0 0 0 
MM Nurse Attitudes 
 

1969 0 0 0 0 

MM Professional-Patient Relations AND # MM Nurse Attitudes 
 

1 1 0 0 0 

Caring encounter 
 

175 175 2 0 0 

MM Nurse-Patient Relations AND care relationship 
 

156 156 6 2 0 

MH Nurse-Patient Relations 
 

18373 0 0 0 0 

MH Caring 
 

5723 0 0 0 0 

MH Nurse-Patient Relations AND MH Caring 
 

1159 0 0 0 0 

Dignity 
 

3500 0 0 0 0 

Vulnerability 
 

6746 0 0 0 0 

Relationship* 
 

130320 0 0 0 0 

Dignity OR vulnerability OR relationship* OR encounter 
 

143610 0 0 0 0 

MH Nurse-Patient Relations AND MH Caring AND Dignity OR vulnerability OR relationship* OR 
encounter 
 

52 52 6 3 (5), (6), (7) 

MH Nurse-Patient Relations 
 

2239 0 0 0 0 

MH Nurse-Patient Relations AND Meaning 
 

115 115 9 5 1,4,8 

Caring relationship nurse patient AND communication 
 

26 26 3 1 0 

Caring relationship nurse patient AND respect 
 

13 13 4 0 (2), (5) 

II 



  
 

Pubmed 
Fritextsökning, ämnesordssökning och manuell sökning gjordes 150310-150317 
( ) = artiklar som redan inkluderats 
“” = Manuellsökning 
[Mesh] = Ämnesordssökning 
[PDat] =  last 10 years  
Avgränsning 2005-2015  

 
Sökord 

 
Träffar 

 
Lästa titlar 

 
Lästa abstrakt 

 
Lästa artiklar i fulltext 

 
Inkluderade artiklar  
(artikel nr.) 
 

“Berg L; Skott C; Danielson E.” 
 

2 2 2 2 (5), 11 

Caring relationship nurse patient AND attention  
 

25 25 1 0 0 

Caring relationship nurse patient AND dignity  
 

7 7 2 0 (6) (11) 

Caring relationship nurse patient AND vulnerability 
 

11 11 2 0 (6),( 11) 

Caring relationship nurse patient AND encounter  
 

17 17 3 1 (11) 

Nurse-patient relationship OR dignity  
 

13683 0 0 0 0 

Nurse-patient relationship AND dignity  
 

152 152 4 0 0 

Nurse-patient relationship AND meaning  
 

356 356 4 2 0 

Caring relationship nurse patient  
 

403 403 10 2 9,(6),(5),(3) 

Nurse-patient relationship AND caring  
 

2062 0 0 0 0 

Nurse-patient relationship AND caring AND communications  
 

547 0 0 0 0 

Nurse-Patient Relations [Mesh] AND last 10 years [PDat] AND caring 
 

1935 0 0 0 0 

III 



  
 

Nurse-Patient Relations [Mesh] AND last 10 years [PDat] AND caring OR dignity 
 

4253 0 0 0 0 

Nurse-Patient Relations [Mesh] AND last 10 years [PDat] AND caring AND dignity 
 

39 39 5 0 (6) 

Nurse-Patient Relations[Mesh] AND last 10 years [PDat] AND vulnerability OR caring 
 

49886 0 0 0 0 

Nurse-Patient Relations [Mesh] AND last 10 years [PDat] AND vulnerability OR caring 
 

32 32 6 3 0 

Nurse-Patient Relations [Mesh] AND last 10 years [PDat] AND meaning 
 

318 318 13 3 10 

 
 
PsykoINFO 
Fritextssökning och ämnesordssökning gjordes 150316-150324 
( ) = artiklar som redan inkluderats 
DE = Ämnesordssökning 
Avgränsningar: 2005-2015, adulthood, peer reviewed och språk: English 

 
Sökord 

 
Träffar 

 
Lästa titlar 

 
Lästa abstrakt 

 
Lästa artiklar 

 
Inkluderade artiklar  
(artikel nr.) 
 

DE Nursing AND  DE Patients AND  DE Relationship Quality 
 

26530 0 0 0 0 

DE Nursing  AND  DE Patients  AND  DE Relationship Quality AND caring 
 

234 234 9 2 0 

DE Nursing AND  DE Patients  AND  DE Relationship Quality 
 

44998 0 0 0 0 

Vulnerability 
 

6922 0 0 0 0 

Dignity 
 

678 0 0 0 0 

Dignity OR vulnerability 
 

678 0 0 0 0 

DE Nursing  AND  DE Patients  AND  DE Relationship Quality AND dignity OR vulnerability 
 

32 32 3 0 0 

IV 



  
 

DE Meaning  
 

2184 0 0 0 0 

DE Meaning AND DE Nursing  AND  DE Patients  AND  DE Relationship Quality  
 

20 0 0 0 0 

DE Meaning OR DE Nursing  AND  DE Patients  AND  DE Relationship Quality  
 

20 0 0 0 0 

DE Nursing AND DE Patients  
 

220 0 0 0 0 

DE Nursing AND DE Patients AND relationships 
 

37 0 0 0 0 

Nurs-patient relationship 
 

9 9 1 1 0 

Caring relationship nurse patient 
 

220 220 0 0 (2),(3),(5),(6),(7) 
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Bilaga B: Analysmatris  

 

Meningsenheter  Kod Subkategori Kategori 
Artikel 1 
“Six patients (five men and one woman) expressly to develop good relationships with 
nurses to promote their dignity and patients often observed taking the initiative to build 
relationships” 
 

Sjuksköterskan bör främja 
patientens värdighet 
 
 

Upprätthålla patientens värdighet  
Sjuksköterskans handlingssätt betydande för en god vårdrelation 

 

Artikel 8 
“Minimizing exposure of the body was one of the most important factors are identified 
and patients felt that nurses succeeded in this for the most part. They noticed that Nurses 
usually made an effort to pull the curtains around them when a procedure is carried out.” 
 

Skydda patientens integritet 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artikel 5 
“Respect for each other and for themselves were formed during the daily care work by 
patients and nurses with a mutual positive regard.” 
 

Respekt för varandra Ömsesidig respekt och god kommunikation  
 

Artikel 8 
“Many patients were satisfied with the way nurses communicated with them. They found 
that most nurses introduced himself, listened to them and were generally polite.” 

Betydelsen av god 
kommunikation för patienter 
 
 

 
 

 

Artikel 9 
“Many patients felt that the care support provided the basis for meaningful care 
relationship. Support created a feeling among patients that they were unique individuals 
and, therefore, important that the nurse.” 

Patienter fann att stöd var 
grunden för en god 
vårdrelation 
 
 

Att finnas där för patienten 
 

Artikel 5 
“The caring relationship was formed through commitment both patients and nurses. Their 
willingness to become involved was of utmost importance , it was basic in their search 
for an understanding of the patient” 
 

Att visa engagemang i en 
vårdrelation 

Att finnas där för patienten 
  

Artikel 10 
“The core category Insight through consideration represents the dynamic nurse -patient 
interaction process. The focus is on the necessity to have appropriate information and 
opportunities to consider participating in the care.” 
 

Information viktig för 
patientens självbestämmande 

Val av självbestämmande och delaktig 

 Patientens valmöjligheter 

 

Artikel 10 
“Patients need opportunities to consider whether to participate actively in their own care. 
As a patient, you must also facilitated by gearing up to participate in care decisions and 
activities.” 
 

Patientens möjlighet att få 
delta i vården 

  

Artikel 6 
“Using its own expertise meant that patients used their own resources, awareness, values 
and images as they worked alongside nurses to form a caring relationship.” 
 

Patientens kompetens är 
betydelsefull 

Kompetens och kontinuitet i en god vårdrelation 

 

 

Artikel 2 
” Powerlessness meant that patients longed to be able to discuss their situation with a 
certain nurse. The caring relationship required for issues that really touched the patient 
and that should be addressed and discussed.” 

Patienten önskar kontinuitet av 
sjuksköterskan 
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Bilaga C: Artikelmatris 
 
Artikelnr. Författare, (år), land, titel, 

tidskrift 
 

Syfte Metod, Analys & Urval Resultat Kvalitet 

1. Baillie, L. Patient dignity in an 
acute hospital setting: A case 
study.  
International Journal of Nursing 
Studies. (2009). England. 

Studien undersökte betydelsen av 
patientens värdighet, hot mot 
patienternas värdighet och hur 
patienten värdighet kan främjas i 
akuta inställningar sjukhus. 

Kvalitativ fallstudie studie med latent 
innehållsanalys. 
Datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer 
och observationer analyserades. 
Ändamålsenligt- och bekvämlighetsurval av 24 
patienter, 15 män och nio kvinnor. 

Att främja patientens värdighet 
är centralt för humanistisk 
omvårdnadsteori. 

Hög 

2. Berg, L., Berntsson, L. & 
Danielson, E. Caring 
Relationship in an Out-Patient 
Clinic: Balancing Between 
Vulnerability and Dignity. 
International Journal for Human 
Caring. (2006). Sverige 

Att belysa den vårdande relationens 
framträdande i möten mellan patienter 
med långvarig sjukdom och 
sjuksköterskor i en poliklinisk klinik, 
och deras erfarenheter av detta 
fenomen. 
 
 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 
fenomenologisk metod.  
Datainsamling: kombination av deltagande 
observationer och fältanteckningar följt av 
separata semistrukturerade intervjuer. 
Bekvämlighetsurval: tio patienter, sex män och 
fyra kvinnor. Samt tre kvinnliga sjuksköterskor.  
 

Den vårdande relationen 
identifierades öppenhet och 
närvaro i en dialog för att skapa 
ömsesidighet och förtroende. 
 
 

Hög 

3. Henderson, A., Van Eps, M.A., 
Pearson, K., James, C., 
Henderson, P. & Osborne, Y. 
‘Caring for’ behaviours that 
indicate to patients that nurses 
‘care about them’. Journal of 
Advanced Nursing. (2007). 
Australien. 
 
 
 

Studien undersökte vad som utgör 
sjuksköterskans interaktioner och att 
fastställa patienternas uppfattningar 
av dessa interaktioner. 

Kvalitativ metod med deskriptiv statistik. 
Datainsamling: observation av sjuksköterska och 
patient interaktioner samt patientunder- 
sökningar, samt enkäter.  
Bekvämlighetsurval och ändamålsenligt urval: 35 
patienter, elva män och 24 kvinnor. 

Det positiva patienterna såg hos 
sjuksköterskor-nas beteende 
var:  
artighet, tiden de tog 
sig att svara, 
tillgängligheten av 
sjuksköterskorna 
när patienten behövde dem, 
respekt för privatlivet under 
vistelsen, medkänsla och 
uppmuntran. 
 
 

Medel 
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Artikelnr. Författare, (år), land, titel, 
tidskrift 
 

Syfte Metod, Analys & Urval Resultat Kvalitet 

4. Liu, J-E., Mok, E. & Wong, T. 
Caring in nursing: investigating 
the meaning of caring from the 
perspective of cancer patients in 
Beijing China. Journal of 
Clinical Nursing. (2006). Kina. 
 
 
 
 

Att utveckla en förståelse för omsorg 
genom kommunikation ur 
cancerpatienters perspektiv.  

Kvalitativ studie med kvalitativ innehållsanalys. 
Datainsamlingsmetod: semistrukturerade 
intervjuer med intervjuguide.  
Bekvämlighets- och ändamålsenligt urval: 20 
patienter, tio män och tio kvinnor. 

Patienterna ansåg att 
sjuksköterskor bör 
ha en vårdande attityd, ett 
professionellt ansvar och ge 
känslomässigt stöd till sina 
patienter. 
Sjuksköterskor som förmedlar 
omsorg till patienter bidrar till 
en bra sjuksköterska- patient 
kommunikation. 
 

Hög 

5. Berg, L., Skott, C. & Danielson, 
E. Caring relationship in a 
context: fieldwork in a medical 
ward. International Journal of 
Nursing Practice. (2007). 
Sverige. 
 

Att undersöka hur den vårdande 
relationen är bildas mellan patienter 
med långvarig sjukdom och 
sjuksköterskor i ett medicinskt 
sammanhang. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 
fenomenologisk metod. 
Datainsamlingsmetod: deltagande observation av 
patient och sjuksköterskor.  
Ändamålsenligt- och bekvämlighetsurval: 51 
patienter, 28 män 23 kvinnor.   

I denna studie beskrivs 
patienternas och 
sjuksköterskornas respekt för 
varandra 
och för sig själva. Ett 
engagemang skapar grunden för 
att bilda vårdande relationen. 

Medel 

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

Studien vill belysa hur patienter med 
långvarig sjukdom och 
sjuksköterskors upplevelser av den 
vårdande relationen. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 
fenomenologisk metod.  
Datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer. 
Ändamålsenligt urval: fyra kvinnor,  tre män och 
sju sjuksköterskor 

Resultatet i studien förstås som 
att patienter behöver en 
personlig vårdande relation 
vilket möjliggör förtroende. 
 

Medel 

7. Finch, L. Patients 
Communication with Nurses: 
Relational Communication and 
Preferred Nurse Behaviors. 
International Journal for Human 
Caring. (2006). USA. 

Att undersöka sjuksköterska och 
patient kommunikations-dimensioner 
och identifiera patientens och 
sjuksköter-skans beteende. 
 
 
 

Kvalitativ studie med hermeneutisk metod. 
Datainsmalingsmetod: intervjuer och enkäter med 
frågeformulär. 
Bekvämlighetsurval med 25 patienter från ett 
äldre boende och 25 studenter. 
Samt ett snöbollsuravl: 50 övriga informanter. 

I en kommunikations relation 
bör sjuksköterskans följande 
beteenden vara lugn, bekväm, 
omtänksam, intresserade, 
uppriktiga, acceptans och 
respekt. 
 

Medel 
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tidskrift 
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8. Matiti, M. & Trorey, G. Patients’ 
expectations of the maintenance 
of their dignity. Journal of 
Clinical Nursing. (2008). 
England. 
 

Att undersöka patienternas 
förväntningar 
angående de faktorer som bidrar till 
att upprätthålla 
sin värdighet på sjukhuset. 
 

Kvalitativ studie med fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  
Datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer. 
Bekvämlighets urval: 102 patienter, 53 män och 
49 kvinnor.  

Oavsett patienternas situation 
och förväntningar, i förhållande 
till deras värdighet, behövs 
omvårdnad.  

Medel 

9. Mattila, E., Kaunonen, M., 
Aalto, P., & Åstedt-Kurki, P. 
The method of nursing support 
in hospital and patients´and 
family members´experiences of 
the effectiveness of the support. 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. (2014). Finland. 
 

Att beskriva omvårdnadsstöd som ges 
till vuxna patienter och deras 
familjemedlemmar samt studera 
patienternas och familjemedlemmars 
upplevelser av effektiviteten i stödet. 

Kvalitativ studie med innehållsanalys. 
Datainsamling: individuella- och 
fokusgruppintervjuer.  
Ändamålsenligt urval: nio patienter, sju 
familjemedlemmar och elva sjuksköterskor. 

Flertal av patienter upplevde att 
vårdstöd utgjorde grunden för 
en vårdrelation. Stöd skapade 
en känsla bland patienter att de 
var unika individer och därför 
viktigt att sjuksköterskan. 

Medel 

10. Larsson, I., Sahlsten, M., 
Sjöström, B., Lindencrona, C. & 
Plos, K. Patient participation in 
nursing care from a patient 
perspective: 
a Grounded Theory study. 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. (2007). Sverige 

Att undersöka betydelsen av 
patientens delaktighet 
i omvårdnaden ur en patient 
synvinkel. 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie med grounded theory.  
Datainsamling: fokusgrupps- och ostrukturerade 
intervjuer. 
Ändamålsenligturval: 26 patienter, varav 18 män 
och åtta kvinnor. 
 

Studie belyser betydelsen av 
patienternas delaktighet i 
omvårdnaden utifrån sina 
erfarenheter och förväntningar 

Hög 

11 Berg, L., Skott, C. & Danielson, 
E. An interpretive 
phenomenological method for 
the illuminating the caring 
relationship. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences. 
(2006). Sverige. 
 

Att belysa innebörden av fenomenet: 
vårdande relationen i den dagliga 
omvårdnads praktik. 
 

 

Kvalitativ studie med hermeneutisk fenomenologi.  
Datainsamlingsmetod: deltagande observationer 
med fältanteckningar och ostrukturerade 
intervjuer. Bekvämlighetsurval: sex patienter och 
två sjuksköterskor. 

Forskarna belyste att mer 
kunskap hos patienten och 
sjuksköterskan  
skapar ett möte genom sin 
unika kompetens inom den 
vårdande relationen i daglig 
omvårdnad praktiken 
 

Hög 
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